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Drodzy Czytelnicy!
Choć wszyscy tak bardzo lubimy słońce i jego ciepłe promienie, zwłaszcza podczas 

wakacji, to jednak przedłużająca się susza zaczyna niepokoić. Umęczona wysoką 
temperaturą zieleń naszych barwnych do niedawna ogrodów, a przede wszystkim 
wysychające na polach uprawy, zmuszają do głębszej refleksji. Zgubna działalność 

człowieka, której najbardziej spektakularnym przykładem jest  znikanie lodów Arktyki, 
stała się powodem zamieszczenia na łamach „Rokickich Wiadomości”  kolejnego 

materiału poświęconego problematyce ochrony środowiska. Jej zagadnienia 
towarzyszyły także wizycie przedstawicieli gminy Rokietnica w zaprzyjaźnionym 

mieście Viitasaarii – położonym wśród pięknych jezior i lasów Finlandii. Gorąco 
zapraszam do zapoznania się z jej przebiegiem. 

W łączonym numerze pokusiliśmy się także o analizę wyników testów w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Rokietnica oraz wynikające z niej 

prognozy i zamierzenia na przyszłość. Rubryka „w świecie sportu” poświęcona została 
41 Międzynarodowemu Maratonowi Pływackiemu – „Wpław przez Kiekrz” i jego 

wielkiemu propagatorowi – Bogusławowi Roszykowi.Wreszcie, by mogli Państwo 
poczuć wakacyjną atmosferę, przygotowaliśmy materiał zapowiadający wielką 

wrześniową rokietnicką imprezę plenerową, na którą już dziś gorąco zapraszamy. 

Szczegóły wewnątrz numeru – zachęcam do lektury!.
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Małgosia Chojnacka z Rokietnicy wśród 258 reprezentantów Polski na IO w Pekinie
Uczestnicy letnich igrzysk w Pekinie w 2008 roku rywalizować będą w dniach 8-24 sierpnia w 28 dyscyplinach sportowych 
i 302 konkurencjach. W polskiej ekipie, wśród 258 zawodników, w tym 101 kobiet, znalazła się mieszkanka Rokietnicy, 
zawodniczka KS Posnania Małgosia Chojnacka, która wystartuje w kajakarstwie klasycznym na dystansie K-1 
500. Drodzy Państwo! To wielkie wydarzenie dla nas wszystkich, kibicujmy więc dzielnej dziewczynie. Jesteśmy z Tobą 
Małgosiu! Do zobaczenia po powrocie. Wierzymy, że z medalem olimpijskim, którego za tyle lat wytrwałej pracy i ciężkich 
treningów życzymy Ci z głębi serca.

Wójt Gminy Rokietnica 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 o pow. 
1200 m², położonej w miejscowości Krzysz-
kowo, będącej własnością Gminy Rokietnica, 
dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowa-
dzi księgę wieczystą  KW nr 21309.
W obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Rokietnica uchwalonym Uchwa-
łą Nr XIX/162/99 Rady gminy Rokietnica z dnia 
14.12.1999r. wraz ze zmianami, działka nr 14/5, 
położona w Krzyszkowie przeznaczona jest pod 
mieszkalnictwo. Działka nr 14/5 jest wąska i jej 
szerokość frontowa wynosi ca. 12m. Działka nr 
14/5 nie może funkcjonować jako samodziel-
na działka przeznaczona pod zabudowę miesz-
kaniową i może być sprzedana pod warunkiem 
włączenia jej do działek sąsiednich, jako łącz-
ność gospodarcza. 
Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego dla właścicieli działek przyle-
głych. 

Cena wywoławcza nieruchomości zosta-
ła ustalona na kwotę 99.840,00 zł. 

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiąg-
niętej w przetargu zostanie doliczony 

22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 4 września 2008 
roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w 
Rokietnicy.
Wadium w wysokości 9.984,00 zł należy 
wpłacić najpóźniej do 29 sierpnia 2008 
roku (włącznie) w kasie Poznańskiego Ban-
ku Spółdzielczego w Poznaniu O/Rokietnica lub 
przelewem na konto Poznańskiego Banku Spół-
dzielczego w Poznaniu O/Rokietnica (nr konta 
19 90431041 3041 0023 9110 0028). 
Cena nieruchomości powiększona o 22% podatku 
VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia za-
warcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty 
notarialne i sądowe, które określi notariusz. 
Osoby przystępujące do przetargów zobowią-
zane są do wpłacenia wadium w podanej wy-
żej wysokości. Dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Ko-

misji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który przetarg wygra zalicza się na poczet 
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium jest zwracane w terminie 3 dni 
po zamknięciu przetargu, na konto przez nich 
wskazane. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy. Osoby prawne zobo-
wiązane są przedstawić aktualne (tj. wydane 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy) dokumenty 
rejestrowe. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w 
przetargu, jeżeli posiadają zgodę Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieru-
chomości. Do uczestnictwa w przetargu zakwa-
lifikowane zostaną osoby fizyczne lub prawne, 
które przedstawią akt własności do działki przy-
ległej.
Osoby zmierzające uczestniczyć w przetargu 
powinni złożyć dowody potwierdzające speł-
nienie warunków ograniczenia przetargu oka-
zując wymagane dokumenty najpóźniej do 
dnia 1 września 2008 roku do godz. 18.00 
w pok.1 tut. Urzędu. Lista osób zakwalifikowa-

nych do uczestnictwa w przetargu wywieszo-
na zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny w Rokietnicy, przy ul. Golęcińskiej 1 w dniu 
2 września 2008 roku. 
Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu 
przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wa-
dium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby 
prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione 
przez organ zarządzający tej jednostki do repre-
zentowania w przetargu.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uza-
sadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie 
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Istnieje możliwość podłączenia do w/w działki 
wody, energii elektrycznej, gazu. Energia elek-
tryczna – warunki podłączenia określi ENEA 
w Szamotułach. Gaz – warunki podłączenia 
określi Wielkopolska Spółka Gazownictwa w 
Poznaniu. Podłączenie wodno-kanalizacyjne 
– warunki określi Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul 
Golęcińska 1, (tel. 061 89 60 609).
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!
Coraz częściej w rozmowach z 

Państwem pada pytanie czy gmina 
zamierza pozyskać środki unijne. Na 
to pytanie odpowiedź jest tylko jedna 
- oczywiście, że zamierzamy - mało 
tego od samego początku kaden-
cji przygotowujemy się zarówno od 
strony formalnej jak i merytorycznej 
do ich pozyskiwania. Do dnia ukaza-
nia się tego artykułu złożymy drugi 
wniosek w tym roku o dofinansowa-
nie inwestycji, tym razem dotyczy on 
budowy Gimnazjum w Rokietnicy, 
pierwszy wniosek, jaki złożyliśmy do-
tyczył budowy Traktu Napoleońskie-
go. W zeszłym roku wspólnie z Przed-
siębiorstwem Usług Komunalnych 
przygotowaliśmy wniosek na budo-
wę kanalizacji w miejscowościach 
Napachanie, Mrowino i Cerekwica 
(niestety pomimo wysokich ocen nie 
znaleźliśmy się w gronie dwóch gmin 
z naszego województwa, które otrzy-
mały dofinansowanie) Były to jedyne 
konkursy od początku kadencji, w 
których mogliśmy wziąć udział. W 
każdym konkursie (działaniu) mo-
żemy złożyć tylko jeden wniosek. 
Wniosek ten musi spełnić wszystkie 
wymogi formalne jak i merytoryczne 
(np. nie mają żadnych szans wnioski, 
które będą składane na budowę dróg 
osiedlowych).

Mając na względzie potrzeby 
naszej gminy w kontekście możli-
wości naszego budżetu pozyskanie 
środków zewnętrznych jest rzeczą 

priorytetową. Pisząc o środkach ze-
wnętrznych mam na myśli nie tylko 
programy unijne, ale również pozo-
stałe możliwości pozyskania dodat-
kowych pieniędzy. Już dzisiaj z dużą 
radością i niekłamaną satysfakcją, 
mogę Państwa poinformować, że w 
roku bieżącym złożyliśmy wnioski i 
otrzymaliśmy zawiadomienia o przy-
znaniu środków w wysokości blisko 
jednego miliona złotych. Pierwszą 
dobrą wiadomość, jaką otrzymali-
śmy to uzyskanie dofinansowania na 
budowę boiska przy gimnazjum w 
Napachaniu. Ze środków Minister-
stwa Sportu (330 tys. zł) i Urzędu 
Marszałkowskiego (następne 330 tys. 
zł) otrzymaliśmy dofinansowanie 
na budowę kompleksu sportowego w 
ramach programu Moje Boisko Orlik 
2012 W skład tego kompleksu będzie 
wchodzić boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko do ko-
szykówki lub siatkówki oraz szatnie i 
zaplecze sanitarne. Boiska będą ogro-
dzone i oświetlone. 22 lipca 2008 r. na-
stąpi otwarcie ofert przetargowych na 
wyłonienie wykonawcy tego zadania. 
W ogłoszonym konkursie przez Urząd 
Marszałkowski na rewitalizację dróg 
dojazdowych od pól otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 100 tys. 
zł na utwardzenie ulicy Głównej w 
Krzyszkowie. W najbliższych dniach 
odbędzie się sesja nadzwyczajna ze 
względu na potrzebę wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy, a konkret-

nie zwiększenie dochodów o kwotę 
177 tys. zł. Kwota ta ma pochodzić z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i zgodnie z 
wnioskiem, który złożyliśmy zostanie 
przeznaczona na zakup pojazdu prze-
znaczony do dowozu dzieci niepełno-
sprawnych do szkół. Z kolei Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rokietnicy zło-
żył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 
Poznaniu wniosek o dofinansowanie 
realizacji ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego projektu 
„O lepszą, jakość życia”. Projekt ma 
być realizowany w ramach działania 
7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej. Celem projektu jest 
aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób bezrobotnych, którzy są klienta-
mi Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie podane wyżej infor-
macje oczywiście bardzo cieszą (od 
początku roku, głównie dzięki ze-
wnętrznym środkom budżet gminy 
po stronie dochodów zwiększył się 
z 21 746 531,00 do 23 056 518,52 zł), 
jednakże przede wszystkim mobili-
zują do dalszej pracy. W konkursach 
unijnych konkurencja jest bowiem 
bardzo silna. Niestety w wielu przy-
padkach sposób oceny wniosków dys-
kwalifikuje nas jako potencjalnych 
beneficjentów (liczba mieszkańców, 
wskaźniki bezrobocia, dochodów itp.) 
Dlatego przygotowania do składania 

wniosków trwają od dawna i głównie 
dotyczą wnikliwej analizy specyfika-
cji WRPO, analizy możliwości nasze-
go budżetu (środki unijne stanowią 
częściowy zwrot poniesionych nakła-
dów natomiast inwestycja musi być 
zrealizowana ze środków zapisanych 
w budżecie gminy), wyboru zadania, 
opracowania stosownych dokumen-
tów i finalnego  złożenia wniosku. Na 
przestrzeni lat 2007-2012 podstawowe 
inwestycje o których dofinansowanie 
będziemy wnioskować to:
-  budowa Traktu Napoleońskiego
-  budowa Gimnazjum w Rokietnicy
-  budowa Hali Sportowej w Rokietnicy
-  budowa kanalizacji w miejscowości 

Napachanie i Mrowino
-  budowa kanalizacji w miejscowości 

Cerekwica
-  budowa placów zabaw w większości 

sołectw na terenie gminy
-  remont świetlicy w Żydowie
-  budowa parku w Rokietnicy
-  informatyzacja Urzędu Gminy

Wszystkie te inwestycje mają 
swoje odzwierciedlenie w dokumen-
tach strategicznych takich jak Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
Strategia Rozwoju Gminy Rokietni-
ca, Program Rozwoju Lokalnego czy 
Programy Odnowy Wsi. Możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych 
niewątpliwie przyśpieszy ich finali-
zację, natomiast ewentualny brak nie 
zwolni z potrzeby ich realizacji.

Pogorzelcy 
z Mrowina 

dziękują 
wszystkim, 

którzy 
pospieszyli 

nam  
z pomocą.

Rodzina 
Czarneckich

ZŁÓŻ WNIOSEK NA ZASIŁEK RODZINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przypomina oso-
bom pobierającym i ubiegającym się o świadczenia rodzin-
ne o konieczności złożenia wniosków na nowy okres zasił-
kowy.
Zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28łistopada 2003r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 
ze zmianami):
• w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 
września.

• w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-

dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami w okresie od dnia l sierpnia do dnia 30 
września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień 
następuje do dnia 31 października.

Jednocześnie informujemy, że wniosek do Pierwszego Urzę-
du Skarbowego w Poznaniu, ul. Chłapowskiego 17/18 o wy-
danie zaświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego w 
2007r. można złożyć za pośrednictwem Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Odpowiednie druki wniosków są do odebrania 
w siedzibie naszej jednostki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Rafał Michalski

Fundusze unijne i nie tylko
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Kochana Halu!
Już miesiąc upłynął od mojego 
ostatniego listu, ale w tym upale, co 
nawiedził naszą gminę to trudno 
było mi nie tylko pisać, ale i funk-
cjonować w miarę normalnie. Z na-
szych gminnych ciekawostek odno-
towałam oprócz katastrofalnej dla 
rolników suszy, pożar przepom-
powni ścieków w Kiekrzu. Wyobraź 
sobie, że 4 lipca w naszej nowoczes-
nej, bezobsługowej przepompowni 
wybuchła sprężarka na pompie 
próżniowej. Oczywiście stało się to 
zarzewiem ognia i do chwili przy-
jazdu straży pożarnej ogień poczy-
nił znaczne szkody. Pewnie byłoby 
o wiele gorzej gdyby nie szybka in-
terwencja naszego mieszkańca pana 
Tadeusza Frankusa i pełne poświę-
cenia działanie Komendanta Gmin-
nej OSP pana Henryka Tarnowskie-
go. Dość, że przepompownia została 
unieruchomiona prawie na kilka-
naście dni. Muszę przyznać, że 
nowy prezes PUK-u pan Krzysztof 
Krzysztofiak stanął w tej trudnej sy-
tuacji na wysokości zadania. Tak 
zorganizował zastępczy odbiór ście-
ków od 400 odbiorców, że w gminie 
ani przez chwilę nie wystąpiło za-
grożenie epidemiologiczne, a miesz-
kańcy owych 400 domostw mogli, 
(chociaż w nieco ograniczonym za-
kresie), odprowadzać ścieki. Krótki 
okres ponownego uruchomienia 
przepompowni to również zasługa 
pana Prezesa Krzysztofiaka i jego 
załogi. Z innych ciekawych rzeczy 
odnotowałam XXIII sesję Rady 
Gminy Rokietnica i przez wielu 
wyczekiwaną debatę w sprawie 
budowy hali widowiskowo-spor-
towej w Rokietnicy. Sesja ta miała 
miejsce w dniu 30 czerwca 2008 
roku o godzinie 16.00. Ja już byłam 
na sali sesyjnej dużo wcześniej, bo 
tyle się mówi w naszej gminie na te-
mat tej hali, iż obwiałam się, że 
miejsca dla mnie zabraknie. Prawdę 
mówiąc to myślałam, że nasza lo-
kalna „opozycja” zapełni, co naj-
mniej 75% miejsc dla publiczności. 
A tu rozczarowanie, wyobraź sobie 
żadnego znanego mi widza! Ani 
mojego starego, wiernego „sympa-
tyka” pana ideologa, ani pana preze-
sa, ani ich świty. W pierwszej chwili 
pomyślałam, że mają jakieś lepsze i 
bardziej wiarygodne, jak to mówią 
w telewizji „źródło informacji”. Na 
szczęście taki pan, co usiadł przy 
mnie zapewnił mnie, że obydwaj 
wyjechali na wakacje i że żadnej 
agentury nie musimy się obawiać. 
Mówię Ci, kamień spadł mi z serca 

a już zaczęłam się rozglądać czy 
obok mnie jakiś „Celek lub „Dyzio” 
nie siedzi. A swoja drogą to ciekawe, 
tyle zawsze ci panowie mieli do po-
wiedzenia na temat hali a w kluczo-
wym momencie ich brak? Wracając 
jednak do sesji to rozpoczęła ją o 
godzinie 16.00 pani Przewodniczą-
ca. Powitała przybyłych radnych, 
panów Wójtów i gości, oraz stwier-
dziła prawomocność obrad. Następ-
nie pani Przewodnicząca odczytała 
proponowany porządek sesji i zapy-
tała czy ktoś z radnych wnosi o uzu-
pełnienie lub zmianę zapropono-
wanego porządku. W tym momencie 
o głos poprosił pana Wójt i zwrócił 
się do pani Przewodniczącej o zdję-
cie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie opłat za korzy-
stanie z przedszkola „Bajeczka”, oraz 
wprowadzenie w to miejsce projek-
tu uchwały w sprawie intencji utwo-
rzenia spółki z udziałem Gminy 
pod nazwą ROS Sp. z o.o. w Rokiet-
nicy. Pan Wójt poprosił też o wnie-
sienie autopoprawki do projektów 
dwóch uchwał. Pani Przewodniczą-
ca wnioski przyjęła i poddała je pod 
głosowanie. Radni przyjęli propo-
nowane zmiany jednogłośnie. Na-
stępnie radni 12 głosami „za” przy 2 
głosach „wstrzymujących się”, przy-
jęli protokół z obrad XXII sesji Rady 
Gminy Rokietnica. Interpelacje zło-
żyło dwóch radnych: radny Sławo-
mir Kieliszek „w sprawie sprzedaży 
obiektu przy ulicy Pocztowej 3 w 
Rokietnicy” i radny Wojciech Ma-
zurek „w sprawie poboru wody z 
rzeki Samicy”. Kolejny punkt sesji, a 
więc debatę rozpoczął wójt Bartosz 
Derach. Przypomniał on radnym, 
że podczas sesji w dniu 4 marca 
2008 roku, został zobowiązany 
przez Radę Gminy Rokietnica do 
przedstawienia koncepcji budowy 
hali widowiskowo-sportowej w Ro-
kietnicy, a jako że podczas owej se-
sji pojawiła się koncepcja powoła-
nia spółki,  która podjęłaby się 
realizacji tej budowy to prezento-
wany przez niego projekt stanowi 
zarazem rozwiniecie tego zamysłu. 
Następnie za zgodą pani Przewod-
niczącej Bartol głos zabierali docent 
Romuald Gic – architekt, analityk 
finansowy, mecenas Paweł Sowisło i 
prezes Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ENKLAWA” pan 
Andrzej Goroński. Wspólnie 
przedstawili oni w pełni opraco-
waną koncepcję budowy centrum 

handlowego Rokietnicy 
wraz z halą widowiskowo-
sportową oraz sposób sfi-
nansowania całego przedsię-
wzięcia i utrzymania obiektów 
po ich uruchomieniu. TO JEST 
GENIALNE!!! Wyobraź sobie, że 
koncepcja przewiduje powołanie 
spółki z większościowym kapitałem 
naszej gminy, do której wejdzie 
również Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „ENKLAWA”. Spółka 
ta otrzyma od gminy aportem nie-
ruchomość, na której obecnie znaj-
duje się „hala w budowie”. Następ-
nie spółka zaciągnie kredyt, z 
którego sfinalizuje całe przedsię-
wzięcie. Jak wyliczył analityk finan-
sowy przedsięwzięcie to będzie 
kosztowało około 32 mln. złotych, z 
czego nieomal połowa zwróci się ze 
sprzedaży mieszkań w dwóch towa-
rzyszących obiektom nisko kondyg-
nacyjnych budynkach. Pozostałą 
część kredytu tak jak i utrzymanie 
obiektów pokryją przychody z wy-
najmu powierzchni handlowych i 
hali. Całe zamierzenie to wybudo-
wanie hali widowiskowo-sportowej 
i kompleksu handlowo-usługowego 
o łącznej powierzchni 9.400 m², 
oraz budowa owych dwóch budyn-
ków służących zbilansowaniu kosz-
tów inwestycji. Dodatkowo zakłada 
się przebudowę ciągów komunika-
cyjnych przy tym kompleksie, co 
umożliwi bezpieczną i płynna jazdę 
w nowym centrum wsi i gminy Ro-
kietnica. Pan architekt pokazywał 
projekt graficzny i wiesz wyglądało 
to imponująco oraz …gustownie! 
Już dziś się cieszę, że po zakupy nie 
będę musiała jeździć do supermar-
ketów w Poznaniu. Powiem Ci, że 
ma rację nasz Wójt planując budo-
wę nie tylko hali, ale całego cen-
trum. Potrzeba wybudowania sa-
mej hali istniała 11 lat temu jak 
zaczął jej budowę ojciec naszego 
Wójta. Teraz gminie potrzebne jest 
nie tylko centrum sportowo-kultu-
ralne, ale i centrum handlowo-usłu-
gowe. Przedstawiona koncepcja 
daje to wszystko nie obciążając przy 
tym znacząco naszego skromnego 
budżetu gminy. Podczas dyskusji, w 
której wiodący udział wzięli radni; 
Elżbieta Brzeźniak, Jolanta Pan-
kowska, Wojciech Mazurek, Arka-
diusz Klapiński, Małgorzata Szy-
mańska oraz Jerzy Gmerek, pani 
dyrektor Jadwiga Waligóra-Halke, 
pan Wójt i przybyli goście wyjaśnio-

no wiele nurtujących nas wszyst-
kich kwestii. Myślę, że najbardziej w 
sedno trafił nasz mieszkaniec pan 
Piotr Hałas, który w swoim wystą-
pieniu oświadczył, że jest to najlep-
szy projekt budowy hali od 10 lat! 
Pan Piotr Hałas zwrócił uwagę na 
fakt, że po raz pierwszy przedsta-
wiono projekt oparty mocno na 
podstawach ekonomicznych i za-
apelował do radnych o poparcie 
tego projektu. W ogóle to cała deba-
ta była naprawdę rzeczowa i kon-
struktywna, a pytania pani Eli 
Brzeźniak, Jolanty Pankowskiej i in-
nych radnych głęboko przemyślane. 
Po zamknięciu debaty pani Prze-
wodnicząca zarządziła głosowa-
nie nad projektem uchwały w 
sprawie „intencji utworzenia 
spółki z udziałem Gminy pod fir-
mą ROS sp. z o.o. w Rokietnicy”. 
Siedziałam sobie spokojnie będąc 
przekonana, że po tak dobrej i kon-
struktywnej debacie wynik głoso-
wania będzie pozytywny. Jak radni 
podnieśli ręce z mandatami przeży-
łam szok. Na czternastu radnych za 
uchwałą było trzynastu, przeciw za-
głosował… radny Jerzy Gmerek!  
Mówię Ci, zamurowało mnie. Prze-
cież od wielu lat to właśnie radny 
Gmerek lansował pomysł z powoła-
niem spółki gminnej do realizacji 
budowy hali widowiskowo-sporto-
wej w Rokietnicy i wskazywał na 
potrzebę oparcia tej budowy na 
płaszczyźnie ekonomicznej. Odmie-
niło mu się czy co? A jeszcze kazał 
zapisać w protokole, że on głosował 
przeciw. Między nami mówiąc to 
akurat dobrze, bo jak hala i cen-
trum handlowe będzie wybudowa-
ne to już nikt nie będzie mógł stroić 
się w cudze piórka i udawać „męża 
opatrznościowego”. Ja osobiście 
mam nadzieję, że to głosowanie na 
„nie” było spowodowane niedo-
kładnym przeanalizowaniem za-
gadnienia przez naszego radnego i 
że podczas sesji, na której powoły-
wana będzie spółka radny Jerzy 
Gmerek powróci do swoich wcześ-
niejszych i co tu dużo mówić słusz-
nych koncepcji powołania spółki. 
Jak mówi stare ruskie przysłowie 
„pożyjemy, zobaczymy”. Po 15-to 
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minutowej przerwie, radni powró-
cili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Jednogłośnie uchwalili 
„zmianę budżetu gminy na rok 
2008” w której chodziło między in-
nymi o przeniesienie środków na 
sfinansowanie dokumentacji pro-
jektowej sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w naszej gminie. Następ-
nie rozpoczęła się dyskusja nad 
projektem uchwały w sprawie 
„zmiany uchwały nr XXII/210/2004 
Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 
września 2004 roku w sprawie usta-
lenia cen za usługi przewozowe 
oraz Regulaminu Porządkowego 
korzystania ze środków gminnej 
komunikacji zbiorowej gminy Ro-
kietnica”. Radny Jerzy Gmerek wy-
sunął wątpliwość czy proponowana 
podwyżka jest wystarczająca, a rad-
na Jolanta Pankowska złożyła wnio-
sek formalny żeby dodać zapis, któ-
ry upoważniałby dzieci do 
przejazdów na zajęcia pozalekcyjne 
również w niedziele. Sprzeciwił się 
temu pan prezes Król informując 
radnych, że w przypadku powiado-
mienia przez Dyrekcje Szkół ROK-
BUS-u o organizacji zajęć pozalek-
cyjnych w niedzielę lub święta 
kierownictwo spółki każdorazowo 

zezwala na nieodpłatne korzystanie 
uczniów z komunikacji gminnej. W 
wyniku głosowania wniosek pani 
radnej Pankowskiej został odrzuco-
ny. W głosowaniu nad niezmienio-
nym projektem uchwały udział 
wzięło 14 radnych, za uchwałą gło-
sowało 11 radnych, od głosu wstrzy-
mali się radni Jolanta Pankowska, 
Sławomir Kieliszek i Marcin Jakob-
sze. Tym samym podwyżki cen bile-
tów autobusowych od września 
2008 roku, stały się faktem. Dalej 
radni „jednym tchem” i jednogłoś-
nie uchwalili aż trzy uchwały. Były 
to uchwały: „zmieniająca uchwałę 
nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 21 marca 2005 
roku” a dotyczyła zmniejszenia obo-
wiązkowych godzin dydaktycznych 
dla Dyrektora Przedszkola w Ro-
kietnicy i Dyrektora Zespołu Szkół 
w Rokietnicy, „zmieniająca uchwałę 
nr XII/74/2007 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 29 sierpnia 2007r.”, 
na mocy tej zmiany rodzice ucz-
niów ubiegających się o stypendia 
będą zwolnieni z dodatkowej wery-
fikacji wstępnej wniosków, „w spra-
wie zbycia nieruchomości położo-
nej w miejscowości Rokietnica”, 
oraz „nadania nazwy ulicy w miej-

scowości Kiekrz gmina Rokietnica” 
– piękna nazwa „Zaułek” nadana 
została na wniosek Sołtysa Dziam-
skiego i Rady Sołeckiej. Przy uchwa-
laniu uchwały w sprawie „nadania 
nazwy osiedla w miejscowości Ro-
kietnica, Gmina Rokietnica” uro-
dziła się mała debata. Radny Jerzy 
Gmerek oświadczył, że nie powinno 
się nazywać mianem osiedla pod-
miotu, który de facto osiedlem nie 
jest. Zapewnienia Wójta, że uchwała 
ustanawia wyłącznie nazwę, a nie 
nową jednostkę pomocniczą i że 
Sołtys oraz Rada Sołecka Rokietni-
cy przychyliła się do prośby miesz-
kańców i właścicieli terenu, nie 
przekonały pana radnego. Nadal 
uważał, że po nadaniu nazwy miesz-
kańcy będą chcieli utworzyć swój 
samorząd pomocniczy. W wyniku 
głosowania przy siedmiu głosach 
„za” i 7 głosach „wstrzymujących 
się”, uchwałę przyjęto. A ja uważam, 
że sama nazwa „Osiedle Kalinowe” 
oddaje tylko ducha tej inwestycji 
budowlanej. Dla nas nie jest ważne 
czy będzie to „Osiedle Kalinowe” 
czy ulica „Kalinowa”, ważne jest na-
tomiast, czego pragną mieszkańcy 
tego rejonu. Na zakończenie radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę w 

sprawie „zmiany uchwały nr 
XXII/153/2008 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 12 maja 2008”. 
Uchwała ta przy jej uchwalaniu w 
maju tego roku zawierała błąd okre-
ślający wejście jej w życie po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym 
Wojewody. Urząd Wojewódzki to 
wyłapał, Koordynator Oświaty po-
prawił, a nasi radni uchwalili zmia-
nę. Dzięki temu uchwała weszła w 
życie z dniem ogłoszenia. Dalej na-
stąpiło sprawozdanie Wójta Gminy, 
Pani Przewodniczącej i Przewodni-
czących Komisji Rady Gminy Ro-
kietnica z prac w okresie miedzy se-
syjnym, po czym pan Wójt 
odpowiedział krótko na interpela-
cję pana radnego Sławomira Kie-
liszka. W wolnych głosach i wnio-
skach głos zabierali: radni Tadeusz 
Matuszek i Elżbieta Brzeźniak, soł-
tysi Mieczysław Czerniejewski i Jó-
zef Fudala oraz Sekretarz Gminy. I 
na tym moja kochana Halu sesja się 
zakończyła. Opuszczałam salę se-
syjną w dużo lepszym humorze i 
olbrzymią nadzieją na reaktywo-
wanie po 11 latach tak potrzebnej 
gminie inwestycji. Tego humoru i 
nadziei życzę Tobie również.

Leokadia

Forum Mieszkańców – moim zdaniem
OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI

Stan dróg przy nowo powstających osiedlach na 
terenie gminy Rokietnica jest sprawą nie od dziś 
bardzo burzliwą, dlatego nie będę podejmować 
się dalszych wywodów. Na łamach „Rokickich 
Wiadomości” chciałbym podziękować za miły 
odzew w artykule „Rajd Paryż-Dakar a Trakt 
Napoleoński...”. Autor artykułu dziękuje jak to 
wdzięcznie nazwał „niewidzialnej ręce” za tablicę 
„ZWOLNIJ”.
Otóż tablicę ustawiłem, gdyż nie do zniesienia były pę-

dzące samochody, co istotne -  w większości współmiesz-
kańców Traktu Napoleońskiego i Nowego Krzyszkowa. 

Droga jaka jest każdy widzi, ale KIEROWCY zasta-
nówcie się i ZWOLNIJCIE, aby nie stała się trage-

dia! Po Trakcie przecież biegają dzieci, jeżdżą ro-
werzyści i chodzą kobiety z wózkami! Dbajmy o 
nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo!
Szkoda tylko, że obie tablice tak bardzo prze-
szkadzały drugiej „niewidzialnej ręce” (nieko-

niecznie tej dobrej), która tak szybko zlikwido-
wała je z drogi. Sprawę zostawiam do osobistego 

przemyślenia...
M.T.

Akcja „Sportowe Lato  
na boiskach  
w Rokietnicy”

Od dnia 1 lipca 2008 roku zo-
stały udostępnione znajdujące 
się przy Zespole Szkół w Rokiet-
nicy obiekty sportowe. Należą 
do nich boisko piłkarskie, boi-
sko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią, boisko do koszy-
kówki wraz z przyległym doń te-
renem oraz amfiteatr i budynek po harcówce. Od 1 lipca 2008 roku 
do końca sierpnia 2008 r. korzystanie z tych obiektów dla wszyst-
kich chętnych miłośników aktywnego wypoczynku jest bezpłatne. 
Administratorem boisk, odpowiedzialnym za ich utrzymanie, nadzór 
i właściwe wykorzystanie jest dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy, 

Pan Roman Mis lub Pani Beata Fudala, którzy udzielają szczegóło-
wych informacji na temat ogłoszonej akcji letniej.
Kontakt: Tel.: 061 8145 257 lub drogą elektroniczną: 
dyrektor@zs-rokietnica.poznan.pl

D.P.
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„ROKTAR”
to nazwa Stowarzy-
szenia Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich 
Rodzin z siedzibą w 
Rokietnicy. Wzięła  
się z pierwszych li-
ter nazw gmin ROK 
/Rokietnica/ i TAR /
Tarnowo Podg./. 
18.06.2008 w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy w Rokietnicy odbyło 
się zebranie założycielskie Sto-
warzyszenia. O randze proble-
mu w środowiskach obu gmin 
może świadczyć ilość przyby-
łych tam osób. Sala sesyjna nie 
mogła pomieścić wszystkich za-
interesowanych powołaniem ta-
kiej organizacji. Krzesła dono-
szono z biur piętra, a część ludzi 
po prostu stała na korytarzu. Na 
listę członków założycieli wpisa-
ło się 56 osób. Obecni byli wójto-
wie obu Gmin - p. Bartosz Derech 
i p. Tadeusz Zimny, kierownicy  
Ośrodków Pomocy Społecznej – 
p. Rafał Michalski i p. Dariusz 
Nowakowski, przewodnicząca 
Rady Gminy Rokietnica – p. Te-
resa Bartol oraz radne – p. El-
żbieta Brzeźniak i p. Małgorzata 
Szymańska oraz sekretarz Gmi-
ny Rokietnica p. Leszek Skrzy-
piński, który to zebranie pro-
wadził. Przedstawił zakres prac 
związanych z przygotowania-
mi do utworzenia Stowarzysze-
nia, omówił procedury i przepisy 
z tym związane. Zaproponował 
Statut Stowarzyszenia, na który 

naniesiono zgłoszone przez obec-
nych zmiany i poprawki.
Powołano Komitet Założyciel-
ski Stowarzyszenia w osobach:
1) p. Zofia Michałek (gm. Ro-

kietnica)
2) p. Kazimierz Szulc (gm. Tar-

nowo Podgórne)
3) p. Andrzej Kawa (gm. Tarno-

wo Podgórne)
4) p. Małgorzata Wilga-Siemko-

wicz (gm. Tarnowo Podgórne)
5) p. Tomasz Mucha (gm. Tarno-

wo Podgórne)
oraz Zarząd Stowarzyszenia:
• prezes – p. Zofia Michałek
• wiceprezes – p. Kazimierz 

Szulc
• sekretarz – p. Bogumiła Wal-

kowiak
• skarbnik – p. Maria 

Mruk
• członkowie Zarządu 

– p. Ewa Szymańska, 
p. Ewa Kram, p. To-
masz Mucha

a także Komisję Rewi-
zyjną: 

• przewodniczący – p. 
H. Wiśniewski

• wiceprzewodnicząca 
– p. Hanna Oleszuk

• sekretarz – p. Małgo-

rzata Wilga-Siemkowicz
Stowarzyszenie opiera swą 
działalność na pracy społecz-
nej ogółu członków Stowarzy-
szenia i wolontariuszy.
Głównym celem Stowarzysze-
nia jest:
1 Rehabilitacja osób niepełno-

sprawnych zmierzająca do 
rozwoju ogólnego,

2 Poprawa ich zaradności oso-
bistej,

3 Poprawa zaradności psychofi-
zycznej,

4 Przystosowanie i funkcjo-
nowanie społeczne dzieci i 
osób starszych, osób niepeł-
nosprawnych fizycznie i in-
telektualnie, ze schorzenia-
mi neurologicznymi min. SM, 

epilepsja ....
5. Świadczenie pomocy rodzi-

com i opiekunom osób niepeł-
nosprawnych

6. Pozyskiwanie środków na 
działalność statutową

7. Podejmowanie innych działań 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych.

Dziękujemy władzom 
obu Gmin za ogromną 

przychylność i wsparcie oraz 
gotowość pomocy w przyszłej 

naszej działalności. Będzie 
nam potrzebna, bo czeka nas 

wiele pracy!

Zofia Michałek

PTAKI 
18 czerwca 2008r na terenie Gim-
nazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi w Napachaniu miał  miej-
sce niecodzienny spektakl w 
wykonaniu osób niepełnospraw-
nych .

Grupa uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej pod kierowni-
ctwem Pani Zofii Michałek poka-
zała zaproszonym gościom sztu-
kę,  którą zatytułowano „Ptaki”. 
Ptaki -  ich życie, ruch w powie-
trzu, stał się inspiracją do wyre-
żyserowania tego spektaklu. Cały 

zespół wystąpił w bardzo cieka-
wych strojach. Efekt był znako-
mity, publiczność wynagrodziła 
aktorów gromkimi brawami.
Następnie odbyła się aukcja wy-
robów osób uczestniczących w 
warsztatach. Publiczność mogła 
nabyć wyroby z wikliny, dzieła 

malarskie, naszyjniki itp. Ilość 
wystawionych prac pokazuje jak 
różnorodne mogą być pomysły i 
jak wszechstronne są umiejętno-
ści uczestników WTZ- tów. 

Ryszard Lubka 
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W kwietniu tego roku zostały 
wznowione zajęcia dla osób nie-
pełnosprawnych z gminy Rokiet-
nica i okolic.
Zajęcia te są możliwe między in-
nymi dzięki życzliwości i chęci 
współpracy wójta gminy Rokiet-
nica pana Bartosza Derecha ze 
Stowarzyszeniem Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin „Ami-
kus”. Projekt finansowany jest ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, a także ze środków 
własnych Stowarzyszenia oraz 

sponsorów.
18 czerwca br. odbyła się już druga 
wystawa prac uczestników zajęć 
artystycznych, teatralnych i re-
habilitacyjnych. Reprezentowane 
prace zostały wykonane różnymi 
technikami plastycznymi tj. kal-
kografia, pocierka na świecy, ry-
sunek pastelą, cukrowy papier 
oraz butelki ozdobne wykonane 
techniką dekupaż, patchworki na 
styropianie oraz kwiaty, okien-
ka, koszyki pajęczyny wykonane 
z wikliny. W trakcie wystawy był 

pokaz zdjęć, które przedstawiały 
relacje z tego, co się dzieje na za-
jęciach, jak powstawały niektóre 
prace. Otwarciu wystawy towa-
rzyszył występ uczestników za-
jęć teatralnych, przygotowali oni 
przedstawienie pt. „PTAKI”. Na 
wystawę przybyli zaproszeni go-
ście: pan Rafał Michalski kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy, pani Małgorzata 
Sklepik zastępca dyrektora Gim-
nazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi w Napachaniu oraz Radni 

Gminy Rokietnica. Po obejrzeniu 
prac i złożeniu gratulacji arty-
stom wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek, który przygotowa-
li rodzice oraz sponsorzy, za co 
bardzo im dziękuję. Dziękuję 
również wolontariuszom, którzy 
pomagali w prowadzeniu zajęć. 
Już dziś zapraszam wszystkich 
chętnych do obejrzenia kolejnej 
wystawy, która odbędzie się pod 
koniec listopada br.
Uczestnicy projektu mają możli-
wość uczestniczyć w zajęciach ar-
tystycznych (zajęcia plastyczne, 
wyklina, haft), teatralnych, reha-
bilitacyjnych, które odbywają się 
w środy i czwartki w godzinach 
od 16.00-19.00 w Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Napachaniu (wznowienie zajęć 
we wrześniu).

Elżbieta Kram

Zajęcia artystyczne, teatralne, rehabilitacyjne w Napachaniu

„Powróćmy  
do wspólnych rozmów przy stole”

Zgiełk, gwar, tłumy w supermarketach, mijające ulice 
szybkie auta z hałaśliwą muzyką, non-stop docierają-
ce do nas informacje z radia, telewizji, internetu, te-
lefonu, sprawiają wrażenie jakby na świecie przestał 
istnieć problem samotności. Czyż można czuć się sa-
motnym w świecie, gdzie nawet uczestnicy wypraw 
satelitarnych mogą być w nieustannym kontakcie wir-
tualnym ze swoimi rodzinami, będąc dziesiątki tysięcy 
kilometrów od Ziemi?
A jednak?…
Choć otoczona supernowoczesną techniką i dzięki niej 
zdająca się być samowystarczalną, istota ludzka czuje 
się coraz bardziej samotna. Również wiele problemów z 
którymi boryka się rodzina XXI wieku, wynika z faktu, iż 
człowiek samotnie usiłuje sprostać troskom, potrzebom 
i kłopotom. Niestety często się to nie udaje, gdyż mimo 
kontaktu z „ prawiewszystkowiedzącym” Internetem 
nie znajduje człowiek rozwiązań i odpowiedzi na wiele 
swoich problemów a nadto pogłębia się w nim poczu-
cie frustracji i osamotnienia. Brak zrozumienia i bezsil-
ność w samotnej matni doprowadza go często do agresji, 
zniecierpliwienia i nadpobudliwości wobec najbliższych, 
którzy wydają mu się wrodzy i zbyteczni. Kłótnie zda-
ją się wybuchać z byle powodu. Jak to możliwe, skoro 
wszyscy tyle mówią o pokoju, miłości i tolerancji?

„Przyjeżdżam do domu tylko na sobotę i niedzielę, ale 
chyba od nowego roku szkolnego moje wizyty będą 
jeszcze rzadsze, gdyż z naszego rodzinnego gniazd-
ka zrobiło się ponure gniazdo os, w którym rodzice bez 
przerwy kłócą się o pieniądze, a rodzeństwo dla świę-
tego spokoju zamyka się w swoich pokojach. Zamiast 
wzmocniona i dowartościowana rodzinnym „ ciepeł-
kiem” i wspólnotą wracam do akademika nerwowa i 
zestresowana. Może Pani pomoże mi znaleźć sposób, 
jak doprowadzić do powrotu do normalności, do at-
mosfery wzajemnego zrozumienia miedzy nami? Prze-
cież byliśmy kiedyś tak wspaniałą rodziną”- napisa-
ła do mnie 
„ Bezradna M.C.- studentka z naszej gminy”

Droga „M.C.”
 Przede wszystkim gratuluję Ci postawy! Że nie prze-
chodzisz obok takiej sytuacji obojętnie. Brawo! Tylko 
śnięte ryby płyną z nurtem – a Ty stanęłaś pod prąd i 
chcesz rozwiązać problem.
 Mam również nadzieję, że po minucie rozmowy z 
rodzicami nie okazujesz zniecierpliwienia i znudze-
nia. Dlatego też proponuję, byś pozwoliła im „ wylać 
przed Tobą” swoje serca. Stwórz odpowiednia atmo-
sferę, przygotuj przytulne miejsce i może przy popo-
łudniowej kawie i „smacznej słodkości jakieś” zain-
spiruj ich do szczerej rozmowy. Może uda Ci się także 
wciągnąć do tego przedsięwzięcia pozostałe rodzeń-
stwo? Dlaczego Wasza rodzina przestała siebie sły-
szeć ? Dlaczego przestaliście mieć dla siebie czas?
  Zapytaj też siebie samą, kiedy ostatnio miałaś czas 
dla swoich bliskich? Przypomnijmy historię o miło-
siernym Samarytaninie i zranionym biedaku, któ-
ry potrzebował pomocy. Wszyscy, którzy widzieli go 
w tym stanie- przechodzili obok. Nikt z nich nie miał 
czasu! Nikt z nim nie znalazł w sobie choćby odrobi-
ny miłosierdzia. Wszyscy byli zbyt zajęci własnymi 

sprawami. Ten, którzy w końcu się nim zaintereso-
wał- znalazł czas, odłożył swoje „ nie cierpiące zwło-
ki” sprawy na bok..
  W jaki sposób rodzice dowiedzą się, że ich nasto-
letnie dziecko znalazło się w niewłaściwym towarzy-
stwie, skoro nie mają czasu z nim porozmawiać? Jak 
dorosła córka czy syn chce okazać miłość swoim sta-
rym, spracowanym rodzicom, skoro nie mają czasu na 
wysłuchanie ich?
 Zacznij od dziś ! To naprawdę się opłaca a nasz czas 
na Ziemi jest przecież tak ograniczony… Umyka jak 
suchy piasek między palcami.
 Cywilizacja internetu i globalizacji nie okazała się ła-
skawa dla rodziny. Dzieci i młodzież posadziła przed 
monitorami komputerów, matki przed ekranami te-
lewizorów a ojców postawiła pod pręgierzem zawo-
dowych wyzwań. Wzajemne kontakty, rozmowy w 
domowym gronie, posiłki przy wspólnym stole- tak 
niegdyś scalające rodzinę- należą w wielu domach do 
rzadkości. Znam rodzinę, w której matka od kilku lat ( 
sic!) nie rozmawia z własnym, pierworodnym i jedy-
nym ( sic!) synem ( mimo, iż mieszkają pod jednym da-
chem) a ojciec jest tak pochłonięty bussinesem, iż zre-
zygnował z prób odbudowania więzi rodzinnych...

Smutne i tragiczne.
Nie poddawajmy się 
modzie tego świa-
ta- tylko śnięte ryby 
płyną z nurtem. In-
westujmy w czas 
dla swoich bliskich. 
To się opłaca!

Pozdrawiam,
Wasza Przewodni-
cząca Teresa Bartol

Z serca  
do serca...
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Na zaproszenie władz gminy 
Viitasaari (środkowa Finlan-
dia) delegacja samorządowców 
Rokietnicy z Wójtem Barto-
szem Derechem, Przewodniczą-
cą Rady Gminy Teresę Bartol, 
Dyrektorem Gminnego Ośrod-
ka Kultury Jadwigą Waligóra- 
Halke, przedstawicielem rokiet-
nickiego businessu Januszem 
Filipiakiem oraz dyrektorem 
Zespołu Szkół w Rokietnicy Ro-
manem Misem, gościła na Festi-
walu Muzyki i Tańca Ludowego.

13.06.2008r

Finowie nie znikajcie
Nigdy nie należałam do entu-
zjastów Skandynawii. Po pierw-
sze klimat – chłodny i wilgotny, 
po drugie- taka „na niby” neu-
tralność polityczna (czy moż-
na w ogóle dzisiaj zachować in-
dyferentyzm polityczny?), a po 
trzecie – bliskość geograficzna: 
bliska odległość eliminuje (dla 
mnie) szansę egzotycznych i ory-
ginalnych wrażeń z podróży.
Jak bardzo się myliłam! Po po-
wrocie z Finlandii, żałuję, że 
wcześniej nie poznałam tego 
kraju pachnącego żywicą i brzo-
zowymi baziami, z ludźmi tak 
skromnymi i spokojnymi, nie 
mającymi sobie równych wśród 
światowych nacji. Narodu, któ-
rego historia sąsiedztwa z dwo-
ma wielkimi „braćmi” (Szwecją 
z północy i Rosją z południa) na-
uczyła tak bolesnej latami poko-
ry. Jakie podobieństwo do Pol-
ski…
Ale nic straconego, bo być może 
dzięki aktywności samorządow-
ców polskich i fińskich nasza 
współpraca będzie systematycz-

nie się rozwijać a tym samym i 
nasze kontakty międzyludzkie. 
Władze gminy Viitasaari w oso-
bach: Burmistrza Jouko Räsär-
ren, Przewodniczącej Rady Mia-
sta Aili Liimatainen powitały nas 
na inauguracji Festiwalu Muzyki 
i Tańca Ludowego, która odbyła 
się na centralnym skwerze mia-
sta. Finowie czekali specjalnie 
na polską delegację z rozpoczę-
ciem całej imprezy. Bez tłumów, 
pierwszych ławek dla VIP-ów, 
kamer i fleszy mediów, ale za to 
w tak ciepłej atmosferze, iż od 
pierwszych chwil chciało nam się 
śpiewać „ Bo Finowie i Polacy to 
jedna rodzina”.
I choć występy zespołów przy-
szło nam oglądać na stojąco to z 
zapartym tchem podziwialiśmy 
oryginalność i autentyzm staro-
fińskich strojów, tańców, śpie-
wów oraz brzmienia pradawnych 
instrumentów muzycznych.
Dwie godziny po przywitaniu z 
władzami rozmawialiśmy przy 
pierwszym posiłku (w fińskim 
odpowiedniku McDonalda) jak 
„starzy znajomi”, a co najważ-
niejsze: jak doświadczeni go-
spodarze wymienialiśmy nasze 
gminne plusy i minusy.
Wbrew pozorom stwarzanym 
przez średnie statystyczne róż-
nych wskaźników (np. PKB), 
zdobywającą cały świat ekspan-
sję fińskiej elektroniki i trans-
łączeń satelitarnych (NOKIA!!!) 
mieszkańcy Finlandii (zwłasz-
cza młode i średnie pokolenie) 
chętnie korzystają z ekonomicz-
nej migracji do sąsiedniej Szwe-
cji (chociaż pamięć o waśniach 
szwedzko-fińskich wciąż żywa) 
w nadziei na szybkie dorobienie 
się, jeszcze szybsze niż tutaj.
Nic dziwnego więc, że władze 
Viitasaari za jedną z głównych 
„bolączek” uznają wciąż maleją-
cą liczbę mieszkańców (przy jed-
noczesnym wysokim wskaźniku 
bezrobocia).
Przyznać muszę, że widok 
wkomponowanych w leśne knie-
je eleganckich bungalowów i za-
cumowanych w prywatnych 

zatoczkach jachtów pozba-
wionych choćby cienia czło-
wieka budziło w nas dość 
smutne skojarzenia. Finlan-
dia cierpi bowiem na… brak 
ludzi. Więcej ich umiera niż 
się rodzi, a przyrost natural-
ny jest najniższy w Europie.
Unii Europejskiej (której 
Finlandia jest jednym z wier-
nych członków i posłusznym 
wykonawcą unijnych poleceń) 
widocznie to nie przeszkadza w 
realizowaniu na tym terenie swo-
ich (nie tylko politycznych) celów, 
gdyż nie spieszy się z przedsta-
wieniem Finom jakiegokolwiek 
programu naprawczego mogące-
go rozwiązać problem tak dra-
stycznego zmniejszania się lud-
ności. Zresztą sami Finowie, też 
nic w tym kierunku nie robią. 
No, prawie nic…

14.06.2008 r. 

„4 x f” – czyli fiński 
fenomen fascynacji 
folklorem
Jak oni to robią? Fińska elektro-
nika podbija świat, lokując sateli-
ty prawie w gwiazdach’ a tymcza-
sem Finów ogarnia coraz bardziej 
…folklorystyczne szaleństwo! Z 
roku na rok wzrasta liczba klubów 
propagujących zainteresowanie 
starą kulturą ludową Suomi, tra-
dycyjnymi tańcami, śpiewem, in-
strumentami, a także regionalną 
odzieżą i kuchnią. W supermar-
ketach coraz więcej miejsca zaj-
mują wyroby z napisem „Trady-
cyjny wyrób fiński”, a w centrach 
miast jak grzybów po deszczu 
przybywa jadłodajni serwujących 
pyszne śniadania i obiady rodem z 
„Kalevali” (fińska mitologia). Po-
lacy do dzieła!

Naszą delegację rzuca jednak na 
kolana nie miłość Finów do tra-
dycji, ale… widok Sali sesyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Viitasa-
ari. Laboratorium XXI wieku! 
Amfiteatralna budowa, wszę-
dzie monitory, laptopy, przyci-
ski. W jeszcze większe zdumienie 
wprawiają nas liczby: Rada Mia-
sta i Gminy liczy 27 członków, 
wszystkich pracowników budże-
towych jest aż 500 (w tym urzęd-

nicy, nauczyciele, służby 
komunalne, pracowni-
cy gminnych spółek). Na 
poddaszu Urzędu oczy-
wiście sauna.
Burmistrz Jouko Räsä-
nen z błyskiem w oku 
wymienia spektakular-
ne plusy swojej gminy: 

idealnie czyste powietrze i wody 
(nawet te z jeziora są pitne), wol-
nych mieszkań bez liku (z każde-
go prawie widok na las i jezioro), 
wysoko wyspecjalizowana opie-
ka medyczna, wolne miejsca w 
żłobkach i przedszkolach, a na-
wet ekologiczny system gastro-
nomiczny, ekologiczne ogrzewa-
nie (przez odzyskiwanie gazów 
po spalaniu wiórów z tartaku), 
etc, etc. Uff…
„Ale dla kogo to wszystko, Pa-
nie Burmistrzu?” To pytanie ciś-
nie się nam wszystkim na usta, 
ale dyplomatycznie wymieniamy 
tylko spojrzenia…
„Finlandia jest najszybciej sta-
rzejącym się krajem Europy”- 
dodaje smutnie Burmistrz, zu-
pełnie jakby czytał w naszych 
myślach.
Na pytanie o kontakty z opozy-
cją odpowiada z rozbrajającym 
wręcz uśmiechem: „Ależ my ko-

FINLANDIA – KRAJ LASÓW, JEZIOR I NIESKAŻONEJ PRZYRODY
Lasy, jeziora, lasy, jeziora, lasy… no i sauna oczywiście – czyli  
z Dziennika Podróży do Finlandii samorządowców rokietnickich słów kilka.
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Wyjazd do Viitasaari – możliwości współpracy w dziedzinie turystyki i ochrony środowiska
I. Agroturystyka w gminie 
Viitasaari

Gmina Viitasaari od 2001 roku, 
wraz z siedmioma gminami są-
siadującymi, działa w programie 
Leader+ stawiając na rozwój na 
swoim terenie przede wszystkim 
rekreacji i turystyki realizowa-
nej w gospodarstwach agrotury-
stycznych. W trakcie zorganizo-

wanych podczas pobytu naszej 
delegacji spotkań, przedstawi-
ciele funkcjonujących na terenie 
Viitasaarii obiektów agrotury-
stycznych byli bardzo zaintere-
sowani możliwością przedsta-
wienia swojej oferty Polakom, 
szczególnie z gminy Rokietnica. 
Żywo interesowali się naszymi 
upodobaniami kulinarnymi, za-
interesowaniami wędkarstwem, 
łowiectwem, turystyką rowe-
rową, a także możliwością po-
bytu Finów w gospodarstwach 
agroturystycznych na naszym 
terenie. Propozycja ta jest do-
skonałym pomysłem na podję-
cie działań w ramach przybie-
rającego coraz bardziej realnych 
kształtów Stowarzyszenia „Doli-
na Samy”. Skupiająca przedsta-
wicieli gmin Tarnowo Podgórne, 
Szamotuły, Kaźmierz i Rokietni-
ca organizacja, które działać bę-
dzie w ramach inicjatyw LEA-

DER mogłoby być partnerem dla 
Stowarzyszenia „VIITASAARI” i 
podejmować działania zmierza-
jące do tworzenia bazy turystycz-
nej i szlaków turystycznych wio-
dących przez partnerskie gminy. 
Wolę takiej właśnie współpracy 
zadeklarowali Prezes Stowarzy-
szenia ”DOLINA SAMY”, Janusz 
Filipiak i Markku Varonen Wice-
prezes Stowarzyszenia „VIITA-
SAARI”.

II. Zastosowanie źródeł energii 
odnawialnej w domu, w firmie 
w gminie.

Wyjazd do Finlandii był także 
doskonałą okazją do zapoznania 
się z najnowszymi osiągnięcia-
mi w dziedzinie możliwości za-
stosowania odnawialnych źródeł 
energii. Delegacja naszej gminy 
zwiedziła dwa obiekty, w których 
powstaje energia odnawialna.

Ciepłownia komunalna w Viita-
saari wytwarza ciepło z bioma-
sy – odpadów z tartaku produ-
kującego deski. Interesującym 
rozwiązaniem jest zwłaszcza od-
zyskiwanie ciepła ze spalin od-
prowadzanych poprzez komin w 
procesie spalania biomasy. Ta-
kie rozwiązanie pozwoli w przy-
szłości na zwiększenie mocy 
ciepłowni z 16 do 20 MW. Dru-

chamy naszą opozycję, bo zwra-
ca nam uwagę na sprawy, któ-
re uchodzą nam z pola widzenia. 
Po prostu wskazują błędy i razem 
z nami je poprawiają. Nigdy nie 
podkładają nam nowych kłód 
pod nogi”.
Program 2 dniowej wizyty zapla-
nowany jest nieomal co do minu-
ty. Nawet Burmistrz nie pozwala 
sobie na spóźnienie i punktual-
nie zawozi nas na występy dzie-
cięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
z Estonii. Spontaniczność, gra-
cja i idealna wprost harmonia 
tanecznych figur wywołuje en-
tuzjazm widowni.Tego samego 
dnia zdążyliśmy jeszcze zwie-
dzić: Muzeum Prac Leśnych na 
górze, z której podobno zjeżdżał 
Adam Małysz (przez finów ko-

chany prawie tak samo jak Juk-
ko Hakkonenn), szkoły i placów-
ki socjalne a także wziąć udział 
w uroczystej kolacji z fińskimi 
businessmenami współpracują-
cymi z Polską. Oczywiście w sali 
z widokiem na las i jezioro.

15.06.2008 r. – Niedziela

„Smutek 
czy kontemplacja?”

Kocham i z podziwem obserwu-
ję charyzmatyczne poruszenie 
wśród chrześcijan na świecie i 
dlatego odniosłam dość przygnę-
biające wrażenie z niedzielne-
go nabożeństwa w luterańskim 
Kościele Ewangelicznym, do któ-
rego zaprosił nas sam Burmistrz. 
Wszyscy obecni w skupieniu słu-
chali kazania i pogrążyli się w 
modlitwie, ale mimo tej bar-

dzo religijnej atmosfery wycho-
dziłam z kościoła nie do końca 
przekonana o pobożności Finów. 
Wszystko było zbyt smutne, wy-
ciszone, bez entuzjazmu i jakby 
bez przekonania. Ale „nie sądź-
cie a nie będziecie sądzeni”… Na-
tomiast z pewnością przekonana 
jestem o gościnności fińskich pa-
storów- po zakończonym nabo-
żeństwie całą parafię zaprosił pa-
stor na domowe wypieki i kawę 
do plebani. A może to dobry po-
mysł na konsolidację wiernych?
 Tego dnia odbyło się także uro-
czyste zakończenie Festiwalu. 
Oczywiście byliśmy honorowymi 
gośćmi. Barwnie, gwarno i galo-
wo. Owacjom nie było końca. Za-
służyli w pełni. Z panią dyrektor 
GOK przyrzekamy sobie solen-
nie: po powrocie do Rokietnicy 
zakładamy zespół folklorystycz-
ny. Przecież „Polak 
tez potrafi”. Program 
dnia finalizujemy 
w leśnym (a jakże !) 
dworku „VIKKIN” , 
gdzie nasi gospodarze 
zaplanowali wzajem-
na prezentację wirtu-
alną naszych gmin. 
Najpiękniejsze wido-
ki rokietnickiej ziemi 

połączone z najokazalszymi fir-
mami wzbudzały ogólny podziw 
i zainteresowanie.

16.06.2008 r. – Poniedziałek

„Do zobaczenia 
w Rokietnicy!”

Zaczynamy przyrównywać do-
kładność i punktualność fińską 
do niemieckiej. Wszystko zapię-
te na ostatni guzik. Do ostatnich 
godzin naszej wizyty byliśmy 
gośćmi gminnych instytucji i 
firm. Wyjeżdżamy zafascynowa-
ni fińską gościnnością, odurzeni 
czystym powietrzem i wdzięcz-
ni za serdeczne podzielenie się z 
nami doświadczeniami.
Dziękujemy Viitasaari! Czekamy 
we wrześniu!

Teresa Bartol
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AKTUALNOŚCI

gim obiektem, który został nam 
przedstawiony był kompleks ga-
stronomiczny wraz ze stacją ben-
zynową wybudowany przez sieć 
handlową ABC. Energia elek-
tryczna i ciepło jest w nim w 
100% uzyskiwana ze źródeł od-
nawialnych poprzez zastosowa-
nie pompy ciepła umieszczonej 
w jeziorze, przy którym pobu-
dowany jest obiekt, baterii sło-
necznych, które jednocześnie 
pełnią rolę zadaszenia oraz wy-

korzystywanie energii wiatrowej 
z wiatraków o osi pionowej, ma-
jących zastosowanie także w do-
mkach letniskowych. Uzupełnie-
niem energii cieplnej jest ciepło 
dostarczane z ciepłowni pracują-
cej na biomasie. 
Przedstawione możliwości za-
stosowania energii odnawialnej 
w praktyce, zostaną uwzględ-
nione w opracowaniu „Koncep-
cji rozbudowy oczyszczalni wraz 
z zapleczem technicznym” przy-

gotowywanym przez Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Rokietnicy zwłaszcza 
w planach zakładających moż-
liwość zastosowania np. pomp 
cieplnych zatopionych w oczysz-
czanych ściekach czy biomasy, 
powstałej w procesie technolo-
gicznym oczyszczenia ścieków. 

Janusz Filipiak zastępca Prezesa 
PUK Sp. Z o.o w Rokietnicy

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO CZ. II - WYMIAR LOKALNY
Rok klimatu i środowiska w Rokietnicy

I przyszło nam żyć w środowi-
sku, mówiąc oględnie dalekim 
od ideału. Atmosfera ziemska zo-
stała zatruta dwutlenkiem siarki, 
dwutlenkiem węgla, chlorowo-
dorem, pyłami związków metali 
ciężkich i substancji promienio-
twórczych, dioksynami i innymi 
lotnymi związkami chemiczny-
mi, których pełno także w wo-
dach podskórnych, rzekach, je-
ziorach, morzach i oceanach. 
Toksyczne związki chemiczne 
unoszące się w powietrzu i roz-
puszczone w wodzie to produk-
ty wytworzone przez człowieka, 
które wyprodukowane dla ludzi 
obróciły się przeciwko człowie-
kowi. Uczeni całego świata biją 
na alarm: jeśli wszyscy, natych-
miast, solidarnie nie włączymy 
się w proces odtruwania środo-
wiska - zginiemy. Może nie od 
razu, lecz ten nieuchronny pro-
ces jest nieprzewidywalny i to 
budzi największy niepokój.

Środowisko wokół nas
Gmina Rokietnica należy do tych 
miejsc, które wolne od ciężkiego 
przemysłu zachowały piękno na-
turalnego krajobrazu. Urokliwe 
zakątki zachęcają do spacerów, 
turystyki pieszej i rowerowej. 
Podstawowym naszym zadaniem 
powinno być więc niedopuszcze-
nie do ich degradacji. 
Zacząć powinniśmy od troski o 
prawidłowe zagospodarowanie i 
utylizację nieczystości płynnych 
produkowanych przez każdego z 
nas bez wyjątku, prawidłowej se-
gregacji śmieci oraz bezkompro-

misowej walki z tymi, na szczęś-
cie nielicznymi, którzy spalają 
w swoich piecach c.o. toksyczne 
odpady. To podstawowe zadanie 
Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych. Z danych pozyskanych 
od Zastępcy Prezesa PUK, pana 
Janusza Filipiaka wynika, że jest 
czym się pochwalić. Jeszcze w 
2005 r skanalizowanych było ok. 
50 % gospodarstw, dziś to około 
75 %, a do 2015 roku kanaliza-
cja obejmie wszystkich. Pod tym 
względem jesteśmy w czołówce 
gmin powiatu poznańskiego; ba, 
całej Polski. Dla małych siedlisk 
usytuowanych z dala od kanałów 
ściekowych godne polecenia są 
przydomowe biooczyszczalnie. Z 
zadowoleniem Przedsiębiorstwo 
obserwuje wzrastającą tendencję 
segregacji śmieci. PUK darmo-
wo rozdaje worki foliowe wszyst-
kim, którzy pragną włączyć się 
w akcję ochrony środowiska. W 
najbliższych planach jest dostar-
czenie do każdej posesji stoja-
ków, na których będą zawiesza-
ne worki na makulaturę, plastik 
i szkło. Sukcesywnie będzie się 
odchodzić od wystawiania du-
żych, kolorowych pojemników z 
powodu nie zawsze prawidłowej 
segregacji odpadów (konieczność 
powtórnego sortowania). Wpro-
wadzenie worków do zbierania 
odpadów nadających się do re-
cyclingu jest pomysłem trafio-
nym - coraz więcej gospodarstw 
domowych wystawia raz w mie-
siącu worki z odpadami użytko-
wymi.
Ochrona środowiska to tak-

że edukacja, zachęta, promocja. 
Przedsiębiorstwo stara się stwo-
rzyć system motywacyjny: segre-
gujesz? będziesz miał rabat przy 
wywozie śmieci. To także proces 
edukacyjny w szkołach wycho-
dząc z założenia, że czym sko-
rupka za młodu nasiąknie....
Ochrona środowiska to także 
jedno z ważnych zadań Urzędu 
Gminy. W działającym Referacie 
Gospodarki Rolnej i Współpra-
cy Środowiskowej pani Barba-
ra Niklaus pełni funkcję podin-
spektora ds. ochrony środowiska 
i gospodarki rolnej. Wraz z In-
spektorem Kontroli, panem Mi-
chałem Wojewódzkim, podej-
mowane są wspólne kontrole 
istniejących jeszcze szamb, ra-
chunków za wywóz nieczystości 
płynnych, wywozu śmieci. Wszy-
scy mieszkańcy są zobowiązani 
do posiadania kubłów na śmie-
ci. Sprawdzona została już część 
gminy, a przy stwierdzonych nie-
prawidłowościach należy się spo-
dziewać powtórnej kontroli. Brak 
poprawy skutkować będzie do-
tkliwymi karami, również finan-
sowymi.
Oddzielnym poważnym proble-
mem jest spalanie w przydomo-
wych piecach wszelkiego rodza-
ju tworzyw sztucznych. Nowe 
domostwa są wyposażone w ga-
zowy lub olejowy system ogrze-
wania i w takich piecach nie ma 
możliwości spalania odpadów. 
Problem zatem stwarzają nielicz-
ne już na szczęście zabudowa-
nia starsze z piecami centralne-
go ogrzewania. Co można palić w 

środku lata (temperatura ok. 30 
stopni C) o godzinie 9.00 rano? 
Czarny cuchnący dym wskazu-
je nam winowajcę pozbywające-
go się opakowań plastikowych i 
innego śmiertelnie trującego pa-
skudztwa. Oczywiście nie wysta-
wia worków z surowcami wtór-
nymi bo - one poszły z dymem. 
Obowiązkiem społecznym jest 
zgłaszanie takich sytuacji na po-
licję, lecz jak tu donosić na sąsia-
da? Na terenie naszej gminy nie 
ma Straży Gminnej, a szkoda. 
Podobno jest w planach. 
Posiadacze przydomowych 
ogródków produkują odpady 
biodegradowalne takie jak: li-
ście łodygi, trawy. Przepisy sta-
nowią, że jeśli na terenie gmi-
ny nie ma możliwości odbioru 
tych odpadów - można je spa-
lać w ogródkach z zachowa-
niem podstawowych przepisów 
p.poż. Nie stanowią one zagroże-
nia dla zdrowia i życia w przeci-
wieństwie do spalanych tworzyw 
sztucznych. Gdyby ci, co spalają 
plastik choćby w drobnej części 
zdawali sobie sprawę z zagrożeń, 
to na pewno by tego więcej nie 
robili. A o tych zagrożeniach bę-
dzie można przeczytać w następ-
nym numerze Rokickich Wiado-
mości” - człowiek a środowisko 
cz.III

Adeck
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SYSTEMY SOLARNE
Energia słoneczna jest czystym, niewy-
czerpalnym, ekologicznym bogactwem. 
Dlatego od wielu lat ludzie myślą jak 
wykorzystać ją do celów użytkowych. 
Pierwsze kolektory słoneczne powsta-
ły w krajach gdzie mamy bardzo dużo 
słońca - w XIX wieku w Izraelu. W 
ostatnich latach znajdują coraz większe 
uznanie praktycznie na całym świecie, 
nawet w krajach skandynawskich.
Okazuje się, że mimo naszego położenia 
geograficznego (49-54*N) wcale nie je-
steśmy na straconej pozycji, jeżeli chodzi 
o ilość otrzymywanej energii słonecznej. 
W Polsce średnie roczne promieniowa-
nie słoneczne wynosi ok. 1000 Kwh/m2, 
zaś we Włoszech i Hiszpanii ok. 1400 
KWh/m2, a na równiku niewiele ponad 
2000 KWh. Jest to związane z tym, że 
w okresie letnim mamy znacznie dłuższy 
dzień niż na południu.
Do niedawna biorąc pod uwagę koszt 
produkcji układów solarnych oraz cenę 
nośników energii, ich stosowanie było 
nieopłacalne. Okres zwrotu instalacji 
solarnych w latach 60-tych wynosił 
150 lat, 10 lat temu wynosił jeszcze 
30 lat. Dopiero od kilku lat przy galo-
pujących cenach energii stosowanie 
układów solarnych jest coraz bardziej 
uzasadnione ekonomicznie. Okres 
zwrotu inwestycji zależy od różnych 
czynników (sprawności układu, zapo-
trzebowania na energię, ceny paliwa, 
które zastępujemy energią solarną) i 
obecnie wynosi 7-12 lat. Jednak wraz 
ze wzrostem cen energii będzie z pew-
nością znacznie krótszy. Najlepiej jest 
uwzględniać instalacje systemu so-
larnego podczas budowy domu, dzięki 
temu można oszczędzić około 20% 
kosztów inwestycyjnych. Należy dodać, 
że w większości krajów Europy Zachod-
niej inwestorzy indywidualni otrzymują 
wysokie dotacje przy zakładaniu takich 
instalacji na swoich budynkach. 

Wyróżniamy systemy so-
larne termiczne (cieczowe) 
i elektryczne (fotowoltaicz-
ne). Pierwsze z nich dzia-
łają na zasadzie absorpcji 
w kolektorze ciepła pro-
mieniowania słonecznego 
i przesyłaniu go przez do-
brze zaizolowane rury za 
pomocą nośnika (płynu 
solarnego) do zasobnika 
ciepła, z którego ciepło 
może być bezpośrednio 
wykorzystywane do pod-
grzewania wody użytkowej, 
ogrzewania podłogowego, 
czy ściennego lub do ogrze-
wania basenu.
Wyróżniamy kolektory pła-
skie i rurowe (próżniowe). 
Pierwsze z nich posia-
dają płaską, najczęściej 
miedzianą powierzchnię 
absorbera z systemem rur odbierają-
cych ciepło znajdujących się pod nim. 
Kolektory rurowe (próżniowe) składają 
się z systemu specjalnych szklanych 
rur w których znajdują się najczęściej 
miedziane przewody absorbera z pły-
nem solarnym. W skali roku różnica w 
wydajności między kolektorami próż-
niowymi a płaskimi wynosi około 6-8% 
(biorąc pod uwagę urządzenia podob-
nej klasy), ale kolektory próżniowe są 
znacznie droższe.

Wspomniane wcześniej kolektory fo-
towoltaiczne przetwarzają energię 
słoneczną na prąd elektryczny. Nie-
stety wydajność takich urządzeń jest 
znacznie niższa od termicznych i co za 
tym idzie okres zwrotu inwestycji jest 
znacznie dłuższy. Z tego powodu na 
razie są rzadko stosowane. Biorąc pod 
uwagę względy ekonomiczne najwięcej 
produkuje i sprzedaje się kolektorów 
cieczowych do wspomagania ogrzewa-
nia c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) oraz 
c.o. (centralnego ogrzewania).

W praktyce systemy solarne mogą 
znaleźć zastosowanie w większości 
budynków jak np: domki jednorodzinne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, 
hotele, szkoły, zakłady pracy. 
Na polskim rynku można spotkać sy-
stemy solarne ponad 50 producentów z 
całego świata. Są one mocno zróżnico-
wane pod względem ceny, wydajności, 
żywotności. 
Większość oferowanych na naszym 
rynku instalacji bazuje na od dawna 
stosowanym rozwiązaniu ogrzewania 
wody użytkowej i jej magazynowania w 
zbiorniku. Jednak pojawiły się już roz-
wiązania najnowszej generacji, które 
przekazują energię słoneczną do za-
sobnika za pomocą specjalnych modu-
łów warstwowego ładowania, rozpro-
wadzając ją w sposób kierunkowy do 
różnych stref zasobnika. Woda użytko-
wa jest podgrzewana z wyższą wydaj-
nością w specjalnym  module świeżej 
wody użytkowej. W wyniku połączenia 
zasobnika z centralnym ogrzewaniem 
nadmiar ciepła trafia do ogrzewania. 

Wszystkim steruje zaawansowana au-
tomatyka.
Dzięki tym wszystkim udoskonaleniom 
możemy uzyskać oszczędności w skali 
roku do 80% na c.w.u i do 40% na c.o., 
czyli gdy weźmiemy pod uwagę całą 
energię potrzebną do uzyskania ciepła 
możemy uzyskać oszczędności rzędu 
50% w skali roku. Ponadto otrzymujemy 
świeżą higieniczną wodę użytkową, nie 
występuje problem zakamieniania, ko-
rozji i niebezpiecznej bakterii legionelli. 
Żywotność instalacji jest 3 razy dłuższa 

W  krajach takich jak Niemcy zamonto-
wano już  104 m2 kolektorów na 1000 
mieszkańców, w Austrii 343,3 m2/1000 
mieszkańców, w Danii 69,6m2/1000. W 
Polsce dopiero 4,3m2/1000 mieszkań-
ców. Uwzględniając względy ekono-
miczne oraz potrzebę redukcji emisji 
CO2 i innych szkodliwych gazów może-
my przyjąć, że i w naszym kraju nastą-
pi znaczny wzrost zainteresowania tę 
ekologiczną formą energii.

oprac. redakcja

Tematem naszych dzisiejszych roz-
ważań będzie słonecznik w aspek-
cie zdrowia, bowiem nie choro-
by są przekazywane dziedzicznie, 
lecz dziedziczony jest nieprawidło-
wy tryb życia, który w ostateczno-
ści przyczynia się do wielu chorób. 
„Pożywienie powinno być dla nas 
lekarstwem”-  mówił Hipokrates i 
aby tę mądrą myśl wcielić w nasze 
życie należy zmienić nawyki żywie-
niowe i przestrzegać pewnych za-
sad. Jak pisze Michał Tombak w jed-
nej ze swych pozycji książkowych 
bardzo dobre efekty zdrowotne daje 
ssanie oleju słonecznikowego w le-
czeniu miedzy innymi zapalenia żył, 
chronicznej anemii, egzemy, chorób 
żołądka, jelit, serca, nowotworów, 
chorób stawów i innych mniej po-

ważnych, lecz dokuczliwych niedo-
magań. Metoda jest prosta, bezbo-
lesna i nieszkodliwa. Jej istotą jest 
następujące działanie:
Rano na czczo lub wieczorem przed 
snem (po upływie 3-4 godzin od 
ostatniego posiłku) należy wziąć do 
ust nie więcej niż 1 łyżkę stołową 
oleju słonecznikowego i ssać jak cu-
kierka, trzymając w przedniej części 
ust. Ssać należy lekko, bez wysiłku 
przez 25-30 minut. Olej z początku 
troszkę zgęstnieje, a potem stanie 
się płynny i biały. Należy go wypluć, 
nie łykać! - gdyż zawiera substancje 
wywołujące wiele chorób. Metodę 
tą można stosować dowolnie dłu-
go, dopóki nie odczujecie Państwo 
rześkości, energii, spokoju i nie po-
wróci zdrowy sen i dobra pamięć. 

Jak pisze autor ostre stany mijają 
szybko- w ciągu 2-3 tygodni, chro-
niczne – w ciągu kilku miesięcy - do 
roku. Widocznym objawem pomyśl-
nego przebiegu leczenia są: ener-
gia w ciele po przebudzeniu, lep-
szy apetyt, rześkość. Ludzie zdrowi 
i dzieci mogą również stosować 
tą metodę w celach profilaktycz-
nych przez 2 tygodnie. Pozwoli to 
nie tylko zabezpieczyć się przed w/
w chorobami, ale także pozbyć się 
toksycznych metali ciężkich z orga-
nizmu Jak Państwo wiecie lepiej za-
pobiegać chorobie niż ją leczyć. Po 
przebytych chorobach, wycieńcze-
niu podaję za Michałem Tombakiem 
mieszankę wzmacniającą organizm 
- składniki: 100g orzechów, 100g 
moreli, 100g rodzynek, 100g suszo-
nych śliwek, 100g słonecznika, 100 
ml miodu, 2 cytryny ze skórką bez 
pestek. Przygotowanie: wszystkie 
produkty zmielić, dodać miód, a na-

stępnie dobrze wymieszać. Włożyć 
do szklanego naczynia o objętości 1 
litra, przykryć pokrywką. Przecho-
wywać w chłodnym miejscu. Sto-
sować u dzieci 1 łyżeczka od her-
baty 1 raz dziennie, a dorośli 2-4 
łyżeczek w ciągu dnia. Jako osło-
dę tegoż artykułu proponuję zdrową 
„czekoladę”: 25g słonecznika lekko 
podsmażyć na patelni, 25g rodzy-
nek, 25g suszonych śliwek, 2 figi, 
25g orzechów włoskich. Wszyst-
kie produkty zmielić, do tego dodać 
2 łyżki miodu. Włożyć do foremki i 
wstawić na 12 godzin do zamrażal-
nika. Pokroić na kostki, przechowy-
wać w zamrażalce.  
Na zakończenie pragnę życzyć wielu 
radości z „prezentu”, którym bezin-
teresownie obdarzyła każdego z nas 
natura. 

Pozdrawiam
Małgorzata Szymańska

SŁONECZNIK – UŚMIECH DLA ROKIETNICY
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
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Aktywni Emeryci
W dniu 02.07.2008r. Koło 
Emerytów z Cerekwicy wyru-
szyło na dalsze swoje wojaże 
do Wolsztyna, gdzie znajduje 
się unikalna na skalę świato-
wą parowozownia. Dowiedzie-
liśmy się, że nadal parowo-
zy ciągną wagony i są atrakcje 
dla cudzoziemców, którzy pła-
cą za to, aby „zabawić się” w 
palaczy. Nostalgia ogarnęła 
zwiedzających na widok daw-
nej kasy biletowej, umunduro-

wania kolejarskiego oraz do-
kumentacji.
Następnym etapem był Skan-
sen Budownictwa Ludowe-
go. Z ciekawością oglądaliśmy 
domy i ich wyposażenie sprzed 
wielu, wielu lat. Uwieńcze-
niem bogatej we wrażenia i 
wspomnienia wyprawy było 
wspólna zabawa przy grillu. 
Wszystkim dopisywały humor 
i świetne samopoczucie.

Dziękujemy organizatorom i 
czekamy na kolejną ciekawą 
wycieczkę.

Na szage 
przez Parafię
Pod takim hasłem w dniu 
28.06.2008 ruszył rodzinny 
rajd rowerowy z miejscowo-
ści Cerekwica, który prowadził 
trasą przez Pamiątkowo, Witol-
dzin, Chlewiska i Przybrodę .

W ostatnim czasie to już drugi 
rajd rowerowy który rozpoczy-
nał się w sołectwie Mrowino 
– Cerekwica .Tym razem rajd 
parafialny zgromadził przeszło 

120 rowerzystów , najmłodszy 
uczestnik miał 2,5 roku, a naj-
starsza uczestniczka 82 lata. 
Nad porządkiem i bezpieczeń-
stwem rajdu czuwały druży-
ny OSP z Przybrody i 
Mrowina. Kierownik 
rajdu, Pani Maria La-
secka, monitorowała 
przebieg naszych wy-
siłków, a jej donośny 
sędziowski gwizdek 
dyscyplinował rów-
nież uczestniczącego w 

tym rajdzie 
proboszc z a 
parafii Cere-
kwica ks. Krzysztofa 
Młynarczyka.
Trasa była dobra-
na bardzo atrakcyj-
nie; był szlak asfal-
towy, szutrowy jak 
i piaszczysta dro-
ga, rowerzyści mo-
gli więc sprawdzić 
swoje umiejętno-
ści i sprzęt. Dopisy-
wało nam szczęś-

cie -  nie było upału, a drobny 
deszczyk eliminował kurz na 
trasie. Po krótkim  postoju  i 
modlitwie w kościele w Pa-
miątkowie udaliśmy się do 

Witoldzina, gdzie w świetlicy 
wiejskiej Pani sołtys Ewa  Ru-
nowska i Rada Sołecka przy-
jęła nas smacznym ciastem i 
napojami . 

Dalej już bez większych prze-
szkód dojechaliśmy do osady 
Chrusty, miejscowości Chlewi-
ska i piękną trasą asfaltową do 
miejscowości Przybroda, gdzie 
Pan Dyrektor RSGD, Jerzy Ma-
zur i Rada Sołecka oczekiwała 
na nas z grillową  kiełbasą i do-
brą muzyką. W parku w Akade-
mii Rolniczej zmęczeni cykli-
ści mogli odpocząć, wysłuchać 
informacji na temat produkcji 
zwierzęcej i wysoko cenionych 
osiągnięć  w dziedzinie sadow-
nictwa . 
Bogactwo organizowanych na 
terenie naszej gminy przedsię-

wzięć, takich jak rajdy, biegi, 
różnorodne rozgrywki piłkar-
skie, zmagania sportowe, spo-
tykających się z tak dużym po-
parciem i zaangażowaniem, jest 
dowodem dużej świadomości 
naszych mieszkańców, uznają-
cych zasadę, że tylko aktywny 
odpoczynek, ćwiczenia, kon-
takt z przyrodą jest gwarancją 
naszego dobrego samopoczucia, 
dobrego stanu zdrowia, pozby-
cia się stresu i ciekawego spę-
dzenia wolnego czasu.

Tak trzymać.
Ryszard Lubka 

PRZYSTANEK 
PRZYBRODA

Nasza miejscowość 
miała zaszczyt goś-
cić uczestników I 
Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego „Na 
szage przez Para-
fię”. Ponad 120 ro-
werzystów, którzy 
zatrzymali się pod 
przybrodzkimi dę-
bami,  zostali po-

witani muzyką, pieczonymi 
kiełbaskami i ciastem.
Przybroda była ostatnim przy-
stankiem na liczącej ponad 
120 km trasie wokół parafii. 
Ani droga, ani przelotnie pa-

dający deszcz nie popsuły do-
brego nastroju rowerzystom, 
którzy po krótkim odpoczyn-
ku rozpoczęli rodzinne biesia-
dowanie połączone z tańcami.

Magdalena Jujeczka
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W dniu 21.06.2008 roku odby-
ła się uroczystość otwarcia dłu-
go oczekiwanego przez dzieci 
placu zabaw. Po wieloletnich sta-
raniach udało się pozyskać te-
ren i środki finansowe z budżetu 
Urzędu Gminy, za które zakupi-
liśmy bezpieczne wyposażenie 
tego placu.  Po uroczystym prze-
cięciu wstęgi przez dzieci oraz 
poświęceniu placu przez ks. Pro-
boszcza K. Piechockiego odby-
ły się różne konkursy i zabawy 
uwieńczone ciekawymi nagro-
dami. Wszystkie dzieci ochoczo 
i radośnie brały udział w przygo-
towanych atrakcjach. Szczególnie 
dużo emocji było przy szukaniu 
zakopanych w piaskownicy piłe-
czek, przy czym każde znalezie-

nie piłeczki było nagradzane. Za-
bawy odbywały się przy wesołym 
akompaniamencie muzycznym 
o co zadbali p. Marek Górzyń-
ski i p. Tomasz Śróda. Dodatko-
wą atrakcją były pokazy straża-
ckie jednostki OSP z Rokietnicy. 
Dzieci częstowano cukierkami, 
lizakami, napojami oraz loda-
mi. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się rozdawane ba-
lony. Dla dorosłych były pączki i 
ciasto oraz kawa, herbata i zim-
ne napoje. 
Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli mi w pracach przy 
powstaniu tego placu. Szczegól-
ne podziękowania należą się p. 
Romanowi Gorajowi, członko-
wi Rady Sołeckiej, którego fir-

ma wykonała wszystkie prace 
ziemne i ogrodzeniowe; człon-
kom jednostki OSP w Rokietnicy 
oraz p. Wojciechowi i Karolowi 
Nadolnym, którzy nie szczędzi-
li sił i czasu przy tworzeniu na-
szego placu. 
Na podziękowania zasługują też 
sponsorzy uroczystości otwar-
cia placu. Są to: GOK w Rokiet-
nicy i p. J. Waligóra-Halke i B. 
Miecznik, Piekarnia p. Łakome-
go, cukiernia p. Lisiaka, hurtow-
nia zabawek p. Kasińskiego, fir-
ma „Wyoblarz” p. Rzepki, sklep 
„Drewniak”, introligatornia 
p. Kaczmarka z Poznania oraz 
radni naszego sołectwa, którzy 
czynnie zaangażowali się w uro-
czystość otwarcia – p. Brzeźniak, 
p. Bartnik, p. Szymańska, p. Pan-
kowska i p. Gmerek.

Serdecznie zapraszam wszystkie 
dzieci do korzystania z placu za-
baw, życzę miłej zabawy i przy-
jemnego spędzania wolnego cza-
su. Proszę jednak, aby i dzieci i 
ich opiekunowie szanowali nasz 
plac zabaw i nie niszczyli urzą-
dzeń i zabawek, aby korzystanie 
z nich sprawiało jeszcze dużo ra-
dości przez wiele lat.

Sołtys Rokietnicy, Józef Fudala

Wystrzałowe popołdnie
Drugi dzień lata, 22 czerwca 2008r, zapowia-
dał się sennie i upalnie. Panująca od kilku ty-
godni, wysoka temperatura powietrza, osła-
biła u wszystkich czujność i koncentrację. 
Tymczasem o godzinie 14-tej pod kościół w 
Cerkwicy podjechali na motorach żołnierze 
Wermachtu, tuż za nimi przybyli powstań-
cy wielkopolscy i żołnierze Wojska Polskie-

go. Godzinę później, wystrzały z armaty dały 
sygnał do szturmu na pozycję nieprzyjaciela. 
Rozpoczęło się III Wesołe Popołudnie Caritas 
Cerekwica dla dzieci z całej parafii.
Wojskowy, ale i wesoły, charakter zabawy dla 
najmłodszych, wpisuje się w tym roku, w cykl 
parafialnych imprez poświęconych obchodom 
90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Różne formacje wojskowe oraz sprzęt milita-
rystyczny miały przybliżyć uczestnikom fe-
stynu, oprócz samego Powstania, także inne 
wydarzenia z dziejów Polski. Armata, np. 
była kopią tej spod Racławic, motocykle i sa-
mochody były zarówno z czasów wojennych, 
jak i powojennych, a żołnierze nosili mun-
dury powstańcze oraz z II wojny światowej. 
Dzieci, które zawitały na zabawę, w większo-

ści mające na sobie elementy żołnierskie, były 
nie tylko świadkami szturmu na wyznaczony 
punkt nieprzyjaciela i odbicia zakładników, 
ale mogły bezpośrednio dotknąć każdego 
z eksponatów. Największą atrakcją była dla 
nich przejażdżka na motocyklach i w wojsko-
wych samochodach . A skoro impreza była 
wojskowa, to i jedzenie musiało być wojsko-
we- grochówka z kuchni polowej. Po trudach 
oglądania, zwiedzania parafii na motocy-
klach i pląsach, każdy z uczestników otrzy-
mał także drożdżówkę i chłodzący napój.
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne 
podziękowania panu Piotrowi Łakomemu i 
pracownikom piekarni w Rokietnicy za po-
darowanie drożdżówek i chleba na festyn.

Magdalena Jujeczka

Otwarcie placu zabaw w Rokietnicy!
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„Takiej imprezy w naszej wsi jesz-
cze nie było! ”- zgodnie twierdzi-
li  ci, którzy przybyli na I Festyn 
rodzinny „ Powitanie lata” w 
Napachaniu, w sobotnie  popo-
łudnie 21 czerwca. Pod znakiem 
zapytania była tylko pogodowa 
aura- ciemne chmury  złowiesz-
czo kłębiły się od samego rana 
zapowiadając ulewę. Bogu dzięki 
– odbyło się bez deszczu.
       Na  boisku szkolnym już od świ-
tu uwijali się ci, którzy pomimo 
zmęczenia po zakończonym po-
przedniego dnia  roku szkolnym 
zechcieli ofiarować mieszkań-
com chwile relaksu i odpoczyn-
ku czyli wspaniali nauczyciele 
z napachańskiego gimnazjum: 
dyrektor Danuta Dymaczew-
ska, Ewa Piotrowska, Małgorza-
ta Sklepik, Beata Jagodzińka, 
Wojciech Brych- Kadziński oraz 
członkowie Rady Sołe-
ckiej (a raczej jej żeńska 
część)- Teresa Gazda, 
Urszula Grzechowska i 
Aneta Wendland.
      Organizatorzy  za-
dbali, by zabawy  mo-
gli użyć i dorośli i dzie-
ci – jak  na rodzinny 
festyn  przystało. Do 
udziału w licznych 
grach  sportowych i 
konkursach, prowa-
dzonych przez Woj-
ciecha Brych-Kadziń-
skiego przy aktywnej 
pomocy uczniów gim-
nazjum, zgłaszali się 
wszyscy bardzo chętnie, bo na-
gradzani byli  wszyscy! Szcze-
gólnym  powodzeniem cieszyły 
się rodzinne wyścigi rowerowe- 
nic dziwnego, wszak  napachań-
czycy  zawsze dbali o kondycję 
fizyczną, zwłaszcza w gronie 
swojej drużyny strażackiej!
Słynąca z wybornych pomysłów 
artystycznych Małgosia Sklepik 
znowu zadziwiła  przeróżnymi 
zawodami plastycznymi, w  któ-

rych młodsze i starsze dzieciacz-
ki miały sposobność  wykazać się 
do woli. Członkowie Rady  Sołe-
ckiej Napachanie-Dalekie udo-
wodnili mieszkańcom, że doko-
nali słusznego wyboru głosując 
przed rokiem na ich kandydatu-
ry. Wszystkie Panie pracowały 
z największym  poświęceniem 
już  na wiele dni przed festy-
nem (starając się zainteresować 
sponsorów, zbierając nagrody a 
także prowiant) i wszystkie za-
służyły na wyróżnienie.
Teresa Gazda z Anią Grzechow-
ską dzielnie uwijały się w pocie 
czoła przy rożnie, serwując prze-
pysznie doprawione kiełbaski, 
Urszula Grzechowska, która czę-
stowała gości najlepszymi pod 
słońcem sernikami, snikersami 
i rafaelami własnego wypieku! 
Na szczególną uwagę zasłuży-

li Anetka i Sławek  Wendlando-
wie, którzy nie tylko przyczyni-
li się do zaistnienia większości 
festynowych imprez i zadbali o 
największą chyba atrakcję: sześ-
ciu supermanów w czarnych 
skórach na czarnych maszynach 
typu Harley-Davidson, a także 
skoki na batucie i powożenie ku-
cykiem p. Chojnowskiego. Mał-
żeństwo Wendlandów włączyło 
się do wszystkich imprez jedno-

cześnie koordy-
nując sprawny ich 
przebieg. To jedno 
z najbardziej ak-
tywnych i wspie-
rających charyta-
tywnie imprezy 
małżeństwo w 
gminie Rokietni-
ca. Zapewniają, że 
czekają na współ-
pracę!
Wiele emocji wzbudził udział jed-
nostki OSP w Napachaniu. Dzielni 
strażacy w czarnych uniformach 
(o zgrozo! Przy 35°C w cieniu) za-
improwizowali gaszenie pożaru 
beczki ze słomą. Grupie przewo-
dził Grzegorz Pakulski, a akcję ko-
mentowała Barbara  Szymańska.
Nie zabrakło oczywiście VIP-
ów, którzy mimo równoległej 
imprezy otwarcia Placu Zabaw 
w Rokietnicy zaszczycili  swo-
ją obecnością w osobach: Vice 
Przewodniczących Rady Gmi-
ny Rokietnica: Jerzego Gmer-
ka oraz Ryszarda Lubki, a tak-
że  radnych Elżbiety Brzeźniak, 
Małgorzaty Szymańskiej oraz 
Arkadiusza Klapińskiego. Orga-
nizatorom sprawili także radość 
sponsorzy, którzy znaleźli czas, 
by odwiedzić napachański fe-
styn w sobotnie popołudnie: p. 
Józef Rzepka oraz Tomasz Mi-
chalecki, właściciel firmy KO-
MEKO z Dalekiego.
Panie Sołtysie Napachania- Da-
lekiego: czekamy na więcej!

Teresa Bartol 
(która odrobinkę też 

przyczyniła się do imprezy) 

Dyrektor Gimnazjum w Na-
pachaniu, Danuta Dymaczew-
ska, serdecznie dziękuje wszyst-
kim instytucjom i osobom spoza 
szkoły oraz nauczycielom i ucz-
niom gimnazjum w Napacha-
niu, którzy współorganizowali 
festyn, sponsorowali go, aktyw-

nie włączyli się w przygotowa-
nia oraz czuwali nad jego prze-
biegiem.
NASI SPONSORZY:
Aleksandra Bartnik – opieka me-
dyczna
Betoniarnia – Dalekie – Zawadzki
Firma JAS – Napachanie
Firma KOMEKO – Dalekie – To-
masz Michalecki
Firma SHARK Poznań – Bog-
dan i Danuta Błaszczak
Gminna Komisja ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych – Ewa Lota 
Gminny Ośrodek Kultury w Ro-
kietnicy – Jadwiga Waligóra-Halke
 „Grochówka” – Napachanie
Urszula Grzechowska – Dalekie
Stefan Kaczmarek – Mrowino-
Zmysłowo
Maciej i Barbara Kortus – Go-
spodarstwo Agroturystyczne w 
Rokietnicy 
Cezary Lorkiewicz – Napachanie
Piekarnia w Rokietnicy – Piotr 
Łakomy, Ewa Szatkowska
Państwo Ratajczak – Napachanie
Restauracja BIESIADNA w Cere-
kwicy – Piotr i Michał Grabiakowie
Restauracja JAŚKOWA ZAGRO-
DA - Napachanie 
Restauracja PRZYSTAŃ w Cere-
kwicy – Roman Kałużny
Józef Rzepka – Rokietnica
Sklep Zbyszko Bednarski – Na-
pachanie 
Sklep Irena Gorońska – Napa-
chanie
Aneta i Sławomir Wendland – 
Napachanie

W dniu 16 maja 2008 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokietnicy od-
było się pierwsze spotkanie z cyklu 
PO rozmawiajmy z posłem Platfor-
my Obywatelskiej.
Na zaproszenie miejscowego Koła 
Platformy Obywatelskiej odwiedził 
naszą gminę poseł Arkady Fidler. W 
kameralnym gronie mogliśmy uzy-
skać informacje o zakresie i formach 
działania posła w sejmie i okręgu 
wyborczym. Pan Poseł żywo zainte-
resował się problemami zarówno in-
dywidualnych ludzi jak i dotyczący-
mi całej społeczności lokalnej oraz 
zobowiązał zająć się osobiście ich 
rozwiązaniem. Przy współudziale 

lek.med. Jolanty Dańczak zostanie 
przygotowana interpelacja posel-
ska dotycząca kwestii trudnej sytu-
acji niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej świadczących usługi w 
ramach kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.
Będziemy starali się organizować 
cyklicznie podobne spotkania, któ-
re dadzą naszym mieszkańcom 
możliwość bezpośrednich kontak-
tów z wybranymi przez nich dzia-
łaczami samorządowymi, posłami 
i senatorami.

 Sekretarz Koła Platformy 
Obywatelskiej w Rokietnicy

Jolanta Dańczak

Szanowni Państwo,
w numerze 6 „Rokickich Wiadomo-
ści” został zamieszczony artykuł po-
święcony akcji propagującej zdro-
wy styl życia. Jej głównym 
elementem było spotkanie 
zorganizowane w dniu 26 
maja 2008 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokietni-
cy pod hasłem ZDROWIE NAJLEPSZY 
PREZENT NA DZIEŃ MATKI. W tekście 
błędnie została podana nazwa Komi-
tetu Organizacyjnego całego przed-
sięwzięcia, która powinna brzmieć 
„WYBIERZ ZDROWIE”. Dodać należy, 
że Patronem Honorowym komitetu 
jest Wójt Gminy Roketnica, Bartosz 
Derech, a jego członkami aktywni 
przedstawiciele naszej gminnej spo-

łeczności, dla których działalność na 
rzecz propagowania zdrowego stylu 
życia jest powinnością i obowiązkiem 
wobec współmieszkańców.

Prelekcja na temat zale-
ceń Europejskiego Kodek-
su Walki z Rakiem i Progra-
mu Profilaktyki Raka Piersi 
wraz z nauką samobadania 

piersi, została zorganizowana dzię-
ki zaangażowaniu i pomocy przed-
stawicieli Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
– MAMMO GRAFIA. Za zamieszczone 
nieścisłości redakcja „Rokickich Wia-
domości” przeprasza Komitet Orga-
nizacyjny „Wybierz Zdrowie” i wspie-
rające je grono osób.

Danuta Potrawiak

„Rodzinny początek lata w Napachaniu”
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 Najważniejsze wydarzenie dla 
nas - członkiń Klubu to nasz 
ROCZEK. W ostatnich dniach 
czerwca obchodziłyśmy uro-
czyście I-szą rocznicę założe-
nia naszego Klubu. Uroczysto-
ści ha ha ha… odbyły się na 
terenie gospodarstwa Państwa 
Kortus. Byli zaproszeni goście 
z Rady Gminy i Sołectwa, któ-
rym za przyjęcie zaproszenia 
dziękujemy, oraz my i nasi mę-
żowie, którym wyjątkowo po-
zwoliłyśmy wziąć udział. Stoły 
się uginały, wspaniałe smako-
łyki przygotowała Pani Basia 
Kortus – palce lizać, ale i nasze 
dziewczyny okazały się dosko-
nałymi znawczyniami kuchni. 
Podsumowując humory były, 
jedzenie było,orkiestra dopisa-
ła i pogoda też – nie wierzycie? 
no to proszę bardzo zobaczcie!

Sami Państwo widzicie , ze za-
bawa była przednia - spotka-
my się za rok. 

 Zabawa się zakończyła powró-
ciła rzeczywistość, ale to jaka? 
Po powrocie do domu trze-
ba jakoś się pozbierać, pierw-
sza rzecz do droga do piekarni 
i zakup chleba. Było parę osób, 
ale to rzecz normalna, kocha-
my pieczywo z naszej piekarni, 
więc ustawiłam się grzecznie 

w kolejkę. Po paru minutach 
myślałam, że głowa mi pęk-
nie, zdawało mi się, że parę 
metrów od piekarni wylądo-
wał helikopter – hałas, warkot 
i takie dziwne brzęki. Ponie-
waż stałam w drzwiach więc 
minęła chwila nim wszystko 
było dla mnie jasne. TO LO-
DÓWKI wydają te piękne od-
głosy. Chyba fakt, że jeszcze 
parę godzin wcześniej przeby-
wałam na świeżym powietrzu 
spotęgował ten okropny ha-
łas. Jakoś wytrzymałam, prze-
cież nie kupię innego chleba – 
musi być z naszej piekarni, ale 
Panie które tam 
sprzedają powin-
ny mieć dźwię-
koszczelne heł-
my, bo inaczej 
ogłuchną, a do 
pensji specjalny 
dodatek za pra-
cę w niebezpiecz-
nych warunkach. 
Jak One to wy-
trzymują?

Minęło parę dni i ponownie 
wybieram się po pieczywo. Je-
stem na ul. Golęcińskiej i wi-
dzę z daleka, że chyba w po-
bliżu piekarni wydarzył się 
wypadek: samochody stoją, 
ulica zakorkowana, kotłowa-
nina okropna. Błąd, owszem 
samochody nie mogą jechać 

w żadną stronę, ale nie z 
powodu wypadku, a ol-
brzymiego zatarasowania 
jakie nastąpiło na par-
kingu w pobliżu piekarni 
i rzeźnika, jedne samo-
chody chciały wjechać 
na parking, inne wyje-
chać z niego, a jeszcze 
inne chciały bardzo do 
Poznania lub Rokietni-

cy. Jeśli nie 
zostanie ja-
koś rozwią-
zana spra-
wa „ruchu 
kołowego i 
parkingów” 
m o ż e m y 
kiedyś pła-
kać. 

Nie tylko 
cienie ścielą się w Rokietnicy. 
Cudownym blaskiem oświet-
lona została nasza miejscowość 
za sprawą zabawy jaką zorga-
nizowało przedszkole „Bajecz-

ka” dla dzie-
ci. Można tam 
było spotkać 
w s z y s t k i c h 
pracowników 
przedszkola, 
którzy czynnie 
zaangażowa-
li się w pomoc 
w obsłudze 
dzieci i go-

ści, którzy przybyli. Zabawom 
nie było końca i myślę, że każ-
dy opuścił boisko w świetnym 
humorze. Ten Dzień Dziecka 
zagości na długo w malutkich 
serduszkach – DZIĘ-KU-JE-
MY. I następny promyk , który 
sprawił dzieciom wielką frajdę 
– plac zabaw, fajnie wyposażo-
ny, dostosowany do maluchów 

i dzieci starszych. Plac to wiel-
kie zaangażowanie Rady Gmi-
ny, Sołtysa i innych wspania-
łych ludzi.
Bardzo, bardzo dziękuje-
my. Miło jest zakończyć swo-

je plotki tak optymistycznie, 
mamy nadzieję Panie Sołtysie, 
że dzieci będą Pana oczkiem w 
głowie.
Czy zawsze tak musi być, że ra-
dość zostaje brutalnie przerwa-
na i nie można w pełni z niej 
korzystać? No cóż chyba tak. 

Właśnie dowiedziałam się, że 
odszedł Profesor Bronisław 
Geremek – wielki erudyta, 
wielka strata, chylę głowę.

Pozdrawiam 
Plotkara Barbara

Kapituła Konkursu Korporacji Producentów Żyw-
ności - Klub Promocji Jakości, przyznało Rolni-
czo - Sadowniczemu Gospodarstwu Doświadczal-
nemu Przybroda tytuł: ALIMENTORUM CULTOR 
OPTIMUS - WZOROWY PRODUCENT ŻYWNOŚCI i 
statuetkę: LAURUS AUREUS - ZŁOTY LAUR oraz pra-
wo do posługiwania się w celach reklamowo-promo-
cyjnych godłem konkursu. Uroczyste wręczenie wy-
różnienia odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku w 
Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Dy-

plom oraz statuetkę, z rąk przewodni-
czącego Kapituły dr Mariana Króla 

oraz Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego, odebrał dr Jerzy 
Mazur -Administrator R-SGD 
Przybroda.

mgr inż. Filip Mazur

„Klub Kobiet Aktywnych”  Babskie Sprawy 

My byłyśmy  
i koniki też

Zastawione stoły 
były i tańce też 

R-SGD PRZYBRODA  
– WZOROWY PRODUCENT ŻYWNOŚCI
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Danuta Potrawiak: Jak Państwo 
przyjęliście wiadomość o tym, że je-
steście rodzicami 10 000. mieszkań-
ca gminy Rokietnica?

Joanna Kubiak: najpierw jako ogrom-
ne zaskoczenie, a potem wspaniałą 
niespodziankę. Wizytę Pań z Urzędu 
Gminy, które od razu na wstępie poin-
formowały, że nie chciałyby zakłócać 
spokoju matki i dziecka, potraktowa-
liśmy jako konieczność wyjaśnienia 
jakichś formalności związanych z 
meldunkiem maleństwa, zwłaszcza, 
że wszystkie sprawy papierkowe za-
łatwiał mąż, a mój poród miał miej-
sce w Czarnkowie. Kolejna myśl to 
przekonanie, że Hubert jest wielkim 
szczęściarzem, zresztą od samego 
początku tak go nazwaliśmy – „mały 
szczęściarz”, tym bardziej, że był to 13 
dzień miesiąca i w dodatku piątek.

D.P.: Jesteście Państwo mieszkańca-
mi Rokietnicy od niedawna. Czy de-
cyzja o zamieszkaniu w tym miejscu 
podyktowana była świadomym wy-
borem, czy był to przypadek, ślepe 
zrządzenie losu?

J.K.: Rokietnica spodobała się nam 
od razu, choć miejsca na swój dom 
szukaliśmy w różnych gminach po-
łożonych w okolicach Poznania. Bra-
liśmy pod uwagę dojazd do pracy 
– mąż pracuje w Swarzędzu, ja przed 
urodzeniem dziecka dojeżdżałam do 

Sadów. Jednak to tutaj znaleźliśmy 
to czego szukaliśmy: ciszę, spokój, 
miłych sąsiadów, korzystną lokali-
zację. W końcu dom buduje się na 
całe życie, a przynajmniej na większą 
jego część, a pracę można zmienić. W 
Rokietnicy jest wszystko co najbar-
dziej potrzebne – jest przedszkole, 
szkoła, są sklepy, apteki, poczta, linia 
kolejowa i autobusowa, przychodnia 
lekarska, w której zarejestrowaliśmy 
synka. Aby załatwić najpotrzebniej-
sze sprawy nie trzeba praktycznie ni-
gdzie wyjeżdżać. Odwiedza nas regu-
larnie położna, mam gdzie pojechać 
na spacer. Wcześniej mieszkaliśmy w 
Poznaniu, w samym jego centrum, w 
dodatku jak większość młodych ludzi 
w wieżowcu i to na 10 piętrze. Męczył 
nas hałas, gwar miasta, a przy tym 
anonimowość jego mieszkańców, co-
dzienna troska o to czy nikt nam nie 
ukradł  samochodu z parkingu, a poza 
tym centrum miasta to nie jest miej-
sce na pobyt na stałe, przynajmniej 
dla nas. W Rokietnicy mieszkamy już 
dwa lata, nadal nam się tu podoba, 
dobrze mieszka; i ja i mąż uważamy, 
że zarówno ten dom jak i Rokietnica 
to jest nasze miejsce – tu czujemy się 
„u siebie”, tu zamierzamy zostać.

D.P.: Skąd są Państwa korzenie?

J.K.: Mąż pochodzi z Czarnkowa, 
ja z Kwidzyna w byłym wojewódz-
twie elbląskim. Poznaliśmy się na 

studiach w Poznaniu. Tomek jest in-
żynierem, ja absolwentką Akademii 
Ekonomicznej. Najbliższych, którzy 
namawiali nas na powrót w rodzinne 
strony, mamy więc dość daleko, ale w 
Rokietnicy mieszkają nasi przyjaciele. 
Są nimi także sympatyczni sąsiedzi.

D.P.: Jesteście Państwo nowymi 
mieszkańcami Rokietnicy, którzy z 
pewnością mają określone życzenia 
związane z usprawnieniem i polep-
szeniem życia jej mieszkańców.

J.K.: w naszej najbliższej okolicy na 
pewno przydała by się droga. Mamy 
wprawdzie jej nowy odcinek przy ul. 
Mickiewicza, ale przydałaby się w 
całości tak, by na osiedle można było 
dojechać z każdej strony. Marzeniem 
są także chodniki, których brak do-
kucza takim jak ja mamom z wóz-
kiem. Cieszę się, że przy boisku został 
otwarty ładny plac zabaw dla dzieci, 
byliśmy z Hubertem go już zobaczyć. 
Mam nadzieję, że gdy za 2-3 lata pod-
rośnie, będziemy mogli skorzystać z 
estetycznych drewnianych elemen-
tów jego wyposażenia.

D.P.: Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?

J.K.: Chcielibyśmy mieć jeszcze jedno 
dziecko. Sama jestem jedynaczką i nie 
zrobię tego swojemu synowi. Na pew-
no więc dwójka dzieci, nie wiem czy 

trójka i to w niedalekiej przyszłości, 
gdzieś za dwa lata, aby różnica wieku 
nie była zbyt duża.

D.P.: Hubert od urodzenia jest 
dzieckiem w pewnym sensie wyjąt-
kowym, jak Pani mówi – „szczęś-
ciarzem, urodzonym w czepku”. 
Czego Pani najbardziej dla niego by 
pragnęła?

J.K.: Jak każda matka, by był zdrowy 
i radosny, by spełniły się jego marze-
nia, a szczęście, które kryje w sobie 
praktycznie wszystko i towarzyszy 
mu tak obficie od samego urodzenia, 
by przy nim pozostało, choć w części, 
ale na całe życie. Chciałabym, aby 
mógł w przyszłości robić to co będzie 
kochał, co sprawi mu wielką przyjem-
ność i satysfakcję, by był naszą wiel-
ką pociechą. Hubert jest kochanym 
dzieckiem. Wprawdzie jako matka nie 
mam dużego doświadczenia, ale nie 
jest absolutnie uciążliwy. Płacze tylko 
wtedy kiedy jest głodny, nakarmiony 
usypia. Nie potrzebuje bezwzględnej 
ciszy. Wręcz przeciwnie, lubi muzykę, 
nie przeszkadza mu szczekanie psów, 
rozmowa, odgłos codziennych domo-
wych czynności. Już w szpitalu, kiedy 
po cesarce musiał leżeć sam, panie 
pielęgniarki zauważyły, że tego nie 
lubi i uspokaja się natychmiast kie-
dy czuje towarzystwo innych, jest po 
prostu pogodną istotką.

D.P.: W pewnym sensie tak 
być musi – przecież 10 000. 
mieszkaniec gminy nie może 
być ponurakiem. To musi 
być ktoś towarzyski, miły, 
przyjazny, uśmiechnięty, za-
dowolony, zarażający swoim 
optymizmem innych po to, 
by ułatwiać sobie nawzajem 
życie. Dziękuję Pani za roz-
mowę i życzę udanego pobytu 
nad morzem. Mam nadzieję, 
że przygotowana dla Huberta 
przez wójta gminy Rokietnica 
niespodzianka spodoba się 
jemu i jego rodzicom.

Rozmawiała Danuta Potrawiak

NIEZWYKŁY DZIEŃ ZWYCZAJNYCH LUDZI 
rozmowa z Joanną Kubiak, mamą Huberta Kubiaka  
– 10 000. mieszkańca gminy Rokietnica.

Ludzie, 
których warto poznać

Zdjęcia z wizyty gratulacyjnej władz Gminy Rokietnica w domu 10-tysięcznego Rokietniczanina



18 Rokickie Wiadomości – Lipiec - Sierpień 2008

Sięgającą wielu lat tradycją jest organizacja przez samorządy gminne 
swoistego lokalnego święta podczas jednej, centralnej w roku imprezy 
plenerowej, której głównym przesłaniem powinno być zintegrowanie 
gminnej społeczności wokół tego co jest dla niej najbardziej charaktery-
styczne, niepowtarzalne, swoiste.  
Tym co niewątpliwie wyróżnia Wielkopolskę, której częścią jest także 
ziemia rokietnicka, jednoczy jej mieszkańców, buduje jej tożsamość jest, 
oprócz bogatej historii sięgającej początków państwowości polskiej, 
wspólne dziedzictwo kulinarne. Słynące z wysokiej jakości wielkopolskie 
wyroby żywnościowe sporządzane wedle tradycyjnych przepisów i recep-
tur, są coraz częściej doceniane i szeroko promowane. Oprócz wspaniałych 
walorów smakowych zaletą propagowania idei swojskiego jadła jest 
także związana z dawną wielkopolską tradycją i obrzędowością zasada 
wspólnego biesiadowania. To przecież stół i możliwość zebrania przy 
nim najbliższej rodziny, przyjaciół sąsiadów był od zawsze synonimem 
wspólnoty, jedności, radości bycia razem. 

Wychodząc naprzeciw tej pięknej tradycji 
Urząd Gminy w Rokietnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy oraz wchodzące w skład gminy Sołectwa, organizuje 6 
września 2008 roku imprezę plenerową pod nazwą „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć.” Będzie to pierwsze w 
Powiecie Poznańskim przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym wpisujące się w kalendarz imprez, których celem jest zna-
lezienie nowych propozycji na miłe spędzenie wolnego czasu poprzez powrót do łączącej Wielkopolan tradycji i wspólnych 
korzeni. 
W jego organizację postanowiliśmy włączyć wszystkich Państwa: producentów swojskiego jadła, posiadaczy starych 
receptur, przepisów, tajników sztuki kulinarnej, a także przedstawicieli rękodzieła, rzeźby ludowej, miłośników muzyki, 
śpiewu i tańca regionalnego. Rokietnickiej biesiadzie towarzyszyć będą stragany, stoły pełne tradycyjnych wędlin, serów, 
masła, pieczywa, ciasta, produktów pszczelich, owoców i warzyw, kwiatów z naszych ogrodów w tym i „rokietnickiego” 

słonecznika. Do udziału w ich tworzeniu wszystkich Państwa gorąco zapraszamy. Waszymi koordynatorami są gospodarze poszczególnych wiosek 
– Panie i Panowie Sołtysi, Koła Gospodyń, Klub Kobiet Aktywnych. Zgłoście się do nas ze swoimi propozycjami i pomysłami. Niech to będzie święto 
Rokietniczan, prawdziwy plener prezentujący naszą wspólnotę, oddający niepowtarzalny koloryt tego miejsca. 
Główną jego atrakcją będzie przygotowanie w wielkim garnku (ok. 1 600 litrów), wyeksponowanym na specjalnym podwyższeniu, „rokietnickiego 
rumpuciu”, czyli tradycyjnej wielkopolskiej zupy z kapustą, ziemniakami i wędzonką, którą poczęstowani zostaną wszyscy uczestnicy biesiady. Nad jej 
właściwym przygotowaniem czuwać będzie Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, znany wszystkim z telewizyjnego ekranu i niepo-
wtarzalnych publikacji  propagator staropolskiego jadła, obdarzony niepospolitym humorem – dr Grzegorz Russak. Któż z nas nie zna jego ubranej w 
kontusz postaci i nie lubi słuchać ciekawych myśliwskich opowieści! Pomagać będzie mu sztab kucharzy i kuchcików, a dowcip lać się będzie litrami.

D.P.

Patronat Honorowy Imprezy:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu
Starosta Poznański
Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego

Patronat medialny:

Radio Merkury Poznań
Rozmowy z TVP3 i WTK
Rozmowy z „Głosem Wielkopolskim”

Sponsor Główny:

– Przyjaciel Gminy - Spółdzielcza 
Grupa Bankowa Poznański Bank 
Spółdzielczy Rok zał. 1894.

Trzeci od prawej dr Grzegorz Russak

Rokietnica zaprasza na rumpuc

dr Grzegorz Russak

czyli wielka plenerowa biesiada:
PRZYJDZ, ZOBACZ, ZAPROS I ZABIERZ INNYCH
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Wszystkich przyjaciół gminy Rokietnica, osoby, firmy, przedsiębiorstwa , które zechciałyby wesprzeć naszą imprezę pomocą 
organizacyjną i finansową  zapraszamy do współpracy. Oferujemy ciekawe pakiety sponsoringowe.
Kontakt:
Danuta Potrawiak, Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, Tel.: 061 89 60 605; e-mail: danuta.potrawiak@rokietnica.pl;
Jadwiga Waligóra-Halke Dyrektor GOK w Rokietnicy, Tel: 061 8145 171; e-mail: jagoda.gok@neostrada.pl
pozostałe zdjęcia: Agencja “New Voice”

Rokietnicki Plener
1. „Zagrajmy na byle czym” prezentacja zespołów reprezentujących 

sołectwa wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach
2. Konkurs na „Chochlę gminną” dla restauratorów z terenu gminy 

Rokietnica;
�. Wielkie malowanie – plener malarski ze słonecznikiem w tle dla 

dzieci;
4. Pokaz plecionkarstwa
5. Pokaz florystyki i konkurs na najpiękniejszy bukiet ze słoneczni-

kiem;
6. Konkurs gwarowy „gadamy po naszemu”;
7. Występ taneczny grupy dziecięcej z Zespołu Szkół w Rokietnicy;
8. Pokaz mody – firma SHARK;
9. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Rokietnica słoneczni-

kiem malowana”;
10. Stoiska promujące gminę Rokietnica:

• Stoiska ze zdrową żywnością i produktami regionalnymi;
• Stoiska rękodzieła
• Wystawa i sprzedaż rzeźby;

„Miasteczko Sportowe” Górski Sport
• mini boisko sportowe, 
• ściana wspinaczkowa, 
• plac i przyrządy do pomiaru celności i siły kopnięcia piłki,
• konkursy i zabawy dla dorosłych i dzieci

„Wioska Indiańska”
pokazy sztuki i kultury indiańskiej: konkursy dla dzieci i dorosłych;

Przygotowujemy także dla Państwa wspaniałe atrakcje artystyczne i plenerowe. Oto ich ramowy program: 

Atrakcje przygotowane przez Agencję Artystyczną „New Voice”
scena duża (8 x 10 m) i mała, światło, dźwięk (nagłośnienie selektyw-
ne, obsługa akustyczna),

Gwiazda  
wieczoru:

EWELINA 
FLINTA

ZESPÓŁ ROCKOWO -BLUSOWY

KUŹNIA TALENTÓW  
NEW VOICE

GRUPA BEEZEE

Rokietnica zaprasza na rumpuc
Rokietnica 6 wrzesnia 2008 roku godzina 11.00-21.00

Fo
t. 

R.
 S

łu
sz

ni
ak

ul. Szkolna – plac „za stacją” beznynową
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Wpław przez Kiekrz
„Wpław przez Kiekrz” to całe moje 
życie, tej imprezie oddałem wszystko 
– rozmowa z Bogusławem Roszy-
kiem, Prezesem TKKF „Wielkopolanin w 
Poznaniu”, pomysłodawcą i organizatorem 
najstarszej cyklicznej imprezy sportowej w Poznaniu.
Niepozorna sylwetka, sprężysty krok, niebywała podzielność uwagi. 
Na starcie 41. Międzynarodowego Maratonu Pływackiego „Wpław 
przez Kiekrz”, organizowanego na przystani ośrodka Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Kiekrzu, który zgromadził liczne grono zawodników, 
trenerów, pasjonatów pływania, dziennikarzy i znamienitych gości, nie 
ma osoby, która nie potrafiłaby powiedzieć kim jest Bogusław Roszyk.

Danuta Potrawiak: Jakie były początki kier-
skiego maratonu?
Bogusław Roszyk: wszystko zaczęło się 13 
stycznia 1967 roku w redakcyjnej kawiarni 
„Gazety Poznańskiej”. Na zaaranżowanym 
przez redaktora Stanisława Garczarczyka 
spotkaniu padła propozycja, by rozpropago-
wać na szerszą skalę pływanie długodystan-
sowe, znane w Polsce przede wszystkim z 
organizowanych przez Marynarkę Wojenną 
Maratonów Morskich i poprzedzić je elimina-
cjami w silnych ośrodkach pływackich. Wybór 
Wielkopolski i Poznania na ich miejsce był 
nieprzypadkowy. Wszak to właśnie na Warcie 
w 1924 roku, na dystansie 2.5 km, od mostu 
na Starołęce po most św. Rocha, wystartował 
„Międzymostowy Wyścig Pływacki TS Unia”, 
który do 1939 roku odbył się 14 razy i stanowił 
kontynuację bardzo bogatych tradycji pływa-
nia długodystansowego w Wielkopolsce, się-
gających początków XIX wieku. Wspólnie po-
stanowiliśmy, że pierwszą pływacką imprezę 
długodystansową zorganizujemy na wodach 
Jeziora Kierskiego. Nikt z nas  nie przypusz-
czał wówczas, że począwszy od 9 lipca 1967 
roku, wejdzie ona na stałe do harmonogramu 
poznańskich zawodów sportowych.

D.P. Czy Panów entuzjazm gwarantował 
przez te wszystkie lata organizacyjny sukces 
kolejnych edycji Maratonu?
B.R: Bez naszej pasji, pełnego poświęcenia 
i oddania pływackiej imprezie każdej chwili 
życia przez 10 miesięcy w roku, z pewnością 
nie udałoby się pokonać wielu trudów i or-
ganizacyjnych barier. Najgorszy był okres lat 
80- tych. Stan wojenny, kłopoty finansowe 
i wydany zakaz organizowania imprez pły-
wackich na Jeziorze Kierskim ze względu na 
zanieczyszczenie wody, wydawał się być po-
czątkiem końca. Tylko taki wariat jak Stach 
Garczarczyk i ja brnęliśmy w to dalej i orga-
nizowaliśmy kolejne maratony na Rusałce i 
Malcie. Wspólnie udało nam się w 1996 roku 

powrócić na Jezioro Kierskie. Zeszłoroczny 40 
jubileuszowy „Wpław przez Kiekrz” miał być 
moim ostatnim – chciałem przekazać pałecz-
kę komuś młodszemu. Ale wszyscy mówią: 
„Boguś – kto jak nie ty”. No i kiedy teraz nie 
ma z nami już Stacha Garczarczyka, który od-
szedł od nas w tym roku, muszę robić to dalej 
-  jestem mu to winien. Jemu i temu miejscu, 
które jest mi tak bliskie.

D.P. Pana determinacja jest godna podziwu. 
Łączenie obowiązków kierownika pływal-
ni na ul. Wronieckiej w Poznaniu, Prezesa 
TKKF „Wielkopolanin”, doświadczeń z lat 
pracy trenera pływania jest na pewno po-
mocnym przy organizowaniu kolejnych ma-
ratonów na Jeziorze Kierskim. Czy 41. edy-
cja „Wpław przez Kiekrz” to już rutyna?
B.R. Aby impreza tej rangi i rozmiarów za-
kończyła się powodzeniem nie może być 
mowy o rutynie. Po pierwsze dlatego, że jest 
to za każdym razem ogromny wysiłek organi-
zacyjny i finansowy. Pozyskiwanie sponsorów, 
pokonywanie barier i trudności, dopinanie 
wszystkiego na ostatni guzik bardzo spala. 
Każdy rok podnosi poprzeczkę, wymaga po-
szukiwania i wdrażania nowych pomysłów i 
rozwiązań. Pływanie długodystansowe wy-
maga zsynchronizowania wielu elementów, 
przede wszystkim tych, które zapewnią star-
tującym pełne bezpieczeństwo, ale także kom-
fort i satysfakcję. Zawody 
muszą też być atrakcyjne dla 
widzów, mieć ciekawą opra-
wę, właściwe nagłośnienie w 
mediach, muszą zachęcać do 
podziwiania piękna kierskie-
go krajobrazu. To miejsce jest 
mi na prawdę bardzo bliskie 
i zawsze łączę je z gminą Ro-
kietnica.

D.P. Jaka jest Pana recepta 
na organizowanie przez tyle 

lat imprezy, która cieszy się taką popular-
nością i rangą?
B.R.: Najważniejsza jest uczciwość wobec 
siebie i wobec innych. Tu nie wolno nikogo 
oszukać, okłamać, składać fałszywych obietnic 
i deklaracji. Takie działanie jest grą na krótką 
metę, strzałem do własnej bramki. Lojalność 
pozwala zyskać przyjaciół, na których zawsze 
można liczyć, którzy nie zawiodą. Druga 
istotną rzeczą jest organizacyjna dyscyplina, 
wymaganie od innych poprzez wymaganie 
przede wszystkim od siebie. Ten maraton to 
naprawdę kawałek mojego życia, to czas któ-
ry kradnę rodzinie przez 10, 11 miesięcy w 
roku, to cały mój majątek, najważniejsza data 
w kalendarzu. Cieszę się, że w tym roku udało 
się nam wydać monografię poświęconą zawo-
dom. „Maraton Pływacki Wpław przez Kiekrz 
1967-2007”, książka przygotowana przez  Ja-
nisława Osięgłowskiego i Mariana Tuliszkę, 
jest doskonałym merytorycznym materiałem, 
poświęconym historii pływania długodystan-
sowego, docenionym przez  świat nauki. Jest 
też podzięką złożoną działaczom, sponsorom 
a przede wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w kierskim maratonie.

D.P.: Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę wielu 
sił, które niech będą pomocne w organizowa-
niu kolejnych zawodów w Kiekrzu co najmniej 
do jubileuszowej 50. jego edycji w 2017 roku.
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Krótka historia kierskiego maratonu (1967-2008)
Międzynarodowy Maraton Pły-
wacki „Wpław przez Kiekrz” or-
ganizowany nieprzerwanie od 
1967 roku to najstarsza cykliczna 
sportowa impreza w Poznaniu. 
Stanowi kontynuację bogatych 
tradycji pływania długodystan-
sowego w Wielkopolsce, sięga-
jących lat 20. ubiegłego wieku, 
która dzięki swej wyjątkowej 
oprawie i dramaturgii kreowa-
ła bohaterów, wyłaniała ich na-
stępców, ale przede wszystkim 
popularyzowała umiejętność 
bezpiecznego pływania na ot-
wartych wodach. Pierwszy ma-
raton „Wpław przez Kiekrz” w 
programie miał jedynie wyścig 

na 9,6 kilometra i zgromadził 
na starcie 12 zawodników . Jego 
zwycięzcą był Zdzisław Gacek, 
uczestnik Maratonu Morskiego 
w 1966 r. Kolejne lata przynio-
sły zarówno wzrost liczby star-
tujących jak i poprawę wyników 
sportowych. Stopniowo maraton 
„Wpław przez Kiekrz” stawał się 
nie tylko imprezą ogólnopolską, 
ale i międzynarodową, a w 1986 
r. zyskał rangę mistrzostw Pol-
ski. Czołowi uczestnicy kierskiej 
imprezy zaczęli odnosić sukce-
sy krajowe i międzynarodowe. W 
1970 roku Tadeusz Mazur zdo-
był brązowy medal w Anglii. Ta-
deusz Ossig w 1972 i 1973 przy-

wiózł srebrne medale z Włoch, a 
Teresa Zarzeczańska pokonała w 
1975 w samotnej próbie Kanał La 
Manche. Kolejne międzynarodo-
we sławy, które startowały w za-
wodach na Jeziorze Kierskim to 
Irena Holeniewska, Dariusz Ta-
sarek, Przemysław Abramowicz i 
w ostatnich latach Malwina Buk-
szowana, pierwsza reprezentant-
ka Polski w długodystansowych 
mistrzostwach Europy (2004 r.) 
i mistrzostwach świata (2007 r.). 
Obecnie „Wpław przez Kiekrz” to 
Międzynarodowy Maraton Pły-
wacki rozgrywany na dystan-
sie 7000 m., Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy w Pływaniu na dy-
stansie 300 m,  oraz Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Policjantów w 
Pływaniu Długodystansowym 
na dystansie 3000 m. Ponadto 

rozgrywany jest bieg dla dzieci 
(50 i 100m.) i dwa biegi masowe 
(1500 m.).
O randze imprezy świadczy pa-
tronat honorowy Marszałka 
Województwa Wielkopolskie-
go, Pana Marka Woźniaka, oraz 
współpraca organizacyjna Urzę-
du Miasta Poznania, Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu. Członkiem Komite-
tu Honorowego zawodów jest też 
wójt gminy Rokietnica, Bartosz 
Derach, który wraz Posłanką na 
Sejm RP, Krystyną Łybacką, de-
korował tegorocznych zwycięz-
ców kierskiego maratonu, pod-
kreślając żywe związki zawodów 
z gminą Rokietnica. 

D.P.

K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  
z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2006/2007
„Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 
Poznania i powiatu poznańskiego” przedstawia informacje doty-
czące poszczególnych szkół na tle sytuacji panującej na lokalnym 
rynku pracy. Opracowanie prezentuje ponadto usługi oferowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie pośrednictwa 
pracy, szkoleń, doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym po-
szukiwaniu pracy. 
Materiał informacyjny zawarty w „Raporcie...” oraz analiza wskaź-
ników może stanowić, podobnie jak w latach poprzednich, podsta-
wę do analizy jakości kształcenia przez poszczególne szkoły, jak 
również przedstawienia perspektyw młodzieży w zakresie wejścia 
na rynek pracy oraz określenia tendencji co do możliwości zatrud-
nienia.
Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w Poznaniu i powiecie poznań-
skim ulega systematycznej poprawie. Równocześnie jednak zaob-
serwować można ciągłe występowanie pewnych zjawisk, które 
utrudniają części absolwentów szkół podjęcie pierwszej pracy. Wy-
nika to między innymi z niedostatecznego dostosowania kierun-
ków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym absolwentom za-
trudnienie jest jakość kształcenia, przygotowanie do praktycznego 
wykonywania zawodu, już w trakcie nauki (praktyki szkolne, war-
sztaty) oraz korzystanie z usług doradztwa zawodowego na pozio-

mie szkół gimnazjalnych. 
Stopa bezrobocia pod koniec 
marca 2008 r. dla Poznania wy-
nosiła 2,�%, dla powiatu poznań-
skiego 2,7%, Wielkopolski 7,5%, 
a Polski 1,1%.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Poznaniu pod koniec lutego 2008 
r. zarejestrowanych było 11.7�8 
bezrobotnych, to ok. 50% mniej 
w stosunku do roku poprzed-
niego. Wśród nich znajdowało 
się 1275 osób w wieku do 25 lat 
(58,98% mniej w stosunku do stanu sprzed roku), tj. 10,86% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych (w lutym 2007 r. było 1�,22%). 
Prezentowany „Raport…” analizą objął �00 szkół ponadgimnazjal-
nych, w tym 22 szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, w których w 
sumie naukę ukończyło w 2007 r. 48.950 osób (o 2051 osób więcej niż 
w 2006 r.). Liczbę tę stanowią absolwenci szkół wyższych (69,91%), 
absolwenci liceów ogólnokształcących (16,28%), absolwenci police-
alnych studiów zawodowych (5,92%), absolwenci techników i szkół 
równorzędnych (�,61%), absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 
(2,29%) oraz absolwenci liceów profilowanych (1,99%).

W 2007 r. oraz w styczniu i lutym 2008 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Poznaniu zarejestrowało się 1497 absolwentów, kończą-
cych naukę w roku szkolnym 2006/2007, którzy uczęszczali do szkół 
ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych dla młodzieży i 
dorosłych. 
Średni wskaźnik bezrobocia liczony jako stosunek zarejestrowa-
nych absolwentów danej szkoły do liczby absolwentów kończą-
cych daną szkołę dla poszczególnych typów szkół jest zróżnicowa-
ny i wyniósł:
- 9,7�% dla absolwentów liceów profilowanych (spadek o �,24 
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punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed roku),
- 7,60% dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (spadek 

o �,59 punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed roku),
- 7,18% dla absolwentów techników i szkół równorzędnych (spa-

dek o �,�4 punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed 
roku),

- 4,69% dla absolwentów szkół policealnych (spadek o 2,29 punktu 
procentowego w stosunku do stanu sprzed roku),

- 2,59% dla absolwentów szkól wyższych (spadek o 0,97 punktu 
procentowego w stosunku do stanu sprzed roku),

- 2,08% dla absolwentów liceów ogólnokształcących (spadek o 
1,56 punktu procentowego w stosunku do stanu sprzed roku).

Z analizy danych dotyczących ilości propozycji pracy wynika, że rok 
2007 był korzystny dla szukających lub zmieniających pracę. Liczba 
ofert pracy pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy nadal utrzy-
mywała się na wysokim poziomie i wyniosła ogółem 17.480, co sta-
nowi wzrost o 8,17% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
W 2007 r., przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy oraz z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, PUP realizował programy ak-
tywizacji zawodowej osób młodych. Programy te miały na celu 
przede wszystkim nauczanie i doskonalenie metod aktywnego 
poszukiwania pracy, poszerzenie posiadanych i zdobycie nowych 
kwalifikacji oraz pobudzenie aktywności związanej z samozatrud-
nieniem.

Ewa Przybył, Gabinet Starosty
Oprac. na podst. materiałów  

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Centrum Artystyczne  
„Tacy sami”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie podczas 
spotkania integracyjnego pod honorowym patronatem Starosty 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego otworzył Centrum Artystycz-
ne w dawnym Klubie Rolnika we wsi Sowinki, Baranówko. Spotka-
nie integracyjne odbyło się w stadninie koni Bohdana Smolenia i 
było okazją do ogłoszenia działalności Fundacji „Stworzenia Pana 
Smolenia”, która ma na celu między innymi wspieranie osób nie-
pełnosprawnych.

Projekt „Tacy sami”, dzięki któremu możliwe było otwarcie Cen-
trum, został wyróżniony w konkursie dotyczącym inicjatyw na 
rzecz potrzebujących ogłoszonym przez Rotary Club Poznań, Rotary 
Club Poznań - Starówka, Rotary Club Poznań - Puszczykowo. W ra-
mach tego projektu moduł dotyczący otwarcia „Akademii agrotu-
rystyki i rękodzielnictwa” został jako jedyny wyróżniony w ramach 
ogólnopolskiego konkursu wyrównywania szans edukacyjnych i 
kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, pn. „Janko 
Muzykant” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej”.
Otwarcie Centrum nastąpiło poprzez symboliczne przekazanie klu-
cza uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mo-
sinie przez Zofię Springer, Burmistrz Mosiny, Jana Grabkowskiego, 
Starostę Poznańskiego, Krzysztofa Milczarka, Prezydenta Rotary 
Klub Poznań - Puszczykowo oraz Romualda Zalewskiego, Prezy-
denta Rotary Klub Poznań. Gościem specjalnym spotkania była Ele-
ni, która zaprosiła uczestników do wspólnej zabawy. Na spotkaniu 
obecni byli także reprezentanci Fundacji „Mimo wszystko” Anny 
Dymnej. Wśród gości można było zobaczyć aktora Ryszarda Kotysa 
oraz artystów plastyków, którzy prezentowali swoje obrazy: Toma-
sza Szabelskiego, Ryszarda Piskorskiego i Lucynę Smok. Można było 
także wyplatać wiklinę z Markiem Kubiakiem i „puszczykowskimi 
wyplataczami”. Wszyscy obecni goście rysowali uśmiechy dla Fun-
dacji „Uśmiechnij się” Marka Wysoczańskiego. Uczestnicy spotka-
nia mogli także obejrzeć pokaz amazonek ze stadniny w Bolesław-

cu Romana Kusza, który uczy umiejętności jeździeckich również 
uczniów SOSW. Całość spotkania poprowadził Andrzej Lajborek. 
Spotkanie było okazją do wręczenia pucharów i dyplomów ufundo-
wanych przez Starostę Poznańskiego za integracyjny konkurs pla-
styczny: „Wiosna, ach to ty” oraz integracyjne zawody pływackie 
i gry w boccie. 
Ideą projektu „Tacy sami” jest współpraca z władzami lokalnymi 
miasta Mosiny, organem prowadzącym, Mosińskim Stowarzysze-
niem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Rotary Club, wolontariu-
szami, przedstawicielami regionalnych artystów i rzemieślników, 
zakładów pracy i placówkami pomocy społecznej. Projekt inspiru-
je i aktywizuje lokalne środowisko społeczne oraz instytucje samo-
rządowe, poprzez działania wyrównujące szanse osób niepełno-
sprawnych w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.
Powstała inicjatywa stała się wspólną sceną działań artystycznych 
naszych uczniów i pełnosprawnej młodzieży. Od lutego br. prowa-
dzone są przez nauczycieli Ośrodka cotygodniowe zajęcia w Bara-
nówku, w których uczestniczą dzieci ze wsi Baranówko i Sowinki. 
Nauczyciele SOSW zorganizowali także pierwsze Integracyjne Za-
wody Pływackie, które były podsumowaniem wspólnych w tym 
roku szkolnym wyjazdów na pływalnię do Kościana. 
Aby zrealizować projekt otrzymaliśmy wsparcie od wielu ludzi do-
brej woli, otwartych na wszelkie inicjatywy promujące integrację. 
Każda ofiarowana pomoc wniosła w życie naszych wychowanków 
nową jakość, dała szanse na rehabilitację i funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Dzięki projektowi „Tacy Sami” uczniowie zdobywają 
nowe umiejętności, przysposobienie do pracy w zakresie garncar-
stwa, stolarstwa, agroturystyki i zagospodarowywania terenów 
zielonych. 

Szczególnie serdecznie dziękujemy Klubom Rotary, które od lat 
wspierają Ośrodek i jego działalność. To dzięki otwartym sercom 
Rotarian z Poznania i Puszczykowa można było wyposażyć wie-
le pracowni: modelarską, stolarską, ceramiczną, agroturystyczną, 
ogrodniczą, gastronomiczną i czerpania papieru.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają Ośrodek sło-
wami Jana Pawła II „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc do-
brze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie ob-
darowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

Renata Pawłowicz – SOSW w Mosinie

Z wizytą na Ukrainie
„Festiwal Kuchni Polskiej” to najważniejsze wydarzenie promujące 
polską kulturę i tradycję w partnerskim Rejonie Kijowsko-Świato-
szyńskim na Ukrainie. W imprezie uczestniczyły osoby reprezentu-
jące ukraińskie i polskie środowisko artystyczno-kulturalne, poli-
tyczne i gospodarcze. Wśród zaproszonych gości obecna była ponad 
50-osobowa grupa deputowanych do parlamentu Ukrainy, wielu 
radnych Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego z Przewodniczącym 
Rejonu, Mikołajem Paszyńskim na czele, przedstawiciele polskie-
go biznesu na Ukrainie oraz artyści. Do najbardziej znanych należał 
Bohdan Stupka, ukraiński aktor i odtwórca roli Bohdana Chmielni-
ckiego w filmie „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana. Na scenie 
w restauracji „Opałkowa Chata”, w której odbywał się festiwal, wy-
stąpiła Justyna Steczkowska oraz zespół Emigranci. Całość popro-
wadziła Weronika Marczuk-Pazura. „Festiwal Kuchni Polskiej” był 
także jednym z punktów w programie wizyty delegacji z powiatu 
poznańskiego w Rejonie Kijowsko-Światoszyńskiem. W jej czasie 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wraz z pozostałymi członka-
mi delegacji, miał okazję zapoznać się z realizowanymi przez ad-
ministrację partnerskiego regionu zadaniami. Jednym z nich jest 
ochrona zdrowia, dla Ukraińców temat równie ważny jak dla Pola-
ków. Obniżający się przyrost naturalny, a co za tym idzie starzenie 
się społeczeństwa powodują, że władze rejonu szczególną uwagę 
zwracają na zapewnienie właściwych warunków leczenia miesz-
kańców. Z tego względu delegacja z powiatu poznańskiego zapo-

znała się z pracą najnowszego ośrodka opieki zdrowotnej we wsi 
Bojarka. W czasie rozmowy z lekarzami poradni dyskutowano m.in. 
o problemach palących ukraińską służbę zdrowia. Ważnym punk-
tem wizyty były także spotkania z przedstawicielami miejscowych 
przedsiębiorstw budowlanych. Bardzo ciekawa okazała się również 
możliwość zapoznania się z walorami turystyczno-rekreacyjnymi 
Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. W lecie powiat poznański od-
wiedzą młodzi sportowcy, którzy wraz z młodzieżą z partnerskiego 
Regionu Hanower wezmą udział w organizowanym w lipcu projek-
cie wymiany młodzieży.

Joanna Michalska 
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

III Międzyszkolny Festiwal Pio-
senki Małolata „Rozśpiewane 
Małolaty”
Pod koniec roku szkolnego 2007/2008 w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Puszczykowie odbył się III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Ma-
łolata.
Patronatem festiwal objęli: Małgorzata Ornoch – Tabędzka, Bur-
mistrz Miasta Puszczykowo oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański. 
Pani Burmistrz osobiście wręczała puchary i gratulowała laureatom 
zwycięstwa. Iwona Janicka, zastępca Burmistrza, zajęła honorowe 
miejsce w jury festiwalu. W imieniu Starosty w imprezie uczestniczył 
zastępca dyrektora Gabinetu Starosty, Maciej Graczyk.
Do rywalizacji stanęło 11 szkół z powiatu poznańskiego. Można 
było wysłuchać reprezentantów Mosiny, Krosna, Lubonia, Kórnika, 
Daszewic, Dopiewa, Trzebawia i oczywiście Puszczykowa. Wystąpi-
ło �2 uczestników, którzy zaśpiewali piosenki z repertuaru dziecię-
cego i młodzieżowego.
Trudne zadanie stanęło przed jury, które spośród osób prezentują-
cych niezwykle wysoki poziom artystyczny, musiało wybrać laure-
atów. W kategorii I (klasy 0 i I) pierwsze miejsce przyznano Justynie 
Sikorskiej (SP Daszewice), drugie Faustynie Szewczuk (SP 1 Pusz-
czykowo), a trzecie Weronice Majchrzak (SP Krosno). Jury podjęło 
też decyzję o wyróżnieniu dla Julii Chęcińskiej (SP 2 Luboń).
Wśród uczniów klas II i III (kategoria II) pierwszą lokatę zajęła Joan-
na Jurga (SP Dopiewo). Drugie miejsce przyznano Katarzynie Stel-
mach (SP 1 Puszczykowo), a trzecie – Błażejowi Biernackiemu (SP 2 
Kórnik). Wyróżnienie przypadło Klaudii Kaczmarek (SP Trzebaw).
W kategorii III - uczniowie klas IV – VI poziom był niezwykle wyso-
ki. Pierwsze miejsce jury przyznało Joannie Olendrowicz (SP 1 Pusz-
czykowo). Druga lokata przypadła Oliwii Ratajczak (SP 2 Kórnik). Na 
trzecim miejscu znalazła się Zuzanna Zięta (SP 1 Kórnik). Wyróżnie-
nie trafiło w ręce Anieli Czartoryskiej (SP 2 Puszczykowo).
Zwycięzcy otrzymali puchary i prezenty, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy oraz gadżety.
 Dla szkół, których reprezentanci wzięli udział w festiwalu, przy-
gotowano pamiątkowe dyplomy. Wyróżniono również najsympa-
tyczniejszych uczestników konkursu: Kacpra Roszaka (SP1 Puszczy-
kowo), Dawida Książkiewicza (SP1 Luboń) i Paulę Frąckowiak (SP1 
Kórnik). 
Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie gra-
tuluję. 

Organizator – Mirosława Przybylska

KRÓTKO Z POWIATU
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Z prac Rady Powiatu 

W dniu 25 czerwca 2008r. w 
NZOZ Szpital im. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego Sp. z o.o. w Pusz-
czykowie odbyła się XX sesja 
Rady Powiatu Poznańskiego. W 
czasie sesji rozpatrzono i zatwier-
dzono następujące uchwały:
- w sprawie nawiązania współ-
pracy miedzy Powiatem Poznań-
skim a Rejonem Kijowsko –Świa-
toszyńskim na Ukrainie (wolą 
obu regionów jest nawiązanie 
współpracy w zakresie współpra-
cy gospodarczej oraz naukowo – 
technicznej i kulturalnej).
- w sprawie założenia Techni-
kum w Zespole Szkól w Bolecho-
wie /Technikum poszerzy ofer-
tę kształcenia zawodowego dla 
absolwentów gimnazjów gminy 
Czerwonak i okolicznych miej-
scowości/ - w sprawie przyję-
cia „ Programu opieki nad za-
bytkami powiatu poznańskiego 
na lata 2008-2011r./zgodnie z 
art.87 ustawy o zabytkach Za-
rząd powiatu poznańskiego spo-
rządza program na okres 4 lat. 
Należy nadmienić, że w budże-
cie powiatu przeznacza się z każ-
dym rokiem co raz większe środ-
ki na zadania z zakresu ochrony i 
opieki nad zabytkami np. 1999r. 
– 14.000,00 zł, 2007r. -153.449,57 
zł. Środki te przeznaczono na 

konserwację zabytków nieru-
chomych (głównie obiektów sa-
kralnych). W ostatnim roku duża 
część środków finansowych zo-
stała przeznaczona na wykona-
nie dokumentacji konserwator-
skiej, pomiarowej i projektów.
- w sprawie zatwierdzenia doku-
mentu pn.” Ewaluacja Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskie-
go na lata2006 – 2013.” Strategia 
jest dokumentem planistycznym 
i wymaga ciągłej aktualizacji. 
W związku z przygotowaniami 
powiatu poznańskiego do apli-
kowania o środki zewnętrzne z 
funduszy strukturalnych oraz 
mechanizmów norweskich na-
leży w dokumencie Strategii 
umieścić tytuły projektów, któ-
re będą składane w ramach przy-
szłych konkursów wniosków.
- w sprawie przyjęcia rezygnacji z 
członkostwa w Zarządzie Powia-
tu Poznańskiego p. Janusza Na-
pierały
- w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego na sfinansowanie wy-
datków nie znajdujących pokry-
cia budżetowego w planowanych 
dochodach budżetu Powiatu Po-
znańskiego w roku 2008. Podję-
cie tej uchwały jest tak ważne dla 
wszystkich radnych, ponieważ 
zostaną uruchomione środki na 
długo oczekiwane remonty dróg 
w Powiecie Poznańskim.

W czasie XX sesji miała miej-
sce debata nt. Ochrony zdrowia 
i opieki społecznej w Powiecie 
Poznańskim. Radni wysłuchali 
obszernego sprawozdania, któ-
re przedstawiła p. prezes szpi-
tala Izabela Grzybowska. NZOZ 
„Szpital w Puszczykowie” Sp. z 
o.o. jest ze 100% kapitałem zało-
życielskim Powiatu Poznańskie-
go. Dewizą zarządzających szpi-
talem jest przyjazny szpital dla 
pacjenta oraz profesjonalizm w 
leczeniu i działaniach medycz-
nych na każdym odcinku pra-
cy szpitala. Zawarte kontrakty z 
NFZ na dzień 1.03.2008r.wynio-
sły ogółem 13 874 030,60 zł z tego 
wartość świadczeń medycznych 
wynosi 12 011 515, 74 zł. Zachę-
cam do korzystania z usług szpi-
tala w Puszczykowie, który jest 
przepięknie położony nad brze-
giem Warty w otulinie Wielko-
polskiego Parku Narodowego, 
ale i okres oczekiwania na świad-
czenia medyczne jest znacznie 
krótszy niż w szpitalach poznań-
skich. 

Radni zwiedzili nowo powsta-
ły Szpitalny Odział Ratunkowy, 
który wymaga tylko wyposażenia 
w sprzęt medyczny. Do rozwiąza-
nia pozostaje sprawa związana z 
lądowiskiem dla śmigłowca.
W debacie udział wzięła p. dyr. 

Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Elżbieta Bijaczew-
ska. Przedstawiła ona zadania 
powiatu poznańskiego w zakre-
sie pomocy społecznej i polityki 
prorodzinnej. Omówiła szczegó-
łowo wydatki budżetowe działu 
ds. osób niepełnosprawnych, ro-
dzin zastępczych i pomocy śro-
dowiskowej.
Na łamach lokalnej prasy gmin-
nej pisałam o składaniu wnio-
sków na dofinansowanie likwi-
dacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicz-
nych. NIE MOŻNA NAJPIERW 
PONIEŚĆ NAKŁADÓW NA LI-
KWIDACJĘ BARIER A POTEM 
UBIEGAĆ SIĘ O ICH ZWROT. 
Składamy wniosek ze wszystki-
mi wymaganymi załącznikami i 
czekamy na jego akceptację .Jeże-
li chcemy więcej informacji moż-
na informować się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej lub 
pod: nr. tel. (0 -61) 84 -10 -710
www.bip.pcpr.poznan.pl

Radna Powiatu Poznańskiego
Krystyna Semba

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. Dnia 10.06,08r. w Mrowinie w wyniku dzia-
łań operacyjnych zatrzymano mężczyznę, 
podejrzanego o przerobienie nr nadwozia 
BMW 530. Zatrzymania dokonali policjanci 
z SK KWP P-ń.

2 W dniu 12.06.08r. o godz. 15.40 w Przybro-
dzie, zatrzymano na gorącym uczynku męż-
czyznę kierującego pojazdem mechanicznym 
będąc w stanie nietrzeźwości-0,85mg/l! 
Zatrzymania dokonał policjant Rew. Dz. Ro-
kietnica. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne.

3 W dniu 15.06.08r. o godz. 2,50 w Mrowinie 
dokonano zatrzymania na gorącym uczynku 
mężczyzny, który będąc w stanie nietrzeź-
wości -l,43mg/l! kierował pojazdem mecha-
nicznym. Zatrzymania dokonali policjanci z 
KP Tarnowo Pdg, Sprawę prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne.

4 Dnia 21.06.08r. w godz. 0.25-6.45 w Kie-
krzu ul. Górska dokonano kradzieży z wła-
maniem do pojazdu BMW. Skradziono obicia 
tapicerskie, panel sterowania klimatyzacją, 
nawigacją! radioodtwarzaczem poduszkę 
powietrzną kierowcy, RO CD i DVD. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg,

5 W dniu 30.06.08r. w Tarnowie Pdg. w godz. 
przedpołudniowych dokonano zatrzymania 
osoby poszukiwanej przebywającej czasowo 
na terenie Rokietnicy . Zatrzymania dokonali 

policjanci z Rewiru Dz. w Rokietnicy. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6 W okresie 04/05.07.08r, w godz. 19.30-
9.00 w Rokietnicy ul. Makowa n/n sprawca 
dokonał uszkodzenia powłoki lakierniczej 
w pojeździe Porsche. Straty ok. 3tys. zł. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

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

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

DYŻUR CAŁODOBOWY: dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym: tel. 061- 8146-997 lub 997
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Dziś podajemy wyjątkowy, jedyny i niepo-
wtarzalny przepis na udaną „Rokietnicką 

biesiadę”, tak, by mogli Państwo do 6 września 
zaopatrzyć się w niezbędne składniki i przećwi-

czyć do perfekcji technikę wykonania.

Składniki
-	 Wstać	z	łóżka	wcześnie	rano	i	koniecznie	właściwą	nogą
-	 Witać	i	zarażać	wszystkich	uśmiechem
-	 Zjeść	na	śniadanie	dużą	porcję	optymizmu	popijając	doskonałym	humo-

rem	przygotować	wygodne	buty,	trochę	grosiwa	i	na	wszelki	wypadek	coś	
przeciwdeszczowego,	ale	wcześniej	koniecznie	zamówić	dobrą	pogodę

-	 Przypomnieć	sobie	dobre	kawały,	wesołe	piosenki	i	przyśpiewki
-	 Wyjść	z	domu,	koniecznie	z	całą	rodzinką,	koniecznie	głodni
-	 Zabrać	po	drodze	przyjaciół,	znajomych	i	sąsiadów
-	 Do	smaku:	szczypta	pozytywnej	energii,	chęci	do	zabawy	oraz	spora	

garść	uśmiechu

Wykonanie
Wszystko	starannie	na	
miejscu	wymieszać,	trochę	
podgrzać,	byle	nie	za	mocno,	
ponieważ	może	wykipieć,	a	
składników	szkoda.	Uczestniczyć	w	
miarę	możliwości	we	wszystkich	przygoto-
wanych	atrakcjach,	w	żadnym	wypadku	nie	
narzekając,	by	biesiada	gorzkiego	smaku	
nie	nabrała.	Na	koniec	wykonać	pamiąt-
kową	fotografię,	zabrać	do	domu	nagrody,	
pamiątki	i	upominki	i	pełni	radości	z	
nadzieją	na	kolejną	tak	udaną	imprezę	
wrócić	bezpiecznie	do	domu.

Zaproszenie dla chętnych 
do udziału w projekcie muzycznym

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy prosi o kontakt 
muzyków i osoby dobrze grające na instrumentach, mieszkańców 

gminy Rokietnica chętnych do wspólnego grania,  którzy chcieliby się 
realizować grając w klimatach łagodnego pop, jazz i soul.

Uprzejmie proszę o kontakt  w sierpniu pod numerem telefonu 
061-8145-171 oraz 697-888-348.

Zainteresowanych zapraszam na spotkanie
dnia 19 sierpnia br . o godzinie 17.00

do Ośrodka Kultury w Rokietnicy ul. Szkolna 3a

Jadwiga Waligóra – Halke
dyrektor GOK

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy 

oraz Wydział Promocji Urzędu Gminy 
w Rokietnicy

Zapraszają Mieszkańców Gminy Rokietnica 

do udziału w konkursie  plastycznym 
na plakat upamiętniający

 „90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

Ostateczny termin dostarczenia prac:22 sierpnia 2008 roku.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Konkurs pod patronatem :
Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy
oraz Referat Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 
pod tytułem „Rokietnica Słonecznikiem Malowana”

Ostateczny termin dostarczania prac: 22 sierpnia 2008 roku
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Konkurs pod patronatem: Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha 
i Przewodniczącej Rady Gminy Rokietnica Teresy Bartol

Wakacje w Bibliotece
Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe z terenu Gminy Rokietnica do odwie-
dzania naszej placówki w okresie wakacyjnym.
We wszystkie wtorki, czwartki i piątki począw-
szy od dnia 22.07.2008 r. do końca wakacji w godzinach od 15.00 – 20.00 
odbywać się będą zajęcia komputerowe pod okiem informatyka.
Temat zajęć będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb zaintereso-
wanych. Serdecznie zapraszamy!!!
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Gimnazjum Napachanie

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Pragi

Monitoring wizyjny 
w Zespole Szkół  
w Rokietnicy
Jednym z ważniejszych zadań sta-
wianych przed szkołą jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa i higienicznych 
warunków podczas pobytu ucz-
niów w szkole. Trudniej taki waru-
nek spełnić, kiedy do szkoły chodzą 
dzieci od 6 – 16 lat. Dobra organiza-
cja, dobrze pełnione dyżury nauczy-
cieli nie gwarantują do końca pełne-
go bezpieczeństwa. Nikt do końca 
nie jest w stanie przewidzieć co zro-
bi dziecko w czasie małej lub dużej 
przerwy. Wprowadzony przez po-

przedni rząd program „Zero toleran-
cji dla przemocy w szkole” dokładnie 
opisuje zagrożenia, które mogą wy-
stępować w szkole, jak również to 
jak zapobiegać zjawiskom przemo-
cy, braku tolerancji czy wywieraniu 
presji silniejszego nad słabszym.
Wychodząc na przeciw zapewnie-
niu jak najlepszego bezpieczeństwa 
uczniów w Zespole Szkół w Rokiet-
nicy zainstalowano monitoring wi-
zyjny kolorowy – rejestrujący ży-
cie w szkole w przerwach i podczas 
lekcji. W obiekcie mieszczącym 
dwie szkoły zainstalowano 10 ka-
mer wewnętrznych oraz 4 kamery 
zewnętrzne. Wszystkie kamery reje-
strują obraz na bieżąco włączając się 
po reakcji na ruch automatycznie. W 

momencie, gdy na boisku lub w ko-
rytarzu nie ma nikogo jest aktyw-
ny podgląd bez rejestracji. Wystar-
czy jedna osoba w zasięgu kamery a 
rejestrator zaczyna zapis z podglą-
du. Można takie dane zarejestrować 
na inny nośnik, by na przykład udo-
wodnić komuś dewastacje lub prze-
moc wobec słabszego. Wiele razy 
udało się zapobiec niebezpiecznym 
sytuacjom dzięki szybkiej interwen-
cji pani woźnej, która na co dzień ob-
serwuje monitor i podgląd z kamer. 
Dzieci kamery na korytarzach i boi-
sku przyjęły z respektem. Uczniowie 
teraz czują się bezpieczniej!

Roman Mis

Dziewiętnastego czerwca 2008 roku 
odbył się apel podsumowujący Kon-
kursy matematyczne, podczas które-
go uczniowie wyróżnieni otrzymali 
dyplomy i drobne upominki, a także 
przekazali do biblioteki szkolnej ko-
lekcję książek o malarstwie.

W drugim półroczu roku szkolnego 
2007/2008 były dwa konkursy ma-
tematyczne: Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny KANGUR oraz 
Test Matematyka Plus. W KANGU-
RZE startowało 28 uczniów z klas II, 
III, IV, V, VI. W  Konkursie KANGU-
REK (klasy I i II) zwyciężył Michał 
Diak, przed Jakubem Poryskiem. 

W konkursie MALUCH ( klasy III i IV) 
wyróżnienie otrzymał Kamil Żywa-
nowski  II miejsce zajął Grzegorz Ka-
niewski, a trzecie Marta Matuszewska. 

W konkursie Beniamin wyróżnie-
nie otrzymała Jagoda Nowak, dru-
gie miejsce zajął Miłosz Piechocki, 
a Julia Korytowska zajęła III miej-
sce. W Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „OXFORD 
Educational Świat bez granic Test 
Matematyka Plus”, który odbył się 
w kwietniu startowało 33 uczniów z 
klas  III, IV, V, VI. 
Najlepszy wynik uzyskał Tomasz Ba-
jon klasa Vc, przed Piotrem Pory-
skiem klasa Vb i Jackiem Wrzeszcz 
klasa Vc. W klasach czwartych naj-
lepsi okazali się Marta Matuszew-
ska, Szymon Sporny, oraz Kamil 
Żywanowski. Wśród uczniów klas 
trzecich zwyciężyła Kamila Sucho-
cka przed Kacprem Rybińskim i Kin-
gą Kossakowską. 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
uczestników konkursów, także najlep-
sze życzenia dalszych sukcesów w roz-
wiązywaniu matematycznych zadań.

Violetta	Cymerys
Aneta	Matysiak	-	Gicala

Wieści z konkursów 
matematycznych 
w Szkole Podstawowej 
w Rokietnicy

Zespół Szkół w Rokietnicy

16 czerwca spora część uczniów naszego gimnazjum 
udała się na trzydniową wycieczkę do Kotliny Kłodz-
kiej i Pragi. Na Szczelińcu usłyszeliśmy bicie ser-
ca Liczyrzepy, a z jego „Fotela/Tronu” obejrzeliśmy 
piękną panoramę Ziemi Kłodzkiej. Zadumaliśmy się 
w Kaplicy Czaszek w Czermnej i poznaliśmy rucho-
mą szopkę w Wambierzycach, w której wśród około 
250 figurek wykonanych przez Franciszka Stepana, 
znaleźliśmy również poznańskie koziołki. Mieli-
śmy okazję przejść się po Parku Zdrojowym w Kudo-
wie i z prędkością tornada przejść przez Pragę, gdzie 

podziwialiśmy Hradcza-
ny, Katedrę Św. Wita oraz 
Most Karola. Byliśmy również 
obserwatorami bardzo widowiskowej zmiany war-
ty przed czeskim Pałacem Prezydenckim. Wieczora-
mi mieliśmy jeszcze trochę czasu i sił na gry i zaba-
wy integracyjne oraz kibicowanie naszym piłkarzom 
(oczywiście przed telewizorem). Wszyscy wróciliśmy 
zadowoleni, aby przygotować się do zakończenia roku 
szkolnego.

Danuta Dymaczewska
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Wycieczka szkolna
W dniach 11-13 czerwca odbyła się kla-
sowa wycieczka do Przesieki w Karko-
noszach. Uczestniczyli w niej uczniowie z 
klas trzecich technikum w zawodzie ho-
telarz, ogrodnik oraz informatyk. W pro-
gramie wycieczki znalazło się zwiedzanie 
Karpacza i okolic, ,,zdobycie” Śnieżki. W 
drodze powrotnej uczniowie zapoznali 
się z ekspozycją muzeum Gross – Rosen.

Egzaminy zawodowe
W dniach 16-19 czerwca odbyły się po 
raz kolejny egzaminy potwierdzają-
ce kwalifikacje zawodowe. W Rokietni-
cy do egzaminu przystąpili absolwenci 
technikum w zawodzie ogrodnik, ho-
telarz oraz szkoły policealnej w zawo-
dzie informatyk. Dwuetapowy egzamin 
obejmował część teoretyczną w formie 
testu oraz praktyczną w formie zadania 

do opracowania pisemnego (dla  ogrod-
ników i hotelarzy) lub praktycznej reali-
zacji (informatycy). Wyniki egzaminów 
zostaną podane przez Centralną Komi-
sję Egzaminacyjną w końcu sierpnia.

Zakończenie roku 
szkolnego 2007/08
20 czerwca uroczystym apelem zakoń-
czył się rok szkolny 2007/08 w Zespole 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Ro-

kietnicy. Uczniowie wyróżniający się 
w nauce oraz działalności na terenie 
szkoły otrzymali nagrody.
Po ogłoszeniu wyników na koniec 
roku szkolnego najlepszą uczennicą 
w szkole okazała się Anita Stanisła-
wiak ze średnią 4,86 (technikum w za-
wodzie hotelarz). Została ona wyty-
powana do stypendium Prezesa Rady 
Ministrów oraz stypendium Ministra 
Edukacji Narodowej.

Wyniki egzaminów 
maturalnych

30 czerwca ogłoszono wyniki egzami-
nów maturalnych. W tym roku w Ro-
kietnicy do egzaminu przystępowali 
absolwenci tylko jednej klasy - techni-
kum w zawodzie hotelarz. Zmagania 
egzaminacyjne zakończyły się sukce-
sem –maturę zdało 90% przystępują-
cych. 

Nabór  
do szkół policealnych
Zespół Szkół im. J. I. W. Zamoyskich 
w Rokietnicy ogłasza nabór na rok 
szkolny 2008/09 do Szkół Policealnych 
w zawodach:
– florysta
– technik informatyk.

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

Olimpiada 6-latków
9 czerwca 2008r odbyło się sportowe 
spotkanie 6-latków z naszej gminy, 
którego organizatorem było Przed-
szkole „Bajeczka” w Rokietnicy. 
Uczestnikami spotkania były dzieci 
6-letnie z „Bajeczki” oraz z Zespołu 
Szkół w Rokietnicy. Dzieci pokazały 
swoje umiejętności w trakcie weso-
łych zabaw, zadań zręcznościowych 
i sprawnościowych, uczyły się zasad 
zdrowej rywalizacji. Zadaniem kole-
gów sportowców było przygotowanie  
zachęcających do zdrowej rywalizacji 
okrzyków i haseł.

Zawody spor-
towe prowadzi-
ły Panie Alicja Orzechowska i Bog-
dana Krajewska -  podziękowania za 
pomysłowość i sprawną organizację!
Puchar Wójta zdobyła grupa Pani Bog-
dany Krajewskiej - gratulacje dla zwy-
cięzców! Za rok oni będą organizato-
rami sportowych zabaw!
II-e miejsce zajęła grupa Pani Alicji 
Orzechowskiej
III-e miejsce zdobyły 6-latki z Zespołu 
Szkół w Rokietnicy
                                                                       

   				Brawa	dla	sportowców!
Anna	Rychławska	-	Krzyśko

W KRĘGU PEDAGOGIKI 
ZABAWY „W ĆWIERĆ-
LANDZIE”

Dzień Mamy i Taty , to stała uroczystość 
wpisana w kalendarz imprez przed-
szkola, a przygotowania do tego Świę-
ta, to bardzo radosny czas dla dzieci. 
Tak też było w grupie 6-latków z Przed-
szkola „Bajeczka” w Rokietnicy, które to 
28 maja zaprosiły swoich rodziców do 
przedszkola na  uroczystość, zorganizo-
waną nieco inaczej niż zwykle. Był krót-
ki występ artystyczny, niespodzianka w 
postaci pizzy upieczonej przez dzieci , 
pamiątkowych zdjęć z pobytu w przed-
szkolu, a przede wszystkim wspólna do-
bra zabawa w Ćwierćlandzie.   
O tym kto do jakiego państwa – koloru 
trafił zadecydowały dzieci, losując po-
cięte paski bibuły w czterech kolorach: 
żółtym, czerwonym, niebieskim i zielo-
nym. Przypadkowo skojarzone rodziny 
zgromadziły się w odpowiednich miej-
scach sali, czekając na kolejne zadania, 
z którymi sobie doskonale radzili. Za-
bawę rozpoczęliśmy pokazem  strojów,  
przygotowanych przez rodziców wspól-
nie z dziećmi. Pomysłów było wiele, w 
końcu przecież chodziło o to, by państwo 
w całości dobrze zaprezentować . Po za-
poznaniu się z treścią bajki o Ćwierćlan-

dzie przyszedł czas na kolejne zadanie: 
ułożyć hymn dla swojego kraju i odśpie-
wać. Była to intensywna i twórcza praca, 
wszyscy  wykazali się ogromnym talen-
tem. „Nasze Państwo jest najlepsze, bo 
w nim wszystko jest niebieskie. Niebo, 

woda i marzenia, uśmiech, 
radość i pragnienia” – oto 
hymn Kraju Niebieskich. 
W następnym zadaniu, 
polegającym na przedsta-
wieniu za pomocą pan-
tomimy zawodów, jakie 
wykonywane są w danym 
kraju wielką pomysłowoś-
cią wykazało się państwo 
Czerwonych i Żółtych. 
Kraj Zielonych zabłysnął 
w kolejnym zadaniu, któ-

re brzmiało: ułożyć jadłospis z okazji 
Święta Matki. Menu było bardzo boga-
te i kolorystycznie odpowiadało danemu 
Państwu. Prezentacja jadłospisów  za-
kończyła współpracę rodzin w poszcze-
gólnych krajach.  Stojąc w ogromnym 
kręgu upiekliśmy wspólnie ciasto dla 
wszystkich gości. Była tez niespodzian-
ka w postaci cukierków, które wysypały 
się z pudełka wędrującego po obwodzie 
kola. Przy melodii „Samoloty” odlecieli-
śmy z „Ćwierćlandu” do swoich domów. 
Był też czas  na refleksje, dzielenie się od-
czuciami na temat przeżyć z Ćwierćlan-
dem, a radość i zadowolenie rodziców 
zachęca do organizowania takiej formy 
spotkań. Dlatego też polecam taki typ 
imprez wszystkim nauczycielom.  Kiedy 
lepiej my znamy rodziców i oni znają się 
wzajemnie, wtedy bardziej angażują się 
w życie przedszkola, co nam daje lepsze 
wyniki w nauczaniu, wychowaniu i po-
moc w organizowaniu wszystkich przed-
szkolnych imprez. 

Bogdana	Krajewska
Nauczycielka	Przedszkola	

„Bajeczka”	w	Rokietnicy

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
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Podsumowanie osiągnięć 
w Zespole Szkół w Ro-
kietnicy w roku szkolnym 
2007/2008 na podstawie 
analizy sprawdzianu i 
egzaminu gimnazjalnego

Mija  pierwszy rok funkcjonowania Ze-
społu Szkół w Rokietnicy, który nie był 
rokiem łatwym.Nowa dyrekcja, szukanie 
rozwiązań na poprawę funkcjonowania 
w zakresie zmianowości. Remonty adap-
tacyjne w celu pozyskania jak największej 
liczby klas. Wspólne uczenie się w jednym 
budynku uczniów podstawówki i gimna-
zjum. Rozwiązania organizacyjne, w któ-
rych niektórzy nauczyciele prowadzą za-
jęcia w dwóch szkołach. Integracja grona 
nauczycielskiego w nowych warunkach. 
To wszystko mamy już za sobą. Testem, 
którym weryfikuje szkolne poczynania są 
sprawdzian i egzamin gimnazjalny, który 
obligatoryjnie od kilku lat obowiązuje w 
polskim systemie oświaty. Dopiero wyni-
ki obu prób weryfikują jaki był dany rok 
szkolny. Pominę szczegółową analizę jaką 
opracowują  co roku nauczyciele oceniając 
efekty swojej pracy.

Zacznę od sprawdzianu 2008 na zakoń-
czenie cyklu edukacyjnego klas szóstych 
szkoły podstawowej.
Uczestniczyło w nim 56 uczniów, którzy 
uzyskali średni wynik z testu 27,4. Jest 
to wynik o 1,6 wyższy od średniej krajo-
wej i mieści się w przedziale punktowym 
na poziomie wyżej średni. Jest to wy-
nik identyczny – porównywalny do naj-
lepszego do tej pory sprawdzianu z roku 
2004. Bez wątpienia powód do dumy, 
ale głównie jest to efekt ciężkiej pracy 
uczniów i nauczycieli, którzy ten suk-
ces osiągnęli. Uczniów którzy napisali 
sprawdzian wg skali staninowej najwy-
żej, było aż sześcioro. Prymusem spraw-
dzianu został Arkadiusz Wawrzyniak z 
VI b ( wychowawca Paweł Dankowski), 
który jako jedyny uzyskał maksymalne 
40 pkt. Drugim prymusem podstawówki 
z tej samej klasy została Jagoda Nowak ze 
średnią ocen 6.0. Prymuska wyznała dy-
rektorowi, że „kujonem” nie jest. Uwa-
ża za to na lekcjach, a w domu tylko tro-

chę powtarza, żeby sobie utrwalić co było 
w szkole. Mówiąc o uczniach wzorowych i 
bardzo dobrych (średnia ocen 4,75 i wzo-
rowe lub bardzo dobre zachowanie) jest ich 
w szkole 58. Wszyscy trafią do galerii pry-
musów, a najlepsi ze średnią 5,0 i powyżej 
z wzorowym zachowaniem wpisani zosta-
ną do złotej księgi. Wielu uczniów podsta-
wówki zostało laureatami wielu konkur-
sów i  zawodów sportowych. Otrzymali oni 
nagrody za swoje liczne osiągnięcia. Nie 
ma pośród klas IV-VI ani jednego ucznia, 
który musi powtarzać klasę.
Egzamin gimnazjalny 2008 po raz ostat-
ni składał się z dwóch części: humani-
stycznej i matematyczno-przyrodniczej 

(w przyszłym roku dojdzie egzamin z ję-
zyka obcego – j. angielski). Do egzaminu 
gimnazjalnego przystąpiło 45 uczniów. 
W części humanistycznej został osiąg-
nięty wynik 28 punktów, który jest niż-
szy o 2,8 od średniej krajowej 30,8 (max 
50 pkt.) mieści się na poziomie niżej śred-
ni wg skali staninowej. Wynik porówny-
walny z osiągniętym egzaminem w 2006 
roku, lecz słabszy od tego z 2007. W części 
matematyczno-przyrodniczej uczniowie 
uzyskali tylko 20,9 w porównaniu do 27,1 
w kraju. Jest to najsłabszy wynik osiągnię-
ty do tej pory w Gimnazjum.
Będzie to powodem do stworzenia pro-
gramu naprawczego, który będzie ana-
lizował przyczyny tego stanu rzeczy i 
określał sposób poprawienia wyników 
egzaminu. Na uwagę zasługuje fakt błę-
dów popełnionych przy pytaniach z ję-
zyka polskiego i przy składaniu testów 
matematyczno-przyrodniczych, któ-
re mogły nie jednemu odebrać po kilka 
punktów, a winnymi w tej sprawie jest 
Centralna Komisja Egzaminacyjna i fir-

ma drukująca i składająca zestawy egza-
minacyjne. 
Z posiadanych informacji tegoroczne kla-
sy trzecie uczą się zdecydowanie lepiej, co 
prawdopodobnie będzie efektem lepiej 
zdanych przyszłorocznych egzaminów. 
Gimnazjaliści w swoich szeregach mają 
swojego prymusa, została nim Kinga Pi-
wowarczyk, która łącznie napisała egza-
min na 80 punktów oraz miała najwyższą 
średnią w nauce 5,4 co jak na uczennicę 
gimnazjum jest wielkim wyczynem.
Wszyscy za Kingę trzymamy kciuki i ży-
czymy jej dalszych sukcesów. W gimna-
zjum nie obyło się bez wpadek, kilku ucz-
niów „przezimuje” w tej samej klasie oraz 

kilkoro ma szansę zdać poprawki w sierp-
niu. Na zakończenie kilka informacji poza 
dydaktycznych. W szkole przybyło dru-
gie centrum informacji multimedialnej 
mieszczące się w bibliotece szkolnej, zało-
żony został monitoring wizyjny, dzwon-
ki w obu szkołach dzwonią równocześnie; 
z pomieszczeń po GZEAS utworzono ko-
lejną salę lekcyjną; i na koniec od 1 lipca 
funkcjonuje od dłuższego czasu oczeki-
wane boisko ze sztuczną nawierzchnią. 

Życząc wszystkim udanych wakacji chciał-
bym podziękować nauczycielom oraz pra-
cownikom obsługi za całoroczny trud pracy 
oraz wsparcie. Uczniom za to, że uśmiech-
nięci chodzili po szkole i lubili do niej wra-
cać. Radzie rodziców za trud współpracy i 
za festyn. Mieszkańcom Rokietnicy za ser-
ce przy finale orkiestry, na festynie i poza 
nim oraz na trasie podczas biegów.  
Władzom Rokietnicy za pomoc w działa-
niu i zrozumienie.                                                         

Roman	Mis	

Egzamin dla szóstoklasi-
stów w Szkole Podstawo-
wej w Mrowinie

Od czasu, kiedy reforma oświaty weszła 
w życie nasze dzieci są ciągle poddawane 
różnym testom, które mają potwierdzić 
ich wiedzę i umiejętności. 
Są testy wewnętrzne i zewnętrzne. We-
wnętrzne opracowują nauczyciele na 
własne potrzeby, aby określić stan po-
siadanej wiedzy oraz na jakim poziomie 
jest klasa. Testy zewnętrzne określają po-
ziom, na jakim znajduje się szkoła w od-
niesieniu do powiatu, województwa czy 
okręgu. Zadania Są opracowywane w 
różnych instytucjach oświatowych, ale 
najważniejszy test – sprawdzian w kla-
sie szóstej jest opracowywany przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną.
Sprawdzian ten jest powszechny, obo-
wiązkowy, ponad przedmiotowy. Nie 
wyklucza poza treści zawarte w pod-
stawie programowej kształcenia ogól-
nego. Sprawdza umiejętności ujęte w 
pięć głównych obszarów standardów 
wymagań egzaminacyjnych: I czyta-
nie, II pisanie, III rozumowanie, IV ko-
rzystanie z informacji, V wykorzysta-
nie wiedzy w praktyce.
Uczniowie naszej Szkoły od wielu lat osią-
gają bardzo dobre wyniki w tych testach. 
W ciągu całego roku są przygotowywa-
ni poprzez rozwiązywanie różnorodnych 
testów pod kontrolą nauczycieli. W tygo-
dniu mają dodatkowe zajęcia przezna-
czone tylko i wyłącznie w celu oswojenia 
się i przygotowanie do egzaminu. 
Przez cztery lata z rzędu uczniowie SP 
Mrowino osiągali wyniki powyżej śred-
niej gminy i powiatu. W tym roku mięli-
śmy nieco słabszy wynik ( 2 punkty po-
niżej średniej powiatu), ale wynikło to z 
poziomu klasy. Dla nauczycieli najważ-
niejszy jest fakt, że wyniki sprawdzianu 
potwierdziły oceny wystawione w czasie 
roku szkolnego. Oznacza to, że uczniowie 
są oceniani sumiennie, uczciwie i rzetel-
nie. Bardzo cieszą nas wysokie punkty 
najlepszych uczniów, ale również wyni-
ki uczniów słabszych o szczególnych wy-
maganiach edukacyjnych. Oni również 
osiągają sukcesy na miarę swoich moż-
liwości. Jest to zasługa nauczycieli, któ-
rzy poświęcają im swój czas po skończo-
nych zajęciach. 
W tym roku jak ogłosiły medie uczniowie 
klas VI mieli ogromne problemy z czyta-
niem i pisaniem. Dla naszych uczniów te 
zadania nie stanowiły żadnych problemów. 
Zostały osiągnięte w 80%. 
Uczniowie nasze szkoły sprawdzają się 
również na innych płaszczyznach, o czym 
świadczą zdobyte nagrody np. Mistrzo-
stwo Powiatu w tenisie stołowym, II miej-
sce w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym pt. „112 w trudnej sprawie – nie 
używaj przy zabawie”, wyróżnienie w kon-
kursie matematycznym „Kangur” i „Kan-
gurek”, wyróżnienie w historycznym kon-
kursie „Krąg”, I miejsce w wielkopolskim 
konkursie językowym „Polango”.

Bardzo Nas to cieszy i mamy nadzieję, że 
kolejny rok szkolny przyniesie nam jesz-
cze więcej sukcesów. 

Bożena	Lisiak

Wyniki tegorocznego 
egzaminu w Gimnazjum 
w Napachaniu

Przy wyborze szkoły rodzice kierują się 
różnymi kryteriami. Przede wszystkim 
patrzą na bliskość szkoły. Niewątpliwie 
ważna jest również panująca w niej at-
mosfera i bezpieczeństwo. Dla tych jed-
nak, którzy marzą o dalszej karierze 
dziecka, istotny jest poziom, jaki repre-
zentuje szkoła, czyli jak przygotowuje do 
dalszych etapów nauki.
Jednym z wykładników jakości pracy dy-
daktycznej szkoły – porównywalnym w 
skali całego kraju – jest wynik egzami-
nów gimnazjalnych. Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w Napachaniu 
w roku 2008, pomimo wiadomych per-

turbacji z lekturami, uzyskało w czę-
ści humanistycznej średni wynik 35,8 
pkt. W naszej gminie średnia ta wynosi-
ła 30,8 pkt., w okręgu 30 pkt., w Wielko-
polsce 30,2 pkt., natomiast w kraju 30,8 
pkt. Jak wynika z porównań Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, mieścimy się 
na poziomie bardzo wysokim na tle wy-
ników w całym kraju. Miły jest dla nas 
fakt, że na 50 gimnazjów w powiecie po-
znańskim wyższy wynik uzyskało tylko 
5 szkół! Co ważniejsze, w poprzednich 
latach uzyskiwaliśmy wynik powyżej 
średniej lub wysoki.
W części matematyczno-przyrodniczej, 
zgodnie z tendencją krajową, wyniki są 
niższe. W tym roku uzyskaliśmy śred-
nią 25,7 pkt. Dla porównania w naszej 
gminie średnia ta wynosiła 22,59 pkt., 
w okręgu 26,3 pkt., w Wielkopolsce 26,6 
pkt., a w kraju 27,1 pkt. Zgodnie z po-

równaniami Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej, w stosunku do pozostałych 
szkół, osiągnęliśmy poziom średni. W 
poprzednich latach uzyskiwaliśmy po-
ziom podobny lub wyższy.

Biorąc pod uwagę wyniki poszczegól-
nych uczniów, to najwyższą lokatę w 
szkole uzyskał uczeń z 93 punktami, a 
paru innych miało ponad 80 pkt. Oczy-
wiście, jak w innych gimnazjach, są u 
nas uczniowie lepsi i gorsi. Każdy jednak 
może tu spełnić swoje marzenia o dalszej 
karierze. Dowodem na to jest wielu na-
szych absolwentów, którzy nie tylko do-
stają się do najlepszych liceów, lecz tak-
że kończą je z powodzeniem. A ambicją 
naszego gimnazjum jest, aby w najkrót-
szym czasie doścignąć najlepszych.

Danuta	Dymaczewska

EGZAMINY W NASZYCH SZKOŁACH – PODSUMOWANIE
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Ten poetycki klucz – (podany w zakończeniu mego 
artykułu, w kwietniowym numerze „Rokickich Wia-
domości” br.) – biorę by dalej otwierać archiwa 
prawdy z naszej oraz obcych narodów historii.
Cele ustalenie w finale rozważań wniosków i ostrze-
żeń dla nas (i dla obcych narodów), że: „Kto nie zna 
prawd historii minionej był, jest i będzie skazany na 
to aby ją osobiście powtórzyć z wraz większą liczbą 
ludzkich ofiar i potwornych klęsk gospodarczych”
A więc razem do realiów historii w latach 1370 
do 1795.
Te 425 lat historii Polski Niepodległej to okres 
władzy Andegawenów, Jagiellonów i królów 
obieralnych (elekcyjnych). Dwie tylko postacie 
reprezentują królewskich władców z rodu Ande-
gawenów w Polsce, ojciec i córka - Ludwik Wę-
gierski (na Węgrzech zwany Wielkim) oraz Jadwiga 
–małżonka Władysława Jagiełły.
Węgrzy za rzędów Ludwika poszerzyli swoje tery-
torium i rozwinęli państwo gospodarczego, lokując 
się w czołówce krajów Europejskich.
Ludwik w Polsce bywał rzadko. Sprawował władzę 
króla poprzez matkę Elżbietę Łokietkówną lub przez 
wielkorządców.
Nie należy zapominać o tym, że Ludwik otrzymu-
je w Polsce koronę królewską jako spadek po mat-
ce Elżbiecie Łokietkównie, dopiero 28 lat po objęciu 
władzy na Węgrzech (jest to rok 1�70). Cztery lata 
później w 1�74 w Koszycach, nadaje szlachcie pol-
skiej przywilej zwalniający od płacenia podatków; 
dla pozyskania poparcia sukcesji tronu dla swej cór-
ki Jadwigi (urodzonej w tym samym 1�74 roku).
Ludwik i Jadwiga jako ród Andegawenów rządzą 
jako monarchowie łącznie zaledwie 16 lat (w tym 
2 lata regencji Elżbiety, gdyż Jadwiga ma dopiero 8 
lat jako spadkobierczyni).
Jadwiga zostaje honorowana władczynią polski w 
1�84 r, a dwa lata później jej małżonkiem zostaje 
Władysław Jagiełło (Wielki Książe Litwy), na mocy 
układu dynastycznego polsko-litewskiego w Kre-
wie. Unia personalna łączy Polskę i Litwę, a Wła-
dysław Jagiełło zostaje królem naszego państwa w 
1�86 r. dając początek nowej dynastii władców w 
Polsce mianowicie Jagiellonów na okres 186 lat.
Przez 1� lat (1�86-1�99) sprawuje władzę królew-
ską dwoje monarchów Jadwiga i Władysław II Ja-
giełło.
Jadwiga przyłącze do polski w 1�87 r. (jako wiano) 
Ruś Halicką, opiekuje się ubogimi, broni pokoju by 
nie wplatać Polski w wojnę z Krzyżakami, zapisu-
ją w testamencie klejnoty królewskie. Uniwersyte-
towi Krakowskiemu (od tego czasu nazwanego Ja-
giellońskim).
A co Polska jako państwo i jego mieszkańcy. Otwie-
rają się furtki „przekleństw, które Grecy nazywali 
eryniami, a Rzymianie – furiami.
Oto one w polskim wykonaniu:
- pełnienie władzy królewskiej (rządzenia) na „od-
ległość z dojazdu”; z doskoku (Ludwik W.)
- posługiwanie się pełnomocnikami „możnowład-
cami „ (nawet stara matkę czy nieletnim spadko-
biercom: Elżbieta, Jadwiga)

- nadawanie szlachcie przywilejów dla zdobycia 
zgody na sukcesje (następstw) tronu (Ludwik- Ko-
szyce)
- stąd tylko krok do „przekupstwa” i „łapownictwa” 
– przez własnych i obcych żadnych władzy i pienię-
dzy czy sławy.
Polsce zagrażają osłabieniu rozwoju państwa nie 
tyle wrogowie zewnętrzni (prócz Krzyżaków) co 
wewnętrzni, szybko rozwijające się wady narodo-
we, wady społeczne i jednostkowe.
Przejdźmy więc do trzeciej dynastii polskich 
monarchów Jagiellonów.
Kolejno rządzą Polski i personalnie z nami zwią-
zanym Księstwem Litewskim przez 186 lat (w tym 
� lata bezkrólewia); a dodatkowo w Czechach i na 
Węgrzech w granicach 40 do 55 lat. Polska staje się 
dla Europy pożądanym obszarem dla małżeńskich 
koligacji dynastycznych. Władysław II Jagiełło wraz 
z Wielkim Księstwem Litwy – Witoldem w 11 lat 
po śmierci Jadwigi (dobrze przygotowani) rozgro-
mią na polach Grunwaldu (1410r) Krzyżaków (wraz 
z silną bandą „rycerskich szumowin” z całej Europy 
łącznie z Kawalerami Mieczowymi”)*
Co zyskała Polska nasz naród, i nasi sojusznicy: Li-
twini, Rusini.

Pozostała sława rycerska naszego zwycięstwa a 
realizacja zawartych umów, traktatów, żądań od i 
wobec pokonanych grabieżców? Tylko pergaminy z 
pieczęciami. Należało wtedy zaraz po 1410 roku wy-
słać wszystkich niedobitków (tym co ich wcześniej 
nie chcieli) Cesarzowi Niemieckiemu. Nie byłoby „ 
hitlerowskiego korytarza” sprzed 19�9 r. i dalszego 
ciągu refrenu o wysiedleńcach Eryki Steinbach (nie-
mowlaka z 194� r., urodzonej w Rumuni na etnicz-
nie polskich ziemiach). Zbyt miękka i litościwa jest 
Polska i jej od 2000 lat mieszkańcy.
Sami pomagaliśmy i pomagamy dziś potrzebują-
cym, pokrzywdzonym- nigdy nie byliśmy imperia-
listycznymi, czy globalistycznymi wrogami. Zapa-
miętajcie to sobie – „do grobowej deski” – Młodzi 
Czytelnicy.
48 lat rządów Władysława II Jagiełły wypełni jesz-
cze rozwój Uniwersytetu Krakowskiego (Jagielloń-
skiego) świadczące o wielkim szacunku i potrzebie 
ludzi o głębokiej wiedzy oraz doskonałych umiejęt-
nościach.
Drodzy Czytelnicy!
Zwracam się do Was – sterani życiem, walkaą pracą 
i troskami oraz do Was Młodzi – tryskający energią, 
pragnieniami, planami i wizjami coraz piękniejszej 
przyszłości – z informacją, że nie będę zanudzał 

Was powtarzający-
mi się przyczynami 
upadku naszej Oj-
czyzny. U kolej-
nych władców 
wybiorę tylko te 
fakty, które powiększały zło prowadzące do 
narodowej tragedii- wymazania wolnej i nie-
podległej Polski z mapy Europy.
Syn Władysława Jagiełły – też Władysław (III) zwa-
ny Warneńczykiem. Oto jego historyczne daty: 
urodzony w 1424 roku; sukces 14�4; władca Pol-
ski 14�8; władca Węgier 1440; śmierć w bitwie pod 
Warną. Opiekunem i doradcą Zbigniew Oleśnicki. 
Władysław III idąc z wojskową pomocą Bułgarom 
zrywa traktat z Turkami (od XIVw władającym War-
ną- znaczącym portem nad M. Czarnym). Król po-
nosi śmierć mając zaledwie 20 lat, a Bułgarzy otrzy-
mują Warnę dopiero w 1878r (port ten w czasach 
greckich nazywał się Odessos). Pytanie rodzi się 
samo: dlaczego bardzo młody królewicz ginie: zu-
chwałość, chęć sławy, złe doradztwo, czy brak przy-
gotowania do wojny, brak mądrości czy imponowa-
nie komuś kosztem utraty siły zbrojnej? Czy taki ma 
być młodzieniec na odpowiedzialnym stanowisku? 
Jak długo był władcą: faktycznie 6 lat. Efekt pomo-
cy żaden. Bułgarzy za przeszło 500 lat dostaną War-
nę w swe ręce.
Po takim ciosie- trzyletnie bezkrólewie- bo do-
piero Kazimierz IV Jagiellończyk obejmuje tron w 
1447 r. Jest to drugi syn Władysława II Jagiełły, któ-
ry od roku 1440 jest Wielkim Księciem Litwy. Jako 
król Polski ogranicza wpływy możnowładców, na-
daje przywileje szlachcie (Nieszawskie), dotyczą-
ce poszerzenia uprawnień sejmików szlacheckich. 
Rozpoczyna w 1454 r. 1�- letnią wojnę z Krzyżaka-
mi, zakończoną w 1466 r. pokojem toruńskim. Pol-
ska odzyskała Pomorze Gdańskie, Ziemię Chelmiń-
ską, Powiśle z Malborkiem i Elblągiem oraz Warmię. 
Wielki mistrz Krzyżaków został lennikiem króla pol-
skiego. Kazimierz Jagiellończyk włączył do Pol-
ski księstwo oświęcimskie. Pytanie: Czy nie można 
było dobić „gada” po roku 1410? Polska za Kazimie-
rza IV umacnia swą siłę przez osadzenie na tronie 
syna króla Polskiego w Czechach i na Węgrzech (też 
Władysław).
Znowu długoletnie rządy Kazimierza IV w Polsce 
(45lat) zaprowadzają ład, porządek prawny i rozwój 
gospodarczy.
Pozostali synowie Kazimierza IV- Jan Olbracht i 
Aleksander panujący w Polsce – pierwszy 9 lat 
(1792-1501) a drugi 5 lat (1501-1506). Jan Olbracht 
– włączy tylko księstwo płockie do Korony. Rozpo-
czął wojnę z Turcją 1497 i w Mołdawii poniósł klę-
skę (przysłowie: „Za Olbrachta wyginęła szlachta”) 
i aby wzmocnić pozycję szlachty wydał w 1496 r. tak 
zwaną konstytucje piotrowską przypisującą osta-
tecznie chłopów do ziemi.
Aleksander Jagiellończyk – król Polski od 1501-1506 
popierając możnowładców w senacie Rzeczypospo-
litej doprowadził do ostrego konfliktu ze szlachtą, 
która w uchwalonej 1505 r konstytucji „Nihil novi” 

Z prawdą – dalej
drogi do niepodległości

„Jakże pięknym jest człowiek  
jeśli jest człowiekiem”

(Menander III;  
przed urodzeniem Chrystusa)
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(Nic nowego bez nas) zyskującą przewagę politycz-
ną w izbie poselskiej nad senatem. Odzyskał od 
Mołdawii Pokucie i rozbił Tatarów pod Kłeckiem.
Osłabienie władzy królewskiej, konflikty wewnętrz-
ne, zagrożenia ze strony Turków i Tatarów to owoc 
rzędów -14-letnich w Polsce dwu, byłych książąt li-
tewskich, z dynastii jagiellońskiej.
Stabilizacja następuje za królewskich rzędów w 
Polsce za dwu Zygmuntów: - I Starego i II Augu-
sta (pierwszy od 1506-1548; drugi od 1548-1572) 
– łącznie 66 lat. Znowu ojciec i syn (małżonka Zyg-
munta I Starego – to Bona).Co dało Polsce panowa-
nie dwóch ostatnich Jagiellonów?: 
Zygmunt I:
• wzmacnianie władzy królewskiej w oparciu o 

możnowładców;
• pokojowa polityka zagraniczna: sojusz z Habs-

burgami (Wiedeń 1515) doprowadza do utraty 
przez Polskę następstwa Tronu w Czechach i na 
Węgrzech:

•  w walkach z Moskwą oddajemy Smoleńsk;
• sekularyzacja zakonu Krzyżaków to również 

uznanie (bardzo groźne dla Polski) wielkiego 
mistrza Albrechta Hochenzollerna za dziedzicz-
nego władcę Prus ze złożeniem hołdu lennego 
(1525 r) 

• włączył Mazowsze do Korony w 1526r. 
• powolny rozwój życia gospodarczego i kultury 

(w większości importowanej z Zachodu)
Zygmunt II August ostatni z dynastii Jagiellonów:
• rozpoczął rządy od egzekucji (wykonania istnie-

jących praw)
• dążenie do ściślejszych związków polsko-litew-

skich (Unia Lubelska 1569);
• starał się utrzymać tolerancje religijną w Pol-

sce;
• zapoczątkował i organizował budowę floty pol-

skiej przy współpracy tzw. Komisji Morskiej
• zhołdował Inflanty co zaprowadziło Polskę 

do wojny z carem rosyjskim Iwanem Groźnym 
(1561r.)

• protektor kultury i sztuki renesansowej w Pol-
sce.

Kolejny okres historii naszej Ojczyzny, trwają-
cy 222 lata (1572-1795) wzięli w swe ręce kró-
lowie elekcyjni (obieralni). Było ich 11 w tym 
dwu aż dwukrotnie startowało do królewskiego fo-
tela. Krótko podam „osiągnięcia” królów obieral-
nych – dobre i złe w działalności społeczno- po-
litycznej (tak wewnętrznej jak i zagranicznej). 
Koligacje, ubiory, sposób życia, zamiłowania itp. to 
domena zainteresowania lżejszych czasopism.
Uwaga ! Wchodzi na boisko dziejów – jedenastka 
nie piłkarzy tylko myśliwych, kombinatrów, bawi-
damków.
1. Henryk Walezy - Francuz. Po kilku miesiącach rzą-
dów w Polsce (1574/74) cicho ucieka by objąć jeszcze 
ciepły tron po zmarłym bracie Karolu IX w Paryżu;
2. Stefan Batory książę Siedmiogrodu (1576-1586) 
zmusił Gdańsk do uległości; walczy z Moskwą o Inf-
lanty (po rozejmie w Jamie Zapolskiej należą do 
Polski) ustanawia Trybunał Koronny w Polsce i na 

Litwie; zwolennik silnych rzędów, organizuje pie-
chotę wybraniecką z chłopów na majątkach kró-
lewskich; występuje przeciwko magnaterii. W 1578 
r. podnosi Kolegium Jezuickie do godności Akade-
mii w Wilnie, zwolennik tolerancji religijnej.
�. Zygmunt III Waza (syn króla szwedzkiego Jana III 
Wazy z Katarzyną Jagiellonką). Walczył o tron pol-
ski z arcyksięciem Maksymilianem. W polityce we-
wnętrznej opierał się na magnaterii i jezuitach. W 
polityce zewnętrznej wprowadzał prohabsburskie 
decyzje. Celem działalności politycznej w Polsce 
było odzyskanie tronu szwedzkiego. Rokosz szlach-
ty niezadowolonej z rzędów króla wywołuje ro-
kosz pod przywództwem Zebrzydowskiego (1606r), 
co wciąga Polskę w długotrwałe walki ze Szwecją, 
Turcja, Moskwę; organizator Unii Brzeskiej (1596 – 
Brześć Litewski) celem porozumienia między katoli-
kami a prawosławnymi wspiera rozwój kontrrefor-
macji (po soborze trydenckim 1542-156�).
4. Po 45- letnich panowaniu Zygmunta III Wazy 
tron polski obejmuje jego syn Władysław IV Waza 
(16�2-1648) niedoszły władca Moskwy (1610-1611); 
dążył do wzmocnienia władzy królewskiej. W la-
tach 16�2-16�4 prowadzi wojnę z Moskwą zakoń-
czoną pokojem polanowskim. Moskwa zrzekła się 
praw do Inflant oraz pozostawiła w polskich rękach 
ziemie: czernichowską, smoleńską i siewierska; roz-
budował flotę, a na Helu zbudował dwa fprty: Wła-
dysławowo i Kazimierowo. Silna pozycja szlach-
ty i magnaterii nie dopuściła do wojny z Turcją. W 
1648 r. wybucha powstanie na Ukrainie pod wodza 
Bohdana Chmielnickiego.
5. Spadkobiercą polskiej korony zostaje Jan II Ka-
zimierz Waza, syn Zygmunta III Wazy. Liczne woj-
ny z Moskwą, Kozakami oraz najazdem szwedzkim; 
w 1657 utracił panowanie nad Prusami Książęcy-
mi. Zła wewnętrzna polityka doprowadza do szla-
checko – magnackiego rokoszu J. Lubomirskiego 
(1665-1666). Abdykuje i wyjeżdża do Francji.
6. Łącznie pseudo-dynastia Wazów rządzi Polską 
81 lat. Pozostawiają oni Michałowi Korybutowi Wiś-
niowieckiemu na 4-letnią kadencję (1669-167�) by-
cia królem z poparcia szlachty – tragiczny spadek. 
On syn magnata księcia Jeremiego Michała Wiśnio-
wieckiego („Jarema idut” z „Potopu” – Sienkiewi-
cza) będąc narzędziem w ręku klik magnackich do-
prowadza swą nieudolnością do dwu konfederacji 
zwalczających się (szczebrzeszyńska i gołębska -
1672) oraz do oddania Turkom Kamieńca Podolskie-
go (Traktat w Buczaczu).
7. Całym szczęściem dla naszego staczającego się 
w przepaść niebytu kraju jest obranie królem Het-
mana Wielkiego Koronnego – zwycięzcy Turków 
pod Chocimem w 167� r. –Jana III Sobieskiego. Zna-
komity wódz, atakowany prze opozycję magnacką 
porzuca swe plany polityczne poprawy stosunków 
politycznych z Rosją, a nawet z Turcją. W 168� r. pod 
Wiedniem rozgromił Turków i kontynuował woj-
nę z Turcją w ramach Świętej Ligi. Próbował z po-
mocą Francji odzyskać Prusy Książęce. W roku 1686 
zawarł z Rosją pokój wieczysty (pokój Grzymuł-
towskiego).Ożeniony z Marią Kazimierą d’Arguien, 

mecenas sztuki, popierał szczególnie malarstwo. 
22 lata rządów zatrzymały upadek państwa i pod-
niosły prestiż międzynarodowy.
8. Dwaj nastepni władcy Polski to: August II Mocny 
i Stanisław Leszczyński wymieniający się kolejnoś-
cią rządzenia i to dwukrotnie: 

• August II Mocny – 1697-1704 r.
• Stanisław Leszczyński - 1704-1709 r.
• August II Mocny - 1709-17�� r.
• Stanisław Leszczyński - 17��-17�6 r.
Czym był wypełniony ten „ przekładaniec”? Au-
gust II Mocny elektor saski z dynastii Wettinów; 
zwolennik władzy absolutnej; wciągnął Polskę 
w wojnę północną. Klęska wojsk saskich i wy-
powiedzenia posłuszeństwa przez część polskiej 
szlachty spowodowały abdykację (ustąpienie) 
na rzecz St. Leszczyńskiego. Powrócił na tron w 
Polsce dzięki poparciu Rosji. Antykrólewski ruch 
szlachty spowodował powstanie konfederacji 
tarnogrodzkiej przeciwko Augustowi II. Wpły-
wy Rosji zostały jeszcze wzmocnione przez Sejm 
Niemy. August II ugruntował gospodarczy roz-
wój Saksonii kosztem Polski, a sprawy politycz-
ne naszego kraju podporządkował celom swej 
dynastii. Stanisław Leszczyński wybrany królem 
przy pomocy Szwedów; po ich klęsce pod Poł-
tawą opuścił kraj. Powrócił po śmierci Augusta 
II Mocnego poparty przez swego zięcia Ludwika 
XV króla Francji. Wyparty przez wojska rosyjskie 
i saskie do Gdańska wyjechał do Francji i abdy-
kował zachowując tytuł króla polskiego. Otrzy-
mał księstwo lotaryńskie jako dożywocie, do-
magał się jako polityk zniesienia poddaństwa 
chłopów i ograniczenia „liberum veto”.Lata pa-
nowania dwóch ostatnich królów elekcyjnych 
(wybieralnych): Augusta III Stanisława Augusta 
Poniatowskiego doprowadzą nas do roku 1795, 
w którym decyzją wrogich nam państw znikamy 
z mapy Europy na 125 lat. Zabrano tej „Polsce za-
wsze wiernej” wolność i niepodległość.Oto ko-
lejno ostatni władcy Polski:August III Wettin 
syn Augusta II przy zbrojnej pomocy rosyjskiej 
i saskiej na tronie polskim. Bez żadnej koncep-
cji politycznej; rządził pod wpływem faworytów 
(szczeg. H. Brűhla). Okres rządów Augusta III to 
czas walk koterii magnackich, rosnąca zależność 
Polski od sąsiadów i dezorganizacja państwa.

9. Stanisław August Poniatowski król Polski od 
1764-1795 roku. Otrzymał królestwo przy pomocy 
Familii i Katarzyny II (rosyjskiej); chciał wzmocnie-
nia władzy królewskiej i popierał i popierał refor-
my Czartoryskich; popierał prace Sejmu 4-letniego 
i Konstytucję � Maja; ulegając przemocy Rosji przy-
stąpił do konfederacji targowickiej. Po trzecim roz-
biorze Polski przebywał w Grodnie (abdykował), 
zmarł w Petersburgu. Mecenas nauki, sztuki, litera-
tury-popierał Komisję Edukacji Narodowej; założył 
Korpus Kadetów w Warszawie.
Jakie więc były przyczyny naszej śmieci poli-
tycznej? Myśmy je spowodowali czy nasi wro-
gowie? Odpowiedź wstępna jest bardzo pro-
sta: i jedni i drudzy. 
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Ustalenie procentowej proporcji winy pozostawiam 
Drogim Czytelnikom „Rokickich Wiadomości”. Teraz 
już czas na wnioski, z których wyniknie odpowiedź 
na postawione pytanie. Kto (lub co) spowodo-
wało, że od 1795 roku nie notowano nas jako 
państwa na mapie Europy. 
Zaczniemy od monarchów, rządzących nami od 960 
r. do 1795 r. –Trzeciego Rozbioru Polski. W okresie 
8�4 lat (8�5–jeden rok bezkrólewia) sprawowało 
władzę królewską 51 panujących. Na jednego panu-
jącego wypada więc ~ 16,� lat rządzenia.
Długość rządzenia zmienia się radykalnie w po-
szczególnych dynastiach i dla niewielu długoletnio 
rządzących.
1. A) Piastowie 1) Mieszko I i Bolesław Chro-

bry: 65 lat
 2) Bolesław Krzywousty: �1 lat
 �) Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki: 

64 lata. Średnia rządzenia tej grupy to �2 
lata Pozostali piastowicze obciążeni dziel-
nicowym podziałem Bolesława Krzywou-
stego władali kolejno po sobie średnio po 
9,6 lat.

B) Andegawenowie (2 osoby) po 8 lat średniej wła-
dzy 
C) Jagiellonowie:

 1) Władysław Jagiełło: 48 lat
 2) Kazimierz IV Jagiellończyk: 45 lat
 �) Zygmunt August: 42 lata
 4) Zygmunt III Waza:27 lat

Pozostali Jagiellonowie: Władysław Wareńczyk 10 
lat.
Jan Olbracht 9 lat, a Aleksander zaledwie 5 lat.
D) królowie elekcyjni (obieralni) 
Wśród nich pojawili się kandydaci z dynastii Wazów 
(Zygmunt III, Władysław IV i Jan II Kazimierz- kolej-
no rządzili łącznie 81 lat oraz z rodu Wettinów Au-
gust II i August III, którzy łącznie i kolejno byli kró-
lami Polski przez 67 lat. Pozostali królowie to Stefan 
Batory (10 lat władzy), Jan III Sobieski 22 lata i Sta-
nisław Leszczyński 8 lat panowania.
Oceniając dodatnie owoce władców w społecznych, 
gospodarczych, politycznych działaniach to znaj-
dą się tam tylko królowie o osobistych walorach w 
wieku łącznego osobistego rządzenia miedzy 25 a 
45 latami długości bycia polskim monarchą. W tej 
zacnej grupie nie znaleźli się ani Stefan Batory, ani 
Jan III Sobieski mimo wojennych osiągnięć.
A więc monarchowie nasi o krótkim stażu nic albo 
bardzo mało pozytywnego dla siły i potęgi państwa 
zrobili.
Stąd i nauka współczesna dla nas. Niech kieru-
jący państwem na różnych jego szczeblach wła-
dzy od wójta do prezydenta kraju jeśli wykonują 
swe obowiązki bardzo dobrze, uczciwe, sprawied-
liwie, zgodnie z prawem to niech władają i awan-
sują minimum �0-40 lat. Wtedy będzie stabilizacja. 
Ale musi być spełniony jeszcze jeden główny punkt, 
a mianowicie musi być Polakiem nie należącym do 
żadnej partii, a tylko do kraju któremu na imię Oj-
czyzna – Patria, a nie partia.
Podane w tym trzecim odcinku kolejnych ar-

tykułów fakty wskazują co było przyczyną 
naszej tragedii z 1795 roku. Wymienię je bez 
szczegółowego komentarza.
A) Przyczyny wewnętrzne:
• ucisk feudalny chłopa- jako pańszczyźnianego 

niewolnika, już od końca księcia Mieszka I, aż do 
„przypisania go do gleby”

• nadawanie różnego asortymentu przywilejów 
szlacheckich i posiadłości –szlachcie i magnatom;

• wprowadzenie „liberum veto” jednoosobowe 
zrywanie sejmów 

• ucieczki chłopów na „Dzikie Pola” (- przed uci-
skiem i wyzwiskiem możnych)

• rozwój silnej „armii” kozaków z w/w uciekinie-
rów pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego; 
jemu magnateria odmówiła dania hetmańskiej 
buławy w Rzeczypospolitej i ataman Kozaków 
poddał się Rosji zamiast być naszą siłą obrony 
przed Tatarami, Rosjanami czy Turkami–typowy 
sposób działania uprzywilejowanych „książąt” 
(Radziwiłłowie, Wiśniewscy, Sapiehowie itp.) 
na szkodę Ojczyzny. Pierwsi oni sprzedali War-
szawę, Toruń, Poznań Szwedzkim najeźdźcom w 
czasach „potopu”.

• Magnateria właścicielką własnych armii, a któ-
re król musi się starać „wypożyczyć” (za nowe 
przywileje i nowe nadania);

• ograniczenie praw nadawania statutów królowi 
bez zgody szlachty („Nihil novi”)

•  podział dzielnicowy Polski przez króla Bolesła-
wa Krzywoustego pomiędzy synów (wewnętrz-
ne tarcia, walki o władzę)

• sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazo-
wieckiego na ziemię Dobrzyńską (księstwo ma-
zowieckie) dla „ obrony” przed Prusami.

• brak umiejętności „wygrywania” do końca zwy-
cięsko zakończonych wojen (Grunwald, Wiedeń, 
walki ze Szwedami, Turkami czy Moskwą)

• słaba obrona granic zachodnich i całego Pomo-
rza Zachodniego i Wschodniego

• egoizm i prywata, pijaństwo i „zajazdy”, sprze-
dajność i małpowanie wzorów obcych (podział 
dzielnicowy Krzywoustego) ubiory (szlachty i 
magnatów), pojedynki; przenoszenie spraw dy-
nastycznych ponad wewnętrzne potrzeby naro-
du i państwa polskiego (szczególnie przez kró-
lów elekcyjnych: Wazów i Wettinów);

• brak zabezpieczenia granic państwa w grody 
strażnicze i zamki obronne; (szczególnie granic 
wschodnich i zachodnich);

• rozwijanie (szczególnie przez królów elekcyj-
nych) gospodarki, handlu, terytorium, itp. włas-
nych państw kosztem wzmocnienia Polski, któ-
rej byli władcami;

B) Zewnętrzne przyczyny upadku państwa 
polskiego
- liczne i długotrwałe wojny (przykładowo) 
z państwami ościennymi: 
• Polska- Niemcy (cesarstwo, Brandenburgia). Od 

Mieszka I (972- Cedynia) do Bolesława IV Kę-
dzierzawego (1157) – 5 wojen i 2 najazdy;

• Polska – Krzyżacy (rzekomi obrońcy Polski). „Im-

portowani” przez księcia polskiego Konrada na zie-
mię Dobrzyńską (Mazowsze) dla obrony jej przed 
plemionami Prusów w 1226 r. dokonali sekularyza-
cji w 1525 r. (księstwo świeckie - lenno polskie). 7 
wojen z Polską o łącznym czasie trwania �8 lat w 
czasie 299 lat swej „gościny” na Mazowszu (tu ra-
dzę kochanej młodzieży przeczytanie powieści „ 
Krzyżacy” – Henryka Sienkiewicza).

• Przypatrzmy się wschodnim rubieżom naszej Oj-
czyzny.Stosunki Polsko- Ruskie. Już w 981 zagar-
nie Grody Czerwieńskie Włodzimierz. O nią i o Ruś 
Halicką prowadzić będziemy wojnę do roku pano-
wania Kazimierza Wielkiego w 1�66r. Stałe prze-
chodzenie w/w ziem z rąk do rąk. Polsko–Mo-
skiewskie stosunki rozpoczynają się negatywnymi 
kontaktami w 1508 r., wojennymi potyczkami 
o „ziemi ruskie” trwającymi do 15�7 roku. Dwie 
wojny o Inflanty za Stefana Batorego i Zygmunta 
III Wazy trwają do roku 1610 (z przerwami).Dwu-
krotna wyprawa Władysława IV w 1617 r do Mos-
kwy po koronę królewską kończy się negatywnie 
– całkowitym fiaskiem.Razem w okresie od 1508 
r. do traktatu Grzymułtowskiego w 1686r. mamy 
15 wojennych starć o łącznym trwaniu 105 lat. 

Nie będę zanudzał czytelników „Rokickich Wia-
domości” zaistniałymi faktami wojennymi. Sta-
tystycznie podam „spotkania” militarne Polski ze 
Szwedami, Tatarami i Turkami.

Narodo-
wość

Ilość  
wojen

Łączny  
czas wojen

Okres lat wojen  
od - do

Szwedzi 8 �2 lata 1600-1721
Tatarzy 4 8 lat 1241-1281 

(od 1281 dołączyli 
do Turków)

Turcy 11 �2 lata 1444-1699

Nasza Ojczysta ziemia zlana – tak obficie krwią 
własną i wrogów niech będzie dla wszystkich jej 
mieszkańców najwyższej wartości skarbem: „ Bo 
wolność krzyżami się mierzy Historia ten jeden ma 
błąd”(Czerwone maki na Monte Cassino). 
Wszystkim czytelnikom „Rokickich Wiadomości” 
życzę dobrego odpoczynku wakacyjnego w ciszy i 
radości domowych ognisk.
Rok bieżący zamykać będziemy Wielkimi Rocznica-
mi: 90 lat odzyskania Wolności i Niepodległości oraz 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Wasz  
Stanisław  

Florian  
Sikorski

P.S. Przepraszam Wszystkich Mieszkańców naszej Gmi-
ny, że nie pozdrawiam znanych mi osób (bez względu 
na wiek).Wzrok odmówił mi posłuszeństwa. Muszę prze-
prowadzić kapitalny remont w wakacje, by Was Moi Ko-
chani widzieć.
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Wiele prymitywnych ludów wierzyło, że dęby zostały stworzone jako 
pierwsze drzewa na świecie. Drzewa te są ogromne, posiadają rozłoży-
stą koronę, która chroni przed słońcem i deszczem. Poza tym są dłu-
gowieczne, stabilne i dostojne. Być może dlatego wielu ludziom koja-
rzą się z siłą, męstwem i trwałością.
Kilka takich pięknych dębów znajduje się w założonym pod koniec 
XVIII wieku parku (o powierzchni 2,49 ha) w Przybrodzie  Otaczają 
wzniesiony w XIX wieku budynek należący obecnie do Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu. Są to całkiem dorodne drzewa – mają 
m.in. 330, 360 i 380 cm obwodu. Jedno sposród tych drzew kwalifiku-
je się już do tego by zostać uznanym za pomnik przyrody (ponieważ 
ma obwód większy niż 376 cm, mierzony na wysokości 130 cm nad 
poziomem gruntu).
Pomniki przyrody są jedną z dziesięciu form prawnej ochrony przyro-
dy. Są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich sku-
piska, które mają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kultu-
rową, historyczną lub krajobrazową. Przybrodzki park wraz z dębami 
spełnia przede wszystkim funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, tym 
bardziej, że na terenie gminy Rokietnica znajduje się niewiele terenów 
zadrzewionych. 

W przypadku uznania przybrodz-
kich dębów za pomniki przyrody, 
park mógłby pełnić także funk-
cję edukacyjną dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. My-
ślę, że jest to doskonałe miejsce 
do przeprowadzania zajęć tereno-
wych w ramach lekcji przyrody, 
biologii lub geografii.

Sylwia Dusza

CUDZE CHWALICIE...
Przybrodzkie skarby – dęby

MINIKOPARKA



Lasy, jeziora, lasy, 
jeziora, lasy…  
no i sauna 
oczywiście – czyli
z Dziennika Podróży 
do Finlandii 
samorządowców rokietnickich 
słów kilka. str.9
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