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Drodzy Czytelnicy!
Niewątpliwą modą współczesności, stało się tłumaczenie zjawisk, które 

nas dotyczą pewną regułą, normą, ogólnie obowiązującym prawem 
zwyczajowym. Nagle i logicznie rzecz ujmując nie wiadomo właściwie 

dlaczego, zaczynamy funkcjonować według tych prawideł, próbując 
przy pomocy tworzonych na własny użytek definicji wytłumaczyć swoje 

postępowanie, ułatwiając sobie przez to życie. Mówimy znak czasu, potrzeba 
chwili, wyższa konieczność, nie zdając sobie często sprawy,  

jak dużego dopuszczamy się uproszczenia. 
Pułapką, w którą wedle tej reguły wpadamy niestety najczęściej, jest 

pracoholizm i brak umiejętności zaplanowania w ciągu doby, która nie jest 
przecież tylko zbiorem godzin poświęconych pracy, chwil wolnych. Zgodnie 

z zasadą korkociągu czy spirali wpadamy więc w wir spotkań, których nie wolno odłożyć, zajęć, które koniecznie trzeba 
podjąć, prac nie cierpiących zwłoki. Zapominamy jednak o tym, że nadchodzi w końcu moment „zużycia”, „wypalenia”, 

tzw. braku motywacji i wtedy chwila pozbawiona zawodowej aktywności staje się męką, z którą nie umiemy sobie 
poradzić. Wyjścia z problemu próbujemy szukać w rozwiązaniach, dzięki którym chcemy uchodzić za nowoczesnych, 

podążających stale z duchem czasu. Gdy więc wracamy do domu włączamy komputer, by nie wypaść z obiegu, 
telewizor, by być na bieżąco lub wkładamy w uszy słuchawki, by jak mówimy „odreagować”. Z boku niestety pozostaje 

to co najbardziej istotne – nasi najbliżsi i nasze zdrowie. Wykorzystajmy więc czas wakacji, by to zmienić. Zaplanujmy 
swój czas według rytmu, który podpowiada nam przyroda i ludzka natura. Wyjście z pancerza okaże się wtedy 

wyjściem z ograniczeń, a umiejętność łapania oddechu pełną piersią -  nowo odkrytą wolnością. 
Przede wszystkim jednak spędźmy czas z rodziną, okradaną na co dzień nieustannie z naszej tak potrzebnej obecności. 

Niech prawdziwy relaks podczas wymarzonych, zaplanowanych indywidualnie wakacji stanie się  
Państwa znakiem czasu, pozwalającym w zdrowym ciele i przede wszystkim ze zdrowym duchem  

wrócić ponownie do aktywnego życia. Może już nie koniecznie na starych zasadach.
Zapraszam gorąco do lektury od teraz już 4000 egzemplarzy „Rokickich Wiadomości” i życzę udanych wakacji.
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„Rokickich Wiadomości”

HITY Rokietnickiego Rumpucia
Wszystkich uczestników naszej wyjątkowej biesiady zapraszamy do udziału w Wielkim Konkursie na „Najpiękniejsze stoisko sołeckie”. 
Każdy uczestnik będzie mógł oddać swój głos na specjalnej karcie dostępnej w punkcie informacyjnym organizatora przy wejściu 
na teren imprezy. Wytypowane przez Państwa Sołectwo w nagrodę otrzyma drewniany domek wystawienniczy. Spośród wszystkich 
uczestników plebiscytu wylosowany zostanie kupon o wartości 500 zł do realizacji w Hurtowni Odzieżowej SHARK. Przyjdź, zobacz, 
oceń i zagłosuj – weź udział w tworzeniu niezwykłego klimatu rokietnickiej imprezy.
Ciągle trwa wielkie odliczanie do kolejnej edycji „Rokietnickiego rumpucia”. Zostało tylko 36 dni (od 1 sierpnia). Więcej szczegółów na 
kolorowych stronach 22-23 wewnątrz numeru. Śledźcie też Państwo naszą stronę internetową www.rokietnica.pl

NASZE PATRONATY:
„Rokickie Wiadomości” polecają na lato i początek 
jesieni:
	8 sierpnia 2009 r. godzina 20.00 – pierwszy Festiwal 

Muzyki i Sztuki Alternatywnej ROCK CAMP ROCKIET-
NICA na dziedzińcu Zespołu Szkół w Rokietnicy, 
ul. Szkolna 3a – patrz str. 21

 www.myspace.com/rockcamprockietnica;
	15 sierpnia 2009 „Rodzinny piknik na zielonej mu-

rawie” w Krzyszkowie – zaprasza Pani Sołtys Maria 
Chojnacka z Radą i mieszkańcami tej najstarszej w 
Gminie Rokietnica miejscowości – patrz str. 8

	1 września 2009 r. – godzina 20.00 – plac przy 
Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 

– centralne uroczystości obchodów 70. Rocznicy 
Wybuchu II Wojny Światowej w Gminie Rokietnica. 
Udział kompanii reprezentacyjnej Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu i Teatru Ognia.

	5 września 2009 r. – plac za stacją benzynową „Bli-
ska” przy Trakcie Napoleońskim w Rokietnicy – woła 
nas uczty czas czyli „Rokietnica zaprasza Wielko-
polan na Rumpuć” – początek wielkiej plenerowej 
biesiady godz. 11.00;

	11 września 2009 r. – godz.10.00 „Bieg na koniec 
lata” w Ramach I Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy 
w biegach”;

	26 września 2009  godz. 10.00 – I Powiatowy Tur-
niej Piłki Nożnej Niepełnosprawnych kompleks 
boisk ORLIK w Napachaniu. Zaprasza ROKTAR;

	2 sierpnia, 23 sierpnia i 6 września 2009 – zespół 
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych przy 
Zespole Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy, 
ul  Szamotulska 27 – cykl otwartych imprez ple-
nerowych dla wszystkich. Szczegóły www.powiat.
poznan.pl i sekretariat szkoły tel: 061 8145 234; 061 
8145 027;

	Trwa Konkurs Fotograficzny pod Patronatem Wójta 
Gminy Rokietnica „Zielono mi czyli wakacje z przy-
rodą” – szczegóły na str. 43 oraz na www.rokietnica.pl 
i pod nr tel: 061 8145 171 i 061 89 60 605;

	Zapraszamy do współredagowania rubryki „Na let-
nim szlaku – zostań reporterem Rokickich Wia-
domości”. W tym numerze pierwsze reportaże na 
str. 33-35.
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Informacja Prezesa Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu

Uprzejmie informuję, że z dniem 10 czerwca 2009 r Ro-
kietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o., z siedzibą w Rokiet-
nicy został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000331349. W nowo powstałej  spółce prawa 
handlowego Gmina Rokietnica objęła 100% udziałów i jest 
jedynym właścicielem.
Spółka powołana została przez Radę Gminy Rokietnica do 
realizacji zadań w zakresie budowy i zarządzania działal-
nością hali sportowej i towarzyszących jej obiektów zaplecza 
technicznego oraz części handlowo usługowej. Realizowana 
inwestycja służyć będzie zaspokajaniu indywidualnych 
i zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, a sam obiekt hali 
sportowej umożliwi rozszerzenie oferty dla dzieci, dorosłych 
i młodzieży w zakresie rozwoju sportowego i kulturalnego. 
W nowo powstałym obiekcie spółka dysponować będzie po-
wierzchniami handlowymi i usługowymi pod wynajem, które 
stworzą niepowtarzalny klimat, w połączeniu z działalnoś-
cią hali sportowej. 
Powierzchnie handlowe i usługowe będą wynajmowane 
indywidualnym podmiotom prowadzącym działalność go-
spodarczą.
W związku z prowadzonymi przygotowaniami do reali-
zacji tego przedsięwzięcia informuję, że osoby i firmy 
zainteresowane ewentualnym wynajmem mogą uzyskać 
wstępne informacje w siedzibie Spółki w Rokietnicy, 
przy ul. Rokietnickiej 1 /budynek B Urzędu Gminy/, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 601-091-
959 /kom./ oraz 061-8960-632 w godz. 10.00 – 14.00.

mgr inż. Sławomir Patycki
Prezes ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy

Dnia 26 czerwca 2009 
roku odbyło się w Urzę-
dzie Marszałkowskim 
uroczyste podpisanie 
umów o warunkach 
i sposobie realizacji Lo-
kalnych Strategii Roz-
woju między Lokalnymi 
Grupami Działania a Sa-
morządem Wojewódz-
twa. Było to pierwsze 
podpisanie umów w ra-
mach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
2007-2013.
Stowarzyszenie LGD Do-
lina Samy znalazło się w gronie 31 Lokal-
nych Grup Działania w Wielkopolsce, któ-
re zostały wybrane do realizacji Lokalnych 
Strategii Rozwoju, uzyskując w ten sposób 
środki finansowe na wdrażanie zadań za-
wartych w LSR w ramach działań Osi III 
PROW – Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

oraz innych działań przyczyniających się 
do poprawy jakości życia lub zróżnicowa-
nia działalności gospodarczej na obszarze 
działania.
Podczas podpisywania umów władze Sto-
warzyszenia reprezentowali pan Janusz Fi-
lipiak oraz pan Sławomir Kaczmarek.

Informacja Stowarzyszenie  
„Dolina Samy”

Stowarzyszenie LGD Dolina Samy podpisało umowę  
o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Wyróżnienie Pana Bartosza Derecha  
– Wójta gminy Rokietnica 
Honorowym Medalem  
„VERBA DOCENT – EXEMPLA TRAHUNT” 
„Słowa uczą – przykłady pociągają”
Z inicjatywy P.W. „INTERFUND” w Poznaniu, 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i 
Korporacji Producentów Żywności – Klubu 
Promocji Jakości w dniu 26 czerwca 2009 r. 
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Pan 
Bartosz Derech – Wójt gminy Rokietnica, 
został wyróżniony Honorowym Medalem 
„VERBA DOCENT – EXEMPLA TRAHUNT” 
(„Słowa uczą – przykłady pociągają”).
Aktu dekoracji dokonali członkowie Kapi-
tuły Medalu: dr Marian Król, prof. dr hab. 
Grzegorz Skrzypczak i Jerzy Szyło. 
Wyróżnienie zostało przyznane za: 
l sprawne zarządzanie gminą Rokietnica, 

l skuteczność w pozyskiwaniu inwe-
storów oraz właściwe wykorzystanie 
środków unijnych,

l utworzenie na terenie zaprzyjaźnio-
nych gmin Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Samy”,

l powołanie do życia Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin „ROKTAR”,

l dbałość o integrację społeczną 
i kultywowanie regionalnych, wielko-
polskich tradycji, które zaowocowały 
inicjatywą pt. „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na rumpuć”.

Wyróżnienie Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego „Świat zwierząt” 
Barbara i Maciej Kortus w Rokietnicy
statuetką i certyfikatem  
ALIMENTORUM FABRICATOR OPTIMUS  
– WZOROWY PRODUCENT ŻYWNOŚCI 
Korporacja Producentów Żywności – Klub 
Promocji Jakości wyróżniła w dniu 26 
czerwca 2009 r. w Pałacu Działyńskich w 
Poznaniu Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Świat zwierząt” prowadzone przez Pań-
stwa Barbarę i Macieja Kortus statuetką 
i certyfikatem ALIMENTORUM FABRICA-
TOR OPTIMUS – WZOROWY PRODUCENT 
ŻYWNOŚCI za: 
l przedsiębiorczość w warunkach go-

spodarki wolnorynkowej, 
l wytwarzanie produktów o wysokiej 

jakości (m.in. kiełbasy jałowcowej 
rokietnickiej wpisanej na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych),

l organizację uczniowskich i studen-
ckich praktyk zawodowych,

l oraz dbałość o środowisko naturalne. 

Wyróżnienia wręczyli dr Marian Król 
– przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. 
Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wło-
dzimierz Wolny – członek Kapituły. 

Pan Maciej Kortus ze statuetką  i certyfikatem ALIMENTORUM FABRICATOR OPTIMUS – WZOROWY PRODU-
CENT ŻYWNOŚCI wśród organizatorów konkursu. Od lewej: Włodzimierz Wolny, dr Marian Król i prof. Grzegorz 
Skrzypczak

Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica wyróżniony Honorowym Medalem „VERBA DOCENT – EXEMPLA 
TRAHUNT” („Słowa uczą – przykłady pociągają”) wśród organizatorów. Pierwszy z lewej: Jerzy Szyło, pierwszy 
z prawej: prof. Grzegorz Skrzypczak, drugi od prawej: dr Marian Król – członkowie Kapituły Medalu.
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Kochana Halu!
Doszłam do wniosku, że czas przestać się 
emocjonować wypowiedziami niektó-
rych radnych podczas sesji Rady Gminy 
Rokietnica. Szkoda zdrowia, gdyż głupo-
ta zawsze pozostanie głupotą, a perma-
nentny brak wiedzy spowodowany głę-
boką niechęcią do zapoznania się 
z podstawowymi aktami prawnymi, za-
wsze skutkować będzie bzdurnymi zapy-
taniami. Tak więc w trosce o stan nerwów 
moich i Twoich będę się starać w swoich 
relacjach koncentrować na treści podej-
mowanych uchwał, a nie na pseudo poli-
tycznych i pseudo społecznych wypowie-
dziach i postawach. W miesiącu czerwcu 
2009 roku, odbyło się tylko jedno po-
siedzenie Rady Gminy Rokietnica. 
Miało ono miejsce w dniu 29 czerwca 
2009 roku o godzinie 15.00, w sali se-
syjnej UG Rokietnica. Pomimo waka-
cyjnego terminu w obradach udział wzię-
ło 12 radnych i zdecydowana większość 
dyrektorów oraz sołtysów. Sesję otworzy-
ła Pani Przewodnicząca Bartol, serdecz-
nie witając wszystkich przybyłych. Po 
stwierdzeniu prawomocności obrad Pani 
Przewodnicząca odczytała proponowany 
porządek posiedzenia. W tym momencie 
o głos poprosił Pan Wójt i zwracając się 
do Rady zaproponował wniesienie dwóch 
poprawek do planowanego porządku ob-
rad. Na wniosek Komisji Wspólnej Rady 
Gminy Rokietnica, wniósł o zdjęcie pro-
jektu uchwały dotyczącego „zaciągnięcia 
kredytu na realizację inwestycji pod na-
zwą – Budowa Drogi na ulicy Mickiewi-
cza w Rokietnicy” oraz uchwały w spra-
wie „innych zwolnień od podatku od 
nieruchomości”. Zarówno pierwszą jak 
i druga poprawkę Radni przyjęli jedno-
głośnie. Spokojnie Halu! To nie oznacza, 
że drogi nie będzie. Po prostu złożone 
oferty kredytowe przez banki były tak 
niekorzystne, że Pan Wójt z Panią Skarb-
nik postanowili „wrzucić” finansowanie 
budowy w deficyt budżetowy i zaciągnąć 
jeden wspólny kredyt na sfinansowanie 
całego deficytu. Będzie to z dużym pożyt-
kiem dla budżetu gminy. Natomiast pro-
jekt uchwały w sprawie zwolnienia z po-
datków od nieruchomości jednostek 
organizacyjnych Gminy Rokietnica 
wzbudził tyle kontrowersji, na posiedze-
niu komisji, że Pan Wójt zgodził się go 
wycofać do ponownego przeanalizowa-
nia. Wracając jednak do sesji, Pani Prze-
wodnicząca poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołów obrad z dwóch po-
przednich sesji (tych, które odbyły się w 
maju). Radni 10 głosami „za” przy 2 
„wstrzymujących się”, przyjęli obydwa 
protokoły. Na sesji interpelację złożył 
Radny Tadeusz Matuszek w sprawie „sta-
nu ulicy Pawłowickiej w Pawłowicach”. 
Zapytania do Pana Wójta złożyli: Radny 
Arkadiusz Klapiński – w sprawie stanu 
nawierzchni ulicy w okolicach przejazdu 
kolejowego w Cerekwicy; Radny Jerzy 
Gmerek – w sprawie terminowości 
umieszczania wykazu umorzeń podatko-
wych na tablicy UG Rokietnica; Radna 

Jolanta Pankowska w nawiązaniu do od-
powiedzi na jej interpelacje dotyczącą 
ujawnienia niewielkiej ilości azbestu na 
ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Po 
wyczerpaniu punktu interpelacje i za-
pytania, Radni przystąpili do rozpa-
trywania projektów uchwał. Jako 
pierwsza rozpatrywana była uchwała do-
tycząca „zmian w budżecie na 2009 rok”. 
Pan Wójt zgłosił do niej autopoprawkę 
dotycząca melioracji wodnych w związku 
z budową chodnika w Krzyszkowie, oraz 
wprowadzenia do budżetu środków ze-
wnętrznych z programu – „Wyprawka 
szkolna”. Głos w dyskusji zabierali: Radna 
Jolanta Pankowska prosząc o wyjaśnienie 
dotyczące środków na przeprowadzenie 
programu „O lepszą jakość życia” i Radna 
Elżbieta Brzeźniak zapytując, dlaczego 
w związku z omawianym programem 
następuje przeniesienie środków z jedne-
go paragrafu na drugi. Wyczerpującej od-
powiedzi udzieliła Pani Skarbnik, wska-
zując, że reguluje to ustawa „o finansach 
publicznych”. W głosowaniu Radni jed-
nogłośnie podjęli ww. uchwałę. Następnie 
Radni 11 głosami „za” przy jednym 
„wstrzymującym się”, podjęli uchwałę w 
sprawie „opłat za przedszkola publiczne, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rokietnica”. W myśl tej uchwały 
wzrosła odpłatność za przedszkola przy 
niezmienionej odpłatności za wyżywie-
nie. Dalej Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie „zmiany uchwały 
z 2005 roku, a dotyczącej określenia za-
sad udzielania i rozmiaru zniżek tygo-
dniowego obowiązku wymiaru godzin 
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, na-
uczycieli pełniących inne stanowiska kie-
rownicze w placówkach oświatowych 
Gminy Rokietnica”. Od kiedy dokonano 
reorganizacji oświaty w gminie i dyrekto-
rzy stali się managerami odpowiedzial-
nymi również za finanse i zatrudnianie, 
koniecznym stało się zmniejszenie obo-
wiązkowych godzin nauczania dla nich. 
To jest rozsądne. Podczas dyskusji nad 
uchwałą w sprawie „odstąpienia od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego poło-
żonego w Rokietnicy przy ulicy Poczto-
wej”, na wniosek Radnego Jerzego Gmer-
ka, Rada przegłosowała dodanie zapisu 
określającego termin zawarcia umowy na 
czas od 3 lat do 10 lat. Całości została 
podjęta jednogłośnie. Ja osobiście uwa-
żam ten projekt Pana Wójta za bardzo do-
bry, gdyż wobec ograniczonych środków 
finansowych warto zawierać umowy 
z najemcami, którzy zainwestują swoje 
pieniądze w remonty i poprawę standar-
du budynków gminnych. Trudno przy 
tym, żeby najemcy mając umowę na 3 
lata angażowali swoje środki finansowe, 
nie mając pewności, że poniesione nakła-
dy się im zwrócą. Dalej Rada również 

jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie „zamiany gruntów w 
miejscowości Bytkowo”. Z tego, 
co usłyszałam jest to niezwykle ko-
rzystna propozycja dla obydwu stron 
tej umowy. Gminie umożliwia ona do-
konanie nowej lokalizacji bazy PUK 
i ROKBUS w pobliżu naszej oczyszczalni 
ścieków. Podczas debaty nad projektem 
uchwały w sprawie „zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targo-
wej”, wywiązała się dyskusja pomiędzy 
Radnym Jerzym Gmerkiem a Panem Se-
kretarzem Gminy. Pan Radny chciał, żeby 
uzupełnić projekt uchwały, że ewentual-
ny podmiot zarządzający targowiskiem 
gminnym jest zobowiązany oprócz stałej 
opłaty targowej refinansować kwotę 
czynszu dla PKP, a Pan Sekretarz wskazy-
wał, że nowelizacji podlega tylko uchwała 
o opłatach targowych w związku z czym 
nie można dokonywać w niej innych wpi-
sów. Pan Sekretarz zwrócił też uwagę, że 
oddanie w zarząd odbywać się będzie na 
podstawie umowy, w której wszystkie 
sprawy (w tym finansowe) zostaną pre-
cyzyjnie wyszczególnione. Pani Radna 
Brzeźniak zwróciła uwagę, że opłaty te 
mogą być dla handlujących za wysokie. 
Dokonałam szybko przeliczeń dotych-
czasowych stawek i okazało się, że po 
podjęciu uchwały będą zdecydowanie 
niższe za ten sam miesięczny okres użyt-
kowania. O tym samym Pan Sekretarz za-
pewnił Panią Radną. W stosunku głosów 
11 „za”, przy jednym „wstrzymującym 
się” uchwała została podjęta. Następnie 
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w 
sprawie „zmian uchwał dotyczących po-
boru należności pieniężnych na drodze 
inkasa oraz zasad rozliczania inkasen-
tów”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Cała 
zmiana polegała na zastąpieniu na liście 
inkasentów zmarłego sołtysa wsi Krzysz-
kowo – pana Romana Muszyńskiego, 
przez nowo wybrana panią sołtys – Ma-
rię Chojnacką. Następnie Rada 11 głosa-
mi „za” przy sprzeciwie Pana Radnego Je-
rzego Gmerka podjęła uchwałę w sprawie 
„uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi 
Kobylniki, rejon ulicy Działkowej, gmina 
Rokietnica”. Oj ten nasz radny-senior. 
Jeszcze podczas sesji nadzwyczajnej, za-
rzucał Panu Wójtowi, że wbrew wcześ-
niejszym obietnicom nie uchwala miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, (chociaż uchwala je przecież 
Rada Gminy). Już myślałam, że chce 
wreszcie zmienić swoje stanowisko w tej 
sprawie, gdyż dotychczas zawsze był na 
nie. Jak się jednak okazało było to przej-
ściowe i Pan Jurek Gmerek znów jest 
sobą. A fe, miałam powstrzymać się od 
komentarzy! No cóż przepraszam Halu, 
wymsknęło mi się. Dalej Radni 10 gło-
sami „za”, przy jednym wstrzymują-

cym się i jednym przeciwnym - Pana 
Radnego Gmerka, podjęli uchwałę w 
sprawie „nie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie w budżecie gminy na rok 
2010, środków stanowiących fundusz 
sołecki”. Wiesz kochana to taki program 
rządowy, w myśl którego Gmina przezna-
cza sołectwu pewne kwoty pieniężne na 
realizacje zadań… gminnych. Rząd do-
kłada około10% i za te pieniądze miesz-
kańcy sołectw mogą realizować inwesty-
cje we własnych sołectwach. Wszystko 
cacy tylko, że pieniądze te wolno wydać 
wyłącznie na zakup materiałów! Tak, 
więc wraca epoka czynów społecznych, 
gdyż wykonawstwo tych robót np. chod-
ników, dróg, latarni, remontów i innych 
inwestycji dokonywałaby się siłami… 
mieszkańców! Przy tym wobec olbrzy-
miej dziury budżetowej, na mój nos rząd 
szybko wycofa się ze współfinansowania, 
pozostawiając jak zwykle na placu boju 
samorządy. Tak samo chyba pomyślała 
Rada Gminy Czerwonak i Kaźmierz, po-
dejmując podobne do naszej uchwały. 
Następnie Rada 10 głosami „za” przy jed-
nym wstrzymującym się i jednym prze-
ciwnym (Radny Jerzy Gmerek), podjęła 
uchwałę w sprawie „nadania nazwy uli-
com w miejscowości Napachanie, gmina 
Rokietnica”. Podjęcie uchwały poprzedzi-
ła dyskusja z udziałem Radnego Arka-
diusza Klapińskiego, Pana Wójta Gminy, 
Pana Sekretarza, Radnej Elżbiety Brzeź-
niak, Radnej Sylwii Kiejnich, Radnego 
Zbigniewa Muszyńskiego. Ja dowiedzia-
łam się podczas jej trwania, że propono-
wane nazwy ulic w Napachaniu są autor-
stwa mieszkańców sołectwa i nawiązują 
do „korzeni”, czyli wcześniejszych, histo-
rycznych nazw w tej miejscowości. To mi 
się podoba! Na tym Rada zakończyła po-
dejmowanie uchwał. Pan Wójt, Pani Prze-
wodnicząca i Przewodniczący Komisji 
Rady Gminy, złożyli informacje o swoich 
pracach w okresie międzysesyjnym 
(i pracach komisji), a Pan Sekretarz 
udzielił krótkich – roboczych odpowie-
dzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 
W wolnych głosach i wnioskach głos za-
bierali: Pani Radna Elżbieta Brzeźniak, 
Pan Radny Jerzy Gmerek, Pan Wójt Gmi-
ny Rokietnica, Pan Sekretarz Gminy Ro-
kietnica. Po wyczerpaniu porządku ob-
rad, Pani Przewodnicząca Bartol 
zamknęła XXXVIII, posiedzenie Rady 
Gminy Rokietnica. I to by było kochana 
wszystko. Życzę Ci wspaniałych wakacji!

  
Leokadia
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Msza święta dziękczynna, odprawio-
na 28 czerwca 2009 r. w Kościele p.w. 
Chrystusa Króla Wszechświata w Ro-
kietnicy, choć bardzo uroczysta, nio-
sła ze sobą przesłanie, które od za-
wsze towarzyszy drodze człowieka 
– nieuniknionego i nieodwracalne-
go początku i końca każdego kolej-
nego etapu życia. To odwieczne upo-
rządkowanie wymaga od nas wielkiej 
dojrzałości i odwagi, polegającej na 
umiejętności pogodzenia się z tym 
co nieodwołalne i podjęcia tego, co 
początkowo jest nieznane i bardzo 
trudne. Droga kapłana, wiedzione-
go duchowym powołaniem, nace-
chowana służbą wynikającą z prze-
konania o potrzebie poddania się 
woli Bożej i pracy dla drugiego czło-
wieka, jest potwierdzeniem, że wa-
runkiem koniecznym do sprostania 
temu trudnemu zadaniu jest głęboka 
i autentyczna wiara. To ona pozwa-
la bowiem wypracować umiejętność 
rezygnacji z możliwości realizacji 
własnych planów i aspiracji, wytłu-
maczyć dokonane wybory, odpowie-
dzieć na kolejne wezwanie do dzia-
łania na rzecz budowania duchowej 
wspólnoty w nowym miejscu i w no-
wych warunkach.
Nagrodą są wymierne efekty pracy 
pozwalające na wypełnienie służby 
wobec innych i rozwijanie misji sze-
rzenia dobra, miłości, przeciwdziała-
jącej ludzkiemu zagubieniu. 
Ksiądz Kazimierz Piechocki odpra-
wił pierwszą mszę świętą w Rokietni-
cy 19 marca 1978 r. Przez 31. lat pracy 
duszpasterskiej udzielił 1429 chrztów, 
pobłogosławił 504 małżeństwa, to-
warzyszył w ostatniej drodze 771 
parafianom. Jego staraniem w Ro-
kietnicy został założony cmentarz 
parafialny, wybudowany dom para-
fialny i salki katechetyczne, a kościół 
zyskał charakter świątyni, w której 
najważniejsze jest poczucie duchowej 

opieki, dzięki pełnemu pokory dusz-
pasterskiemu przewodnictwu jej ka-
płana. To ono w dużej mierze było 
powodem odczytania powołania ka-
płańskiego przez dwóch wychowan-
ków ks. Piechockiego – ks. dr 
Szymona Stułkowskiego 
i ks. Tomasza Rena, 
którzy koncelebrą 
w pożegnalnej 
mszy świętej 
podziękowali 
swemu pro-
boszczowi.
Kapłań-
stwo jest 
służbą, któ-
rej najpeł-
niejszym 
wymiarem 
jest możli-
wość odprawia-
nia mszy świętej. 
I choć wzruszenie 
zatyka gardło i łamie 
głos, to jak w inny sposób 
może pożegnać się ze swą wspólnotą 
jej proboszcz? Modlitwa, dziękczynie-
nie, eucharystia i błogosławieństwo w 
asyście Ks. Dziekana Zdzisława Błasz-
czyka, wspomnianych księży wycho-

wanków, rzeszy ministrantów, także 
tych w strażackich mundurach, służ-
by liturgicznej jest powinnością, ale i 
nagrodą. Zwłaszcza wtedy, gdy świą-
tynia wypełniona jest rzeszą para-

fian, ocierających ukradkiem 
łzę wzruszenia, przeka-

zującą podziękowa-
nia – za spędzony 

razem czas, za 
wiarę i dobroć 

znajdowaną 
i budzoną 
w sercach, 
za życzli-

wość i skła-
dającą pły-

nące z głębi 
serca życze-
nia – zdro-

wia, wytrwa-
łości, powodów 

do radości i satys-
fakcji z pełnienia pa-

sterskiego posłannictwa 
oraz dalszego realizowania 

inicjatyw na rzecz wszechstronne-
go dobra człowieka na nowym poste-
runku.

D.P.

PODZIĘKOWANIA

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej 
sołectwa Rokietnica pragną podzię-
kować Osobom i Firmom, które przy-
czyniły się do uświetnienia pożeg-
nania ks. Kazimierza Piechockiego. 
Dziękujemy:
• Panu Bartoszowi Derechowi, Wój-

towi Gminy Rokietnica;
• Pani Teresie Bartol, Przewodniczą-

cej Rady Gminy Rokietnica;
• Pani Ewie Kuleczka -Drausowskiej 

– Radnej Powiatu Poznańskiego;
• Urzędowi Gminy w Rokietnicy;
• Prezesowi Przedsiębiorastwa Usług 

Komunalnych w Rokietnicy;
• Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ro-

kietnicy;
• Dyrekcji Przedszkola „Bajeczka” 

w Roketnicy;
• Dyrekcji Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi w Napachaniu;
• Panu Arturowi Lisiakowi Cukier-

nia „U Kamilka”
• Panu Piotrowi Łakomemu – Pie-

karnia w Rokietnicy;
• Dziękujemy Paniom:
 Jadwidze Starzonek, Zofii Jeziornej, 

Krystynie Grzegorczyk, Teresie Ba-
turze, Elżbiecie Najderek, Bogusła-

Pożegnanie ks. Proboszcza Kazimierza Piechockiego
– podziękowanie, deklaracja modlitwy i serdecznej pamięci
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Ksiądz Tadeusz Lorek ma 48 lat. 
Urodził się 3.05.1961 r w Jutrosinie, 
pochodzi z Dubina powiat rawicki.
Jest synem Józefa i Justyny z.d. Ka-
sprzak. Wychował się w wielodzietnej 
rodzinie, ma siedmioro rodzeństwa.
Wyświecony 15.05.1986 roku, odpo-
wiedzialną służbę kapłańską sprawu-
je od 23 lat. Na obrazku prymicyjnym 
zamieścił motto życiowe w duchu 
świętego Maksymiliana:
 „Wszystko mogę w Tym, który mnie 

umacnia, przez Niepokalaną”.
Był wikariuszem :
Ø 1.07.1986 - 30.06.1988 Murowana 

Goślina pw. Św. Jakuba;
Ø 1.07.1988 - 30.06.1995 Poznań pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego;
Ø 1.07.1995 - 30.11.1997 Wolsztyn 

pw. NMP Niepokalanie Poczętej.
Był proboszczem:
Ø 1.12.1997- 22.08.2001  Kąkolewo 

pw. Niepokalanego Serca NMP;

Ø 23.08.2001 - 30.06.2009 Nowe 
Miasto nad Wartą pw. Świętej 
Trójcy;

Ø Od 1 lipca 2009 wprowadzony na 
urząd proboszcza pw. Chrystusa 
Króla w Rokietnicy przez vice – 
dziekana Ks. Kanonika Andrzeja 
Grabańskiego.

Plany duszpasterskie:
I. W Rokietnicy:
 Msze Święte odbywać się będą 

o stałych godzinach: 
v w niedziele i święta 8.00, 9.30, 

11.00 i 18.00;
v w środy o godzinie 9.00;
v w pozostałe dni o godzinie 

18.00.

II. W Napachaniu:
v W okresie letnim w soboty 

o godzinie 19.00,  
a zimą o godzinie 17.00.

Biuro Parafialne czynne:
v we wtorek i piątek po wieczor-

nej Mszy Świętej; 
v a w środy o godzinie 8.00-8.30.

Plany inwestycyjne:
• zamontowanie elektrycznego 

dzwonu za 3 tygodnie. Koszt inwe-
stycji to około 8 900 zł, od 3 ofiaro-

dawców otrzymał już 2000 zł;
• za zgodą Rady Ekonomicznej ga-

zyfikacja probostwa;
• pobudowanie kaplicy cmentarnej 

z chłodnią i sanitariatami.

Ks.Tadeusz Lorek 
tel. kom.: 607-030-261

1 lipca 2009 – powitanie nowego Proboszcza 
Parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata 
w Rokietnicy

70. rocznica wybuchu II wojny Światowej w Gminie Rokietnica

Podczas przewidzianych w progra-
mie podniosłych działań, nastąpi 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku 
czci poległych na wszystkich fron-
tach II wojny światowej, na budyn-
ku Biblioteki Gminnej w Rokietnicy. 
Podniosłość obchodów podkreślona 
zostanie obecnością Kompanii Ho-
norowej Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu, odczytaniem 
przy dźwiękach werbli Apelu Pole-
głych oraz złożeniem wiązanek kwia-

tów przez obecne oficjalne delegacje. 
Część artystyczna, której osnową bę-
dzie światło i dźwięk, przygotowy-
wana jest przez uczniów Gimnazjum 
w Napachaniu, pod okiem nauczycie-
li i wychowawców. Na zakończenie 
uroczystości w przedstawieniu poka-
zującym walkę dobra ze złem wystąpi 
Teatr Ognia z Zielonej Góry.
Obecność w uroczystościach po-
traktujmy jako patriotyczny obo-
wiązek.

W dniu 1 września 2009 r. na terenie przyległym  
do siedziby Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golecińska 
1, punktualnie o godzinie 20.00 rozpoczną się centralne 
uroczystości obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II wojny 
Światowej na terenie Gminy Rokietnica. 

Pamiętamy!

Organizatorzy: Urząd Gminy w Rokietnicy
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

wie Rzepka, Wandzie Muszyńskiej, 
Barbarze Kortus, Aleksandrze 
Kręc, Urszuli Kupka, Marii Chojna-
ckiej, Zofii Michałek;

• Członkom Rady Parafialnej;
• Panu Tomaszowi Wierzbickiemu

• Panu Mariuszowi Domagale
• Panu Ryszardowi Lubka
• Mieszkańcom Sołectwa Krzyszko-

wo;
• Mieszkańcom Sołectwa Napacha-

nie;

• Mieszkańcom Sołectwa Rokietnica.

Dziękuję Panu Piotrowi Nobik wraz 
z solistą i zespołem oraz Panu Jacko-
wi Kuligowskiemu i Panu Piotrowi 
Paupa z młodzieżą za piękną oprawę 

muzyczną.
Dzięki Państwa staraniom dzięk-
czynna msza święta w dniu 28 czerw-
ca mogła mieć tak godną i niezwykłą 
oprawę.

Józef Fudala Sołtys
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W niedzielne popołudnie 21 
czerwca 2009 r. mieszkańcy 
Krzyszkowa spotkali się na boi-
sku sportowym w gronie rodzi-
ny i przyjaciół. Dzieci i młodzież 
uczestniczyli w różnych konku-
rencjach sportowych. Mogli rów-
nież wykazać się zdolnościa-
mi artystycznymi biorąc udział 
w konkursie plastycznym. Na 
uczestników wszystkich konku-
rencji czekały nagrody. Ważnym 
punktem festynu był mecz piłki 
siatkowej – rodzice kontra mło-
dzież. Doping podczas meczu 
był niebywały. Na uczestników 
tych rozgrywek czekały medale, 
które zostały wręczone przez na-
szych gości p. T. Bartol oraz p. L. 

Skrzypińskiego. Każdy z uczest-
ników naszej niedzielnej zaba-
wy mógł skorzystać z przejażdżki 
bryczką, odważne maluchy mogły 
wsiąść na kuca. Po ciężkich zma-
ganiach na uczestników czekały 
pyszne domowe ciasta i kiełbas-
ka z grilla. Wspaniały nastrój 
stworzyło płonące ognisko, 
przy którym można było miło 
spędzić czas smażąc kiełba-
sę. Młodzież zaprezentowała po-
kaz pierwszej pomocy medycznej, 
o której należy pamiętać podczas 
wakacyjnych wędrówek. W przy-
gotowaniach do niedzielnego 
popołudnia uczestniczyła bar-
dzo liczna grupa młodzieży oraz 
osób dorosłych. Dziękuję pań-

stwu M. W. Adam, R.K. Czyż, M.J 
Grudzińskim, Z.A. Jankowskim, 
A.L. Kożuchowskim, K.M. Lossy, 
G.M. Maćkowiak, K.D. Matysiak, 
R.M. Mańczak, A.E. Napierała, 
W.J. Nowakowskim, L.J. Piecho-
ckim, J.S. Pluta, A.M. Ryster, B.J. 
Rajc, D.T. Smolarkiewicz oraz p. 
R. Gorajowi, p. S. Gorzuch, p. M. 
Koniecznej, p. K. Kożuchowskiej, 
p. D. Kretkowskiej, p. P. Łakome-
mu, p. W. Muszyńskiej, p. Z. Mu-
szyńskiemu, p. G. Sołtysiak, p. I. 
Śliwińskiej, p. E. Wierzbickiemu. 
Bardzo dziękuję przedstawicie-
lowi firmy Coca- Cola p. M. Zak, 
który zadbał o słoneczny makijaż 
naszych pociech i kolorowy wy-
gląd festynu rodzinnego. Dziękuję 
p. L Kożuchowskiemu i p. D. Ma-
tysiak, którzy wspaniale przygo-

towali boisko do gry w siatkówkę. 
Spełnili marzenia naszej młodzie-
ży. Ławki i stoliki, które pojawiły 
się na boisku będą służyły nam 
przez długie lata. Za ich wykona-
nie i ogromne zaangażowanie ser-
decznie dziękuję p. J. Rajc i p. M. 
Turowskiemu. Dziękuję młodzie-
ży, która zadbała o oprawę mu-
zyczną festynu K. Tomczak, D. D. 
Makowskim. 
Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby festyn rodzinny 
w Krzyszkowie się odbył bar-
dzo dziękuję. Serdecznie zapra-
szam do dalszej współpracy. 
Już w dniu 15 sierpnia 2009 r. 
spotkamy się na „Pikniku na 

zielonej murawie”. Zapraszam.

Sołtys Maria Chojnacka

Festyny Rodzinne w Krzyszkowie

Urodziłam się i mieszkam 
w Krzyszkowie – najstarszej 
miejscowości naszej Gminy. 
Wraz z pięcioosobową rodziną 
podejmuję zadania dnia codzien-
nego. Oprócz  tego pracuję zawo-

dowo już 25 
lat jako na-
uczyciel. Stąd prob-
lemy dorosłych i dzieci nie są mi 
obce. Życie wielokrotnie stawiało 
przede mną nowe trudne zadania 

do realizacji. Mogłam im spro-
stać dzięki życzliwości i wspar-
ciu wspaniałych ludzi, zwłasz-
cza mojej rodziny, przyjaciół 
oraz koleżanek i kolegów z pracy. 
Są to ludzie, na których zawsze 
mogłam i mogę liczyć. Życie za-
oferowało mi kolejne wyzwanie. 
Współpracę z ludźmi, wśród któ-
rych się wychowałam i zdobywa-
łam pierwsze doświadczenia ży-
cia w społeczeństwie. 

W miarę moich możliwości po-
staram się pomóc w rozwiązywa-
niu problemów dotyczących na-
szego Sołectwa.

Maria Chojnacka

„Życie zaoferowało mi kolejne wyzwanie”
Maria Chojnacka – nowy Sołtys 
Krzyszkowa  
o sobie i społecznej służbie.

Wiem, że w Krzyszkowie 
mieszkają ludzie, z którymi 

można współpracować  
i wiele zrealizować, aby nasza 

miejscowość „rozkwitła”. 

Wieści z Krzyszkowa

W sobotę 11 lipca 2009 r., na pla-
cu targowym w Sempolnie, odbył 
się XIV Wielkopolski Piknik Soł-
tysów.
Tego dnia do Sempolna zjechali 
sołtysi wraz z rodzinami z całej 
Wielkopolski, w imprezie uczest-
niczyło około 15 tysięcy osób.
Atrakcji było wiele. Bogato za-
opatrzone stragany serwowały 
wyśmienite kiełbaski, szaszłyki 
i ciasta. Odbywały się konkursy 
sportowe dla dzieci i dorosłych. 

Występowały zespoły wokalno-
instrumentalne i kabaretowe.
Ogromnych emocji dostarczył 
uczestnikom finał konkursu 
„Najpopularniejszy Sołtys Wiel-
kopolski 2009”. Publiczność do-
skonale bawiła się przy znanych 
przebojach Czerwonych Gitar 
i na zabawie tanecznej. Impre-
zę zakończono pokazem sztucz-
nych ogni. 
Z gminy Rokietnica wybrało się 
na piknik 20 osób (4 osoby z Ko-

bylnik, 4 osoby z Krzyszkowa 
i 12 osób z Rokietnicy) – sołtysi 
i członkowie Rad Sołeckich z ro-
dzinami. Osoby te uczestniczyły 
w spotkaniu na własny koszt.

Organizatorem imprezy było 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sołtysów.

Józef Fudala

Wielkopolski Piknik Sołtysów
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Wieści z Żydowa

Naszym Dzieciom
W ostatnią niedzielę maja tj. 31 V 
2009 r., członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich, p. Sołtys, Rada 
Sołecka, radny zorganizowali dla 
dzieci i młodzieży Sołectwa Ży-
dowo – Rostworowo festyn z oka-
zji Dnia Dziecka. Frekwencja jak 
co roku dopisała. Przybyły licz-
nie dzieci i młodzież w różnym 
przedziale wieku wraz z opieku-
nami i rodzicami.
Plac przed świetlicą, na którym 
zorganizowano imprezę szybko 
się zapełnił, a dzieci niecierpli-
wie oczekiwały na atrakcje i nie-
spodzianki, które przygotowa-
li im dorośli. Były to konkursy 
zręcznościowe – sprawnościowe, 
loteria fantowa, konkurs recyta-
torski.
Panie z Koła Gospodyń (inicjator-
ski imprez organizowanych w so-
łectwie) przygotowały 400 losów 
loterii fantowej, wśród których 
były: przybory szkolne, zabawki, 
gry planszowe, piłki oraz w ob-
fitości słodycze, kefiry, jogurty.
Losy „rozeszły się” w błyskawicz-
nym tempie, a ich ilość świadczy 
o zainteresowaniu i frekwencji.

Gdy dzieci oczekiwały na roz-
strzygnięcia loterii fantowej, ro-
dzice przy stolikach raczyli się 
wyśmienitymi plackami oraz 
kawą przygotowaną przez panie 
z Koła Gospodyń w świetlicowej 
kuchni. Można było nabyć kieł-
baski z rusztu, hamburgery oraz 
hot-dogi.
Na festyn przybył zaproszony 
pod kierownictwem p. M. Kor-
tusa – zespół „Duży i Mały”. 
W błyskawicznym tempie prze-
noszono z auta instrumenty 
muzyczne do świetlicy gdyż na-
ciągała potężna burza (dobrze, 
że większości konkursów się od-

była) oraz zaczął wiać porywi-
sty wiatr. Niektórzy z gości roze-
szli się do domów z obawy przed 
żywiołem, ale ci którzy zostali 
w świetlicy nie żałowali.
Gdy zespół zaczął grać znane 
utwory, nogi same rwały się do 
tańca. Najpierw w tany poszły 
rozbawione dzieci oraz młodzież 
- później dorośli, którzy świetnie 
się bawili przy dobrym repertua-
rze zespołu p. Macieja.
W imieniu dzieci i młodzie-
ży pragnę gorąco podziękować 
sponsorom i darczyńcom, któ-
rzy wsparli festyn z okazji Dnia 
Dziecka:

 p. W. Wróblowi,
 p. J. Kolarczykowi,
 p. M. Kortusowi
 p. E. Antkowiak – sklep spo-

żywczy w Rokietnicy,
 p. D. Antkowiak - sklep spo-

żywczy w Żydowie.

Serdeczne podziękowania od 
dzieci i młodzieży składam na 
ręce pań z Koła Gospodyń, p. Soł-
tys, Radzie Sołeckiej za pracę 
jaką włożyły w przygotowanie fe-
stynu oraz za kultywowanie tra-
dycji w naszym Sołectwie.

Rady W. Mazurek

Wycieczka do Łeby
Już po raz drugi zorganizowano 
w czerwcu 3-dniową wycieczkę 
do tego pięknego miejsca, klejno-
tu bałtyckiego  wybrzeża, leżące-
go pomiędzy J. Łebsko - J. Sarb-
sko w otulinie borów sosnowych 
tworzących specyficzny klimat.  
Łeba to przytulne, zadbane 
nadmorskie miasteczko toną-
ce w kwiatach i zieleni (wielkość 
Rokietnicy). Ze względu na wy-
bitne walory przyrodniczo-kli-
matyczne corocznie Łebę od-
wiedzają tłumy wczasowiczów 
i kuracjuszy, zasilając kiesę tu-
tejszych właścicieli pensjonatów, 
hoteli, restauracji oraz licznych 
kafejek. W sezonie całą „parą” 

pracują smażalnie i wędzarnie 
ryb serwując bogaty wybór ryb-
nych dań.
Bliskość morza oraz otaczają-
ce Łebę bory sosnowe stworzy-
ły specyficzny klimat docenio-
ny przez kuracjuszy leczących 
schorzenia układu oddechowego 
oraz krążenia. Przepiękne plaże 
ciągnące się kilometrami z czy-
stym piaskiem, bliskość Słowiń-
skiego Parku Narodowego oraz 
bogactwo przyrodnicze ptaków, 
zwierząt, ryb plasują Łebę w czo-
łówce rankingu polskich kuror-

tów nadmorskich.
Wycieczkę z Żydowa gościł właś-
ciciel 200-letniego Domu Wcza-
sowego „Pod Zegarem”, który 
ofiarował wysokiej jakości usłu-
gi noclegowe i kulinarne serwu-
jąc dania z dziczyzny oraz  ryb. 
Szef pensjonatu, p. Kaziu, „du-
sza” człowiek organizuje również 
wyprawy na połów ryb, jazdę 
konną, rajdy samochodami tere-
nowymi oraz wycieczki do Sło-
wińskiego Parku Narodowego. 
Polecam szczególnie wyprawę do 
Parku Słowińskiego miejsca, któ-

rego pustynny, księżycowy kra-
jobraz oraz surowość wzbudza-
ją lęk i szacunek dla otaczającej 
nas przyrody. Pomimo, że pogo-
da nie była dla nas zbyt łaska-
wa, wszyscy uczestnicy byli z wy-
cieczki zadowoleni.
Za zorganizowanie wycieczki 
podziękowania należą się p. E. 
Mazurek, p. B. Słomianowskie-
mu, p. L. Spochaczykowi, Firmie 
„ROKBUS”, która profesjonal-
nie świadczy usługi turystyczne 
w naszej gminie.

Radny W. Mazurek
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W 1929 r. przybyła do znajdują-
cego się na terenie naszej gmi-
ny kierskiego domu zakonnego 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia św. s. Fausty-
na Kowalska. Święta przez kil-
ka tygodni zastępując w pracach 
kuchennych chorą współsiostrę 
równocześnie prowadziła boga-
te życie duchowe. Podczas jedne-
go ze spacerów nad znajdującym 
się w pobliżu klasztoru Małym 
Jeziorem Kierskim, w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się oł-
tarz polowy, doznała mistyczne-
go spotkania z Jezusem. Opisa-
ła je w 158. fragmencie swojego 
„Dzienniczka”.
We wtorek 7 lipca, dokładnie 

w dniu 80. rocznicy przybycia do 
Kiekrza św. s. Faustyny, w kapli-
cy zgromadzenia odbyły się uro-
czystości, które rozpoczęła Msza 
św. sprawowana pod przewodni-
ctwem ks. dr Szymona Stułkow-
skiego. Pochodzący z Rokietnicy 
kapłan czuje się wyjątkowo zwią-
zany z kierskim klasztorem, bo-
wiem 23 lata temu przeżywał tu-
taj swoją Mszę św. prymicyjną. − 
Bądźmy świadkami tego, że Bóg 
objawia się w pięknie stworzone-
go świata i chciejmy temu pięknu 
służyć – zachęcał podczas homi-
lii ks. Stułkowski.
Natomiast kapelan kierskiego 
domu zakonnego ks. Ryszard Go-
łąbek zaprosił wszystkich chęt-

nych do uczestnictwa w comie-
sięcznych Mszach św. zbiorowych, 
podczas których prośby do Pana 
Boga zanoszone będą za wsta-
wiennictwem św. s. Faustyny. 
Sprawowane będą one każdego 
siódmego dnia miesiąca o godz. 

18 w kaplicy zgromadzenia przy 
ul. Kierskiej 10 w Kiekrzu, a in-
tencje mszalne można składać do 
skrzynki wystawionej przy wej-
ściu do domu zakonnego.

Kamila Tobolska
fot. K. Tobolska

Podczas uroczystości Mszy św. przewodniczył ks. Szymon Stułkowski

Jubileusz u Sióstr Zgromadzenia  
Matki Bożej Miłosierdzia 

Osiemdziesiąt lat minęło

Wieści z Kiekrza

Wieści z Mrowina

Wieści  
z OSP MROWINO
Maj dla strażaków z Mrowina był 
nie tylko miesiącem ciężkiej pra-
cy podczas akcji ratowniczych, 
ale także i chyba przede wszyst-
kim był czasem wielu sukcesów 
naszej jednostki. Na remizie zo-
stała zamontowana gablota ze św. 
Florianem – dar dla straży po-
żarnej od ks. Proboszcza Krzysz-
tofa Młynarczyka. Z pewnością 
właśnie dzięki naszemu patro-
nowi udało się nam osiągnąć tak 
wiele. 
2.05.2009 na boisku w Rokietni-
cy odbyły się zawody strażackie. 
Nasza jednostka była dobrze 
przygotowana i osiągnęła suk-
ces – pierwsze miejsce! W każ-
dej konkurencji OSP Mrowino 
uzyskiwało najlepszy czas. W ten 

sposób do naszej remizy trafił 
Puchar Przechodni Wójta Gmi-
ny Rokietnica (już po raz drugi)  
i Puchar Prezesa P.U.K.
3 Maj to jedno z najważniejszych 
świąt dla każdego Polaka-Patrio-
ty. W tym dniu straż pożarna 
w Mrowinie otwiera drzwi remi-
zy dla zwiedzających. Zaintereso-
wanie było bardzo duże. Szczegól-
nymi gośćmi byli ks. Proboszcz 
Krzysztof Młynarczyk, radny Ry-
szard Lubka i Pani Sołtys Przy-
brody Magdalena Jujeczka. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas rów-
nież jednostki OSP z Przybrody 
i Pamiątkowa. Dzięki temu każ-
dy mógł porównać ich wyposaże-
nie. Ta atrakcja szczególnie spo-
dobała się dzieciom, gdyż miały 
okazje mieć w rękach prawdzi-
wy sprzęt strażaka. Ponadto na 
każdego czekał słodki poczęstu-

nek rozdawany przez strażaków 
oraz pyszne ciasto, które przy-
gotowała Pani Justyna Mizera za 
co bardzo dziękujemy. Szczegól-
ne podziękowania od całej naszej 
straży należą się panu Piotrowi 
Krawcowi, który podarował na-
szej jednostce piłę do cięcia me-
talu i betonu. Wszystkim, którzy 
odwiedzili naszą remizę również 
dziękujemy i zapraszamy ponow-
nie. Mamy świadomość, że na-
szej jednostce dużo jeszcze bra-
kuje, ale jesteśmy przekonani, że 
z roku na rok będzie coraz lepiej. 
23 maja uczestniczyliśmy w Dniu 
Dziecka w Przybrodzie i tam za-
fundowaliśmy najmłodszym 
mieszkańcom wiele atrakcji. Dzię-
kujemy za zaproszenie !

30 maja nasza jednostka po raz 
kolejny osiągnęła sukces. Tym ra-
zem było to zwycięstwo młodzie-
żowej drużyny pożarniczej z Mro-
wina i Przybrody. Nasi młodzi 
strażacy zajęli I miejsce w Powia-
towym Rajdzie MDP Czmoń - Ra-
dzewo w gminie Kórnik i pokaza-
li, że są nie do pokonania!
Zachęcamy młodzież i wszyst-
kich chętnych do wstąpienia 
w szeregi naszej jednostki, bo jak 
widać dużo się w niej dzieje. 

Magda M.

W chwili oddawania „R.W” do druku, 
Jednostka OSP w Mrowinie otrzymała 
informację o przekazaniu samochodu 
marki Żuk do celów ratownictwa me-
dyczno-technicznego. Szczegóły w na-
stępnym numerze gazety.
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Wieści z Napachania

Wieści z Przybrody

Jak na tradycję przystało, impreza „Pik-
nik rodzinny – Powitanie lata” w Napa-
chaniu odbyła się w pięknych, upalnych 
promieniach słońca! Już po raz drugi Soł-
tys i Rada Sołecka Napachania-Dalekie-
go, radne Sylwia Kiejnich i Teresa Bartol 
oraz dyrekcja Gimnazjum w Napachaniu 
zaprosili mieszkańców gminy Rokietni-
ca na boisko „Orlik”, gdzie odbyła się ro-
dzinna impreza „pod chmurką” z okazji 
pierwszych dni wakacji i lata.
Przygotowania do spotkania rozpoczę-
ły się sześć tygodni (!) przed. I znowu 
do pracy żwawo zabrali się ci, którzy nie 
szczędzą swojego wolnego czasu na pra-
cę dla społeczności: dyrektor Gimna-
zjum Jacek Welman, Teresa Gazda, cała 
rodzina Wilhelmów, Wentlantów, Szy-
mańskich, Raszewskich, Tarków, Grze-
chowskich i Szobrów z Dalekiego, Jola 
Skowronek, ekipa strażaków napachań-
skich pod egidą komendanta OSP Stasia 
Wilhelma oraz wspomniane radne.
Chociaż Sołtys i Rada Sołecka przekazali 
przeznaczone od miesięcy na tę imprezę 
pieniądze, to i tak bez sponsorów byłoby 
biedniutko, oj biedniutko. Ale ku uciesze 
wszystkich nie zabrakło ochotnych daw-
ców ze strony różnych firm całej gminy. 

Brawo! Niektórzy z nich zaszczycili na-
wet swoją obecnością napachański pik-
nik: Bogusia Rzepka, Tomek Michalski, 
Krzysztof Kłosek i Państwo Zielińscy. 
Jak wszystkim powszechnie wiadomo, 
Napachanie szczyci się swoim pięknym 
boiskiem i terenami wokół, które zostały 
tak doskonale zaplanowane i urządzone, 
że cały kompleks służy idealnie właśnie 
do takich celów, jak impreza na powita-
nie lata.
I tym razem dwa boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, świeżo skoszone trawni-
ki, place zabaw oraz bardzo bezpiecznie 
usytuowane parkingi świetnie zdały eg-
zamin, potwierdzając tym samym… wej-
ście Napachania do Europy. Na boiskach 
non-stop odbywały się konkursy, mecze, 
zabawy, w których udział był oczywiście 
nagradzany bardzo atrakcyjnymi nagro-
dami. W centralnym punkcie znalazły 
miejsce eksponaty największego gmin-
nego hobbysty i pasjonata motoryzacji 
Andrzeja Raszewskiego piękne,  wypo-
lerowane „na błysk” „maszyny” – stare 
motocykle i inne „jednoślady”.
Czołowy plastyk napachański – Jola 
Skowronek – z pomocą szamotulskie-
go artysty-rzeźbiarza – pana Mariana 

ofiarowała swój czas kierując konkursa-
mi i zabawami plastycznymi, zaś Kry-
sia i Walentyna Wilhelmowe zarządza-
ły pulą konkursowo-meczowych nagród,  
starannie dobierając komplety różnych 
przedmiotów dla laureatów. Krysia Wil-
helm została także (wraz z synem An-
drzejem) laureatką konkursu piosenkar-
skiego dzieląc zresztą ex aequo I miejsce 
z Krzysiem Sadkiem, niewidomym soli-
stą, który zadziwił publiczność oryginal-
nym wykonaniem jednego z przebojów 
zespołu Wilki. A może to zaczątek napa-
chańskiego zespołu muzycznego…?
Nad kulinarną stroną imprezy czuwa-
ła jak zwykle Irenka Szobrowa oraz ro-
dzina Andrzeja i Ulki Grzechowskich 
z Dalekiego, serwując grillowe przysma-
ki oraz legendarne już „wypieki Ulki”, 
którym nie oparły się nawet VIP-y: pan 
Wójt Bartosz Derech oraz radny Jerzy 
Gmerek, a także… niespodziewani go-
ście z Odessy. 
Muzyczną oprawę imprezy przygoto-
wał zespół Andrzeja Wilhelma, któremu 
należą się szczególne podziękowania za 
umiejętne dobranie repertuaru dziecię-
co-młodzieżowo-biesiadnego.
Dla najmłodszych uczestników organi-
zatorzy przygotowali dodatkową atrak-
cję: przejażdżkę kucykiem oraz skoki na 
batucie. 
Uśmiechnięte, radosne twarze dzie-
ci i dorosłych, przyjazne, pogodne roz-
mowy sąsiadów przy kawie i wypiekach, 
w tle dobra ilustracja muzyczna i… słoń-
ce, słońce, słońce – to cała prawda o na-
pachańskim pikniku. Ale… głównymi 
bohaterami tej imprezy zgodnie przez 
wszystkich uczestników okrzyknięci 
NAPRACOWITSZĄ PARĄ byli: Terenia 
Gazda (członek Rady Sołeckiej) oraz Le-
szek Skrzypiński (Sekretarz Gminy Ro-
kietnica). Im to właśnie należą się naj-

gorętsze brawa, gdyż obydwoje mimo 
choroby, w pocie czoła trwali bez prze-
rwy na swoich stanowiskach: Terenia 
pełniła honory Gospodyni, dbając by 
wszyscy czuli się najlepiej, wręczała na-
grody i „dopinała” imprezę do same-
go finału, zaś Leszek Skrzypiński inteli-
gentnie, sprawnie i dowcipnie prowadził 
cała imprezę, nie szczędząc kompeten-
tnych i profesjonalnych komentarzy za-
wodnikom, a publiczności zabawnych 
i ujmujących za serce anegdot.
Kochani! Mieszkańcy Napachania dzię-
kują wszystkim uczestnikom i sponso-
rom za wspaniałą imprezę!

T. B.

Nasi Dobroczyńcy:
„Jaśkowa Zagroda” – p. Ela Wilczyńska
Sklep p. Ireny Gorońskiej
Sklep p. Zbyszko Bednarski
Firma Agro-Moto p. Paweł Alzacki
Piekarnia P. Łakomy
Restauracja „Przystań” – p. Roman Kałużny
Restauracja „Biesiadna” – p. Piotr i Michał Grabiak
Restauracja „Pod Gruszą” – p. Józej Gawron
Firma SŁAWDACH p. Sławomir Zieliński
Firma Wyoblasz – p. Bogusława Rzepka
Firma KOMEKO – p. Tomasz Michalecki
GOK – p. Jadwiga Waligóra-Halke
Firma POLER-FABRIK – p. Szymon Pawelec
Firma RUMCYK – p. Roman Goraj
Państwo Urszula i Andrzej Grzechowscy

Msza w Przybrodzie
W sobotę udekorowaliśmy trasę 
procesji proporczykami. W niedzie-
lę ubraliśmy ołtarz, rozwiesiliśmy 
napisy i przewieźliśmy z kościoła 
feretrony, sztandary i szaty litur-
giczne. Byliśmy gotowi na pierwszą 
mszę polową z procesją euchary-
styczną w oktawie Bożego Ciała.
Co roku na zakończenie majowego, 
w Przybrodzie odbywa się msza świę-
ta kończąca codzienne nabożeństwa pod 
krzyżem. Jest to już tradycja i święto dla 
mieszkańców. Ale po raz pierwszy, za zgo-
dą Rady Duszpasterskiej, w naszej miej-
scowości odbyła się dodatkowa msza 
św. polowa w czasie oktawy Bożego Cia-
ła, z pełną procesją eucharystyczną. Na 

miejsce uroczystości Rada wybrała pałac 
w Przybrodzie. Miejsce nieprzypadkowe - 
siedzibę majątku państwowego o wielkich 
zasługach dla rozwoju wielkopolskiego 
i polskiego rolnictwa. W okresie między-
wojennym pracowali w gospodarstwie 
wszyscy mieszkańcy Przybrody, a po II 
wojnie światowej, znakomita ich więk-
szość. Tu unosi się duch dwóch wielkich 
polskich gospodarzy – zarządców: Wła-
dysława Fenrycha i Władysława Darula, 
a przede wszystkim, duch bardzo praco-
witych przybrodzkich pracowników. 
Mimo, że początek czerwca był ulew-
ny, wietrzny, a nawet huraganowy, to 14 
czerwca, w niedzielę, od rana świeciło 
słońce, niebo było prawie bezchmurne, 
a temperatura przekroczyła 20 kresek C. 
Niebiosa nam sprzyjały ! 
Tuż przed 16:00 - godziną rozpoczęcia 
nabożeństwa, plac wokół pałacu był wy-
pełniony wiernymi z całej parafii oraz 
zaproszonymi gośćmi z sąsiednich gmin. 
Z boku przysiadła, pełna wzruszeń 
i wspomnień z dzieciństwa, pani Maria 
Fenrych, córka Władysława, ostatniego 
dzierżawcy Przybrody. Zaskoczony iloś-
cią i różnorodnością zgromadzonych, 
ale wdzięczny za wspólnotę, ksiądz pro-

boszcz K. Młynarczyk wraz z kapela-
nem z Sokolnik Wielkich, odprawił mszę 
w intencji mieszkańców Przybrody. 
Na koniec procesja. Feretrony, sztanda-
ry, orkiestra, dziewczynki sypiące kwiat-
ki i monstrancja z Panem Jezusem prze-
szły od pałacu, główną ulicą Przybrody, 
Kaźmierską, aż do krzyża, by tu wszy-
scy mogli zaśpiewać „Boże coś Polskę” 

i hymn Cerekwicy: „Ukrzyżowany”. Dla 
mieszkańców miejscowości, w których 
jest kościół na stałe, podobne uroczy-
stości są chlebem powszednim, ale dla 
mieszkańców wsi, którzy choć na jed-
ną niedzielę potrafili przenieść kościół 
z wiernymi do siebie, było to wielkie du-
chowe przeżycie.

M. Jujeczka

Napachańczycy stawiają na rodzinny czas relaksu. 

Lato 2009 powitane w Napachaniu na gorąco!



12 Rokickie Wiadomości – Sierpień-Wrzesień 2009

Wieści z Cerekwicy

Zanim zabrzmi ostatni dzwonek 
w szkole, dzieci z parafii w Cere-
kwicy wiedzą, że pierwsza niedzie-
la po rozdaniu świadectw, to po pro-
stu impreza u księdza. Od czterech 
lat Parafialny Zespół Caritas przy-
gotowuje w tym dniu tematyczną za-
bawę dla wszystkich, którzy dotrą 
pod kościół. W ubiegłym roku było 
to „wystrzałowe popołudnie” nawią-
zujące do rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, a w tym roku 
„Rajd Biblijny”, który nawiązuje do 
patrona tegorocznego roku duszpa-
sterskiego, św. Pawła oraz do hasła 

poznawania przez wiernych Pisma 
Świętego.
Na starcie rajdu pojawiło się ponad 
100 dzieci wraz z rodzicami i opie-
kunami. Ich zadaniem było przejść 
kilkukilometrowy odcinek polnymi 
drogami Cerkwicy lub duktami leś-
nymi i co jakiś czas, na wyznaczo-
nym punkcie rajdu, odpowiadać na 
pytania quizu biblijnego. W efekcie 
wielomiesięcznych prac duszpaster-
skich prowadzonych w parafii, takich 
chociażby jak: msze roratnie poświę-
cone św. Pawłowi, coniedzielne czy-
tanie Biblii przed mszą św. przez pa-
rafian czy specjalne msze dla dzieci, 
okazało się, że wiedza uczestników 
rajdu jest imponująca, a odpowiedzi 
na pytania bezbłędne. Pokonywanie 
poszczególnych etapów przemar-
szu było zgodnie z nazwą całej akcji 
oczywiście wesołe, ponieważ drogę 
umilał młodym ludziom katecheta 
z Mrowina wraz z nieodłączną gita-
rą. I nawet kiedy trasa wiodła nie-
równym szlakiem przez las, a gałęzie 

zasłaniały widoczność, nauczyciel 
religii dzielnie kroczył ze śpiewem 
na ustach. Dla wszystkich dzieci za-
równo przed, w trakcie, jak i na za-
kończenie zmagań konkursowo- 
pieszych czekały słodkości, a całość 
imprezy, zgodnie z tradycją, zakoń-
czyła się biesiadą przy Domu Para-
fialnym im E. Bojanowskiego. Ta co-
roczna zabawa dla najmłodszych 
parafian jest możliwa dzięki fundu-
szom uzyskanym ze sprzedaży świec 
wigilijnych w okresie adwentu. 

Idea świecy wigilijnej powstała pod-
czas spotkania dyrektorów Caritas 
diecezjalnych, które odbywało się 
w 1994 r. w Ośrodku w Rusinowi-
cach. Świeca w swojej treści nawią-
zuje do tradycyjnego, pustego miej-
sca przy stole wigilijnym. Zapalona 
na wigilijnym stole ma przypominać 
o dzieciach zaniedbanych, ubogich 
i głodnych, którym w szczególny 
czas Wigilii i Świąt Bożego Narodze-
nia brakuje rodzinnego ciepła. 

M. Jujeczka

Święty Paweł, Biblia i las czyli...  
IV „ Wesołe popołudnie” w Cerekwicy

DALEKO OD SZOSY
Odwiedzić sąsiadów, zajrzeć do miej-
scowości położonych z dala od głów-
nych dróg komunikacyjnych i przeżyć 
aktywnie oraz rodzinnie świąteczny 
dzień, to podstawowe założenia rajdu 
rowerowego organizowanego przez 
Radę Duszpasterską w Cerkwicy.
Blisko 150 rowerzystów stanęło na 
starcie rajdu, by pokonać trasę z Ce-
rekwicy do Pamiątkowa, zwiedzając 
po drodze: Huby Tarnowskie, Dale-
kie, Kokoszczyn, Dolne Pole, Chle-
wiska, Żalewo i Witoldzin.
Rajd organizowany jest pod ha-
słem: „Na szagę przez parafię”, zatem 
uczestnicy muszą zapomnieć, że po-
jadą znanymi, utwardzonymi droga-
mi, a liczyć przede wszystkim na dro-
gi polne, błotniste i  często dla nich 
całkowicie nieznane. To rajd bardziej 
przełajowy, niż szosowy. Ale często 
tylko takie jest, bezpośrednie połą-
czenie  między wsiami parafialnymi.  

Najtrudniej, ze względów bezpie-
czeństwa, było pokonać dwa bar-
dzo ruchliwe skrzyżowania na dro-
dze szamotulskiej w Mrowinie 
i Pamiątkowie, ale w pełni ze swo-
jego zadania wywiązali się strażacy 
z OSP Przybroda i OSP Pamiątkowo. 
Zresztą druhowie z Przybrody towa-
rzyszyli rowerzystom przez całą tra-
sę rajdu dbając o ich bezpieczną 
i niczym nie zakłóconą jazdę. Więk-
szość uczestników rajdu, mimo że 

mieszkają o przysłowiowy rzut be-
retem od swoich sąsiadów, nigdy nie 
była na tarnowskich hubach, na Da-
lekim, w Żalewie czy w Witoldzinie. 
Parafianie znają doskonale te miej-
scowości z ogłoszeń, komunikatów 
czy uroczystości kościelnych, ale nie 
po drodze im do ich zwiedzania czy 
chociażby do zajrzenia tam. To wsie 
położone daleko od głównej szosy, 
zatem musi być konkretny powód, 
by do nich wjechać.

A warto, bo jeszcze ciągle wsie te za-
chowują swój wiejski klimat, zarów-
no poprzez główne zajęcie jakim jest 
rolnictwo, jednorodzinne budyn-
ki, a przede wszystkim, ograniczo-
ny ruch samochodowy. W tym roku 
(poprzednio Przybroda) uczestni-
ków rajdu witał i gościł na plenerowej 
zabawie Witoldzin na czele z panią 
sołtys E. Runowską i Radą Sołecką. 
Po bardzo trudnej trasie, miejsca-
mi  błotnisto- wodnej, rowerzyści 
mieli do dyspozycji posiłek z gril-
la i kawę z ciastem. Dla wyróżniają-
cych się uczestników, w kategoriach: 
najliczniejsza rodzina, najstarszy 
i najmłodszy uczestnik rajdu, Rada 
Duszpasterska wraz z księdzem pro-
boszczem wręczyła upominki. Na 
przyszły rok komandor rajdu Maria 
Lasecka zapowiedziała dalsze po-
znawanie parafii, oczywiście na sza-
gę i z dala od szosy.

M.Jujeczka
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Gimnazjum Napachanie
Bal absolwentów
„Miło szaleć, kiedy czas po temu…”
(J. Kochanowski)
Te słowa stały się mottem niezwykłego 
wydarzenia, jakim był bal absolwentów w 
Gimnazjum w Napachaniu. Zabawa - jak 
co roku - z niezwykłym zaangażowaniem 
zorganizowana przez rodziców naszych 
trzecioklasistów. Wspólnie bawili się ucz-
niowie, rodzice i nauczyciele… 

Katarzyna Pękosz

„Uczeń i szkoła jest 
jak miód i pszczoła”
„Nienawidzę szkoły!...”- w hip-ho-
powym stylu rozpoczął występ klas 
trzecich Marcin- tegoroczny absol-
went Gimnazjum w Napachaniu. 
Zrobił wrażenie kogoś, dla kogo nie 
samo rozstanie ze szkołą na okres 
wakacji, ale świadomość dozgonne-
go pożegnania z tym miejscem sta-
ły się źródłem oszalałego szczęścia, 
któremu trzeba dać upust na sce-
nie. Wprowadzając osłupiałych bel-
frów w stan zachwytu (nad ekspre-
sją w wydaniu powściągliwego dotąd 
Marcina) pomieszany z niewytłu-
maczalną konsternacją, bo przecież  
zakończenie roku w naszym gim-
nazjum uświetnili swoją obecnością  
włodarze naszej gminy, a tymczasem 
pierwsze nuty występu trzecioklasi-

stów nie wybrzmiały przyjaźnie. 
„My zrobimy to po swojemu” ri-
postowały wszelkie propozycje sce-
nariuszy, wierszy lub piosenek, któ-
re można było wykorzystać w tym 
przedstawieniu. Wszystkie zatem 
przygotowania do występu odbywa-
ły się w ścisłej konspiracji. Do koń-
ca nie wiadomo było, czy ten występ 
gimnazjalistów będzie pokłonem 
w kierunku umęczonego „ciała pe-
dagogicznego”, czy też słodką ze-
mstą za próby intelektualnych zma-
gań, do jakich zmuszamy uczniów.  
Nasza mała szkoła sprzyja temu, by 
bacznie przyglądać się każdemu z po-
wierzonych naszej opiece uczniów. 
Wnikliwe oko nauczyciela śledzi 
przemiany uczniowskich umysłów, 
a umysły i pomysły napachańskiej 
młodzieży są barwne i nieokiełznane. 
Jak widać wnikliwe oko uczniów rów-
nie baczenie przygląda się nauczycie-

lom, poddając logicznej i krytycznej 
analizie ich werbalną ekspresję i ele-
menty image’u. Nie bez drżenia rąk 
i serc nauczyciele poddali się uroko-
wi Ady Ogrodnik i Ewy Maciejaszek, 
pozując z „głupimi minami” do zdjęć, 
opowiadając o nienawiści do owadów, 
diabłach, ideałach mężczyzn, fil-
mach dokumentalnych, uwielbieniu 
do książek; wierząc, że zdjęcia i wy-
powiedzi nie zostaną wykorzystane 
w niecnych celach. W filmowej wer-
sji nasze słowa zostały nieco przekrę-
cone. Ale ta artystyczna manipulacja 
doprowadziła nas do… łez radości.
Tego poranka znaleźliśmy się także 
na występie mody „Napchanie-Pa-
ris”. Co za zbieg okoliczności, że in-
spiracją znanego projektanta mody 
Daniela byli… nauczyciele!  Ale gra-
cji modelek nie da się opisać. Co za 
gesty, wdzięk, tajemnicze uśmie-
chy prezentowane zwłaszcza przez 
chłopców z klasy III a. Kto stał się 

bohaterem tego występu? Uczniowie 
-  Piotrek, Ada, Adrian, Patrycja, To-
mek, Paulinka, Mateusze, Marciny, 
Macieje, Michał, Natalka, Przem-
ki, Dawid, Kuby, Zbyszek, Agniesz-
ka, Łukasz, Daniel, Ewa, Asia, Mi-
kołaj, Artur. Nauczyciele? Goście?... 
Granicy wytyczyć się nie da. Wszy-
scy uczestniczymy w  niełatwym 
procesie nauczania, pokonując kolej-
ne wyznaczone zadania, stanowiąc 
dla siebie wzajemną inspirację, do-
starczając sobie emocji. To, co roz-
poczęło się rockowym wrzaskiem 
„Nienawidzę szkoły!”, zakończy-
ło się z rozrzewnieniem i smutkiem 
pomieszanym z uczuciami radości, 
piołun i lukier. Bo jednak minęło…
„Już? Tak prędko? Co to było?.
Coś strwonione? Pierzchło skrycie?
Czy się młodość swą przeżyło?
Ach, więc to już było...” 

(L. Staff)

Ale ten proces trwa. „Czarem chwi-
li jest gaśnięcie”- jak napisał Staff. - 
Jedni odchodzą, by ustąpić miejsca 
innym, tym, którzy staną się dla na-
uczycieli inspiracją i źródłem emo-
cji. I  kolejny raz potwierdzi się praw-
dziwość zdania: ”Uczeń i szkoła jest 
jak miód i pszczoła”.

Katarzyna Pękosz
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19 czerwca 2009 roku rozpoczę-
ły się wakacje dla 525 uczniów 
Zespołu Szkół w Rokietnicy. Był 
to rok ciężkiej pracy jaką wykona-
li uczniowie i nauczyciele dążąc do 
osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Jak zwykle były wzloty i upadki. Od 
lat weryfikują to ogłoszone przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną w Poznaniu wyniki sprawdzia-
nu sześcioklasistów oraz egzami-
nu gimnazjalnego. Od paru tygodni 
wiadomo, że oba egzaminy wypadły 
poniżej spodziewanych efektów. Tak 
było częściowo również w naszych 
szkołach.
Zacznę od egzaminu gimnazjal-
nego, który po raz pierwszy składał 
się z trzech części. Do części huma-
nistycznej i matematyczno-przyrod-
niczej dodano język nowożytny. 

W naszej szkole zdawany był język 
angielski. W rzeczywistości jednak 
o przyjęciu do szkoły ponadgimna-
zjalnej decydowały tradycyjnie część 
humanistyczna i matematyczno-
przyrodnicza. Do egzaminu przystą-
piło w tym roku 40 uczniów gimna-
zjum. Przez trzy dni zdający zmagali 
się z kilkunastostronicowymi testa-
mi, które wcale nie były takie proste 
i niejednego piszącego to zaskoczyło. 
Na wyniki czekano prawie dwa mie-
siące. Średni wynik naszego gimna-
zjum to 54,75 z dwóch części. Po-
równanie: Polska 57,7; Okręg 56,53; 
Wielkopolska 56,69; m. Poznań 
62,45; powiat poznański 57,9. Mimo, 
że wypadamy słabo, to jednak był 
to dużo lepszy rok od poprzednie-
go. W tym roku mieliśmy w trzecich 
klasach zdecydowanie lepszych ucz-

niów. W ubiegłym roku różnica na 
egzaminie gimnazjalnym naszego 
ucznia do średniej krajowej to wy-
nik mniejszy o 9 punktów, a obec-
nie to różnica zaledwie 2,94 punktu. 
Lepsze wyniki uzyskali również ab-
solwenci na swoich cenzurkach. De-
cyzją Rady Pedagogicznej w Gimna-
zjum przybyło aż trzech prymusów. 
Kuzynostwo Martyna i Przemysław 
Nosal, którzy uzyskali identyczną 
najwyższą średnią w szkole – 5,73 
oraz Joanna Nowak, która napisa-
ła najlepiej egzamin na 91 punktów 
oraz miała średnią 5,6. Prymusom 
i ich rodzinom serdecznie gratuluję. 
Pora przeanalizować wyni-
ki sprawdzianu w szkole podsta-
wowej. W kraju panuje opinia, że 
sprawdzian wypadł słabo. Należa-
ło by się zastanowić, czy układający 
test nie przesadzili. Podobno chcia-
no wyłonić najzdolniejszych w tym 
roczniku, szkoda tylko, że kosztem 
tak wielu. Rozmawiałem z wieloma 
sześcioklasistami, których test bar-
dzo zaskoczył. Był zdecydowanie 

trudniejszy od próbnego, a różnice 
sięgały kilkunastu punktów na ko-
rzyść próby. Średni wynik szkolny to 
22,97; w porównaniu: Polska 22,64; 
okręg 22,03; Wielkopolska 21,90; 
m. Poznań 24,57; powiat poznański 
22,75 . Może słaby to powód do zado-
wolenia, ale lepiej napisały tylko bar-
dzo duże miasta, w tym Poznań. Coś 
w tym musi być, że różnice są mi-
nimalne i na pewno nie jest to wina 
dzieci. Do sprawdzianu przystąpiło 
76 uczniów. Powodów do dumy i ra-
dości w tej grupie wiekowej, obejmu-
jącej klasy IV – VI, było zdecydowa-
nie więcej. We współzawodnictwie 
o najwyższe cenzurki walczyło do 
końca kilkadziesiąt uczniów. Wa-
runek – średnia 4,75 i wzorowe lub 
bardzo dobre zachowanie. Mieli-
śmy 62 uczniów, którzy to osiągnęli 
i pozowali do pamiątkowego zdjęcia, 
wzbogacającego galerię wzorowe-
go ucznia. Wybrano prymusa szkoły 
podstawowej i jest nim w tym roku 
Tomasz Bajon ze średnią 5,91 oraz 38 
punktami ze sprawdzianu.

Zespół Szkół w Rokietnicy
ALARM POŻAROWY
W ramach dbania o warunki bezpie-
czeństwa zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na terenie Zespołu Szkół 
w Rokietnicy odbył się alarm prze-
ciwpożarowy z udziałem Gminne-
go Koordynatora ds. przeciwpożaro-
wych pana Michała Rutkowskiego.
Wszystkie poczynania objęte były 
tajemnicą i poza koordynatorem 
oraz dyrektorem szkoły nikt o alar-
mie nie wiedział. Wcześniej nale-
żało dostosować wszystkie warun-
ki do wymogów bezpieczeństwa 
i ewakuacji szkoły. Między innymi 
przeniesiono automat z soczkami w 
inne miejsce, ponieważ nie pozwalał 
w pełni na otwarcie drzwi. Zainsce-
nizowano miejsce rozprzestrzenia-
nia się ognia i rozpoczęto procedury 
alarmu. Wykonano telefon do straży 

pożarnej z określeniem miejsca oraz 
stanu zagrożenia i podjętych działa-
niach. Wydano dyspozycję pani woź-
nej o alarmie w celu przeprowadze-
nia ewakuacji szkoły. Po ogłoszeniu 
alarmu dzieci wraz z nauczycielami 
zaczęły opuszczać szkołę udając się 
w miejsce zbiórki na terenie boiska 
piłkarskiego. Przybyła na miejsce 
jednostka Zawodowej Straży Pożar-
nej z Poznania została szczegółowo 
poinformowana o pożarze, miejscu 
zarzewia ognia oraz skierowana na 
teren dziedzińca szkoły.
Nauczyciele na miejscu zbiórki prze-
bywali z dziećmi posiadając z sobą 
dzienniki lekcyjne w celu stwierdze-
nia, czy wszyscy uczniowie będący na 
lekcji znaleźli się na boisku. Meldu-
nek składano wice-dyrektor Katarzy-
nie Krawiec. Uczniowie wraz z opie-
kunami oraz pozostali pracownicy 

szkoły opuścili budynek w niecałe 
4,5 minuty, co można uznać za bar-
dzo dobry wynik. W czasie ewakua-
cji woźne sprawdziły  czy wszystkie 
pomieszczenia są puste i  nikt w nich 
nie przebywa. W czasie alarmu na te-
renie szkoły przebywało 388 uczniów, 
30 nauczycieli i 9 pracowników admi-
nistracji i obsługi. Celowość działań 
profilaktycznych sprawdzono pod-

czas ćwiczeń, aby nie dopuścić do za-
niedbań, w wyniku których podczas 
prawdziwego pożaru giną ludzie i tra-
ci się mienie znacznej wartości. Po 
alarmie dowódca wozu bojowego jak 
również koordynator ds. pożarnictwa 
wyrażali się pochlebnie o podjętej ak-
cji i skuteczności działania wszyst-
kich służb szkolnych. 

Roman Mis

Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 
w Zespole Szkół w Rokietnicy po analizie wyników 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
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Czas zanalizować nauczanie w kla-
sach I – III. jest to bez wątpienia naj-
bardziej żywa, radosna i najlepiej 
ucząca się grupa wiekowa. Z pewnoś-
cią zasługa to nauczycieli i rodziców, 
którzy w tym okresie uczestniczą 
czynnie w życiu szkoły. Programów 
edukacyjnych realizowanych jest 
bardzo wiele, co przynosi wymierne 
efekty w nauczaniu. Każdy uczeń wie 
jak poruszać się na drodze, jak zadbać 
o bezpieczeństwo swoje i innych, jak 
opatrzyć ranę czy wezwać pomoc. Naj-
ważniejsza jest jednak wiedza. Dzieci 
tej grupy wiekowej czytają najwięcej 
książek i biorą udział w największej 
ilości konkursów. Dzieci piszą rów-
nież testy, które pozwalają określić 
czy wybrane zagadnienia uczone są 
kompleksowo. Trzecioklasiści pisali 
Ogólnopolski Sprawdzian Kompeten-
cji i ich wynik okazał się imponujący 
33,1 punktu na 40 to średnia szkolna 
z testu. Czterech uczniów napisało na 
40 punktów, kilku na 39 i 38. Maksy-
malną ilość punktów uzyskali Michał 
Świst z klasy pani Elżbiety Skrzyp-
czak oraz Michał Diak, Adam Dre-
ger i Olga Krahel wszyscy z klasy pani 
Ewy Kłosin.
Oby tak dalej w następnym etapie 
edukacyjnym. Jesteśmy z Was dum-
ni – duże brawa!
Należy wspomnieć o innych wiel-
kich sukcesach naszych uczniów. 

Grzegorz Kaniewski zdobył tytuł 
Mistrza Polski w pływaniu długody-
stansowym w kajakarstwie.
Wychowanek pana Pawła Dankow-
skiego dobrze się uczy i bardzo do-
brze biega. Należy również docenić 
sukcesy w karate Natalii Protasewicz, 
która przez trzy lata będąc reprezen-
tantką Polski startowała na arenach 
międzynarodowych i krajowych. Za-
wodniczka trenera Jarosława Kuca 
bardzo dobrze się uczy i ukończyła 
szkołę podstawową ze średnią 5,2.
Na zakończenie  
kilka informacji o szkole.
Pożegnaliśmy odchodzącą z nasze-
go grona panią mgr Ewę Kłosin bar-
dzo dobrego i szanowanego nauczy-
ciela i wieloletnią dyrektor Szkoły 
Podstawowej im Jana Brzechwy oraz 
pana Andrzeja Wanata polonistę i na-
uczyciela biblioteki w Gimnazjum im. 
Noblistów. Życzymy sukcesów w dal-
szej pracy i w życiu osobistym.
Funkcjonowanie szkoły zmieniło się 
na korzyść po objęciu stanowiska 
wicedyrektora przez panią mgr inż. 
Halinę Jakś. Opiekująca się Gimna-
zjum pani dyrektor ostro zabrała się 
do pracy. Dbając o poczynania or-
ganizacyjne i porządek wprowadzi-
ła sporo zmian i ulepszeń w funkcjo-
nowaniu szkoły. Była również osobą 
zabiegającą o utworzenie nowoczes-
nej pracowni komputerowej na te-

renie gimnazjum otwartą w lutym 
2009. Współorganizowała obchody 
90 Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego oraz przyczyniła się do uru-
chomienia nowej strony interneto-
wej w Gimnazjum. 
Zespół Szkół w Rokietnicy był or-
ganizatorem kilku dużych imprez 
o charakterze masowym: 
 XVII Finału WOŚP na którym 

zebrano ponad 24 tysiące zło-
tych,

 razem z Radą Rodziców X Ro-
dzinnego Jarmarku Rokietni-
ckiego, gdzie dzięki ludziom 
dobrej woli do wygrania było 
między innymi 7 rowerów,

 cyklu biegów w ramach ak-
cji „ Rokietnica – Biega” oraz 
„I Rodzinnego Grand Prix 
w biegach” (do czerwca obyły 
się trzy biegi).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników administracji szkoły, 
przy współpracy z parafią powoła-

no parafialny „CARITAS” dla pomo-
cy rodzinom potrzebującym. Pod-
czas Jarmarku podpisano umowę 
o wolontariacie w ramach „Caritas”. 
Członkowie koła od września będą 
działać niosąc pomoc najbardziej 
potrzebującym. Działający pracow-
nicy przyczynili się również do wy-
słania kilkoro dzieci na turnus wy-
poczynkowy do Zaniemyśla.
Zespół Szkół nieodpłatnie użycza 
siedziby Towarzystwu Matematycz-
nemu „Kangur” oraz pomieszczeń 
dla Akademii Wieku Dostojnego.
Kończąc życzę uczniom i ich rodzi-
nom wspaniałego wypoczynku, na-
uczycielom i wszystkim pracownikom 
szkoły udanych urlopów. Wszystkim 
rodzicom, właścicielom firm, samo-
rządowcom i urzędnikom z Urzędu 
Gminy za wspieranie działań i pomoc 
w rozwoju szkoły serdecznie i gorąco 
dziękuję w imieniu całej społeczności 
Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Roman Mis

Bezpieczne wakacje
Zespół ds. Nieletnich KP Tar-
nowo Podgórne zwraca się 
z prośbą do wszystkich ro-
dziców oraz dzieci i młodzie-
ży o zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas letniej 
przerwy w nauce. Zwracamy 
szczególną uwagę na to że:
• spożywanie alkoholu 

w miejscach publicznych 
oraz zakłócanie porządku 
publicznego jest wykrocze-
niem;

• sprzedaż alkoholu osobom 
małoletnim jest przestęp-
stwem.

Ponadto apelujemy do rodzi-
ców i opiekunów o zwrócenie 
szczególnej uwagi na młodzież 
i dzieci będące pod ich opie-
ką w czasie wakacji (kolonie, 
obozy itp.), przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa na ką-
pieliskach, wycieczkach oraz 
przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego.
Życząc udanych wakacji prosi-
my o rozwagę.

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Zakończenie  
roku szkolnego 2008/09

Rok szkolny 2008/09 w Zespole Szkół im. J. i W. Za-
moyskich w Rokietnicy zakończył 19 czerwca uroczy-
sty apel, na którym wyróżniającym się w nauce oraz 
działalności na terenie szkoły uczniom wręczył na-
grody dyrektor Wojciech Kaczmarek.
Po ogłoszeniu wy-
ników najlepszą 
uczennicą w szkole 
okazała się Kata-
rzyna Sokulska ze 
średnią 5,0 (tech-
nikum w zawodzie 
technik hotelar-
stwa). Została ona 
wytypowana do 
stypendium Preze-
sa Rady Ministrów 
oraz stypendium 
Ministra Edukacji 
Narodowej.

Wyniki egzaminów maturalnych
30 czerwca ogłoszono wyniki egzaminów matural-
nych. W tym roku w Rokietnicy świadectwa matu-
ralne odebrali absolwenci trzech klas: technikum 
w zawodzie technik hotelarstwa, technik ogrodnik 
i technik informatyk. 

Przemek Nosal Joanna Nowak Martyna Nosal Tomasz Bajon
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Sezon w tenisie stołowym trwa po-
dobnie jak rok szkolny od wrześ-
nia do czerwca, więc wraz z końcem 
szkoły jest okazja, aby podsumować 
wyniki sekcji tenisa stołowego dzia-

łającego przy Szkole Podstawowej 
w Mrowinie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Słowian”.
Zajęcia w sezonie 2008/2009 odby-
wały się w cztery dni w tygodniu. 

W zależności od możliwości orga-
nizacyjnych zawodnicy uczestniczy-
li w treningach podzieleni na dwie 
lub trzy grupy w łącznej liczbie 15 
godzin. Sekcja liczy obecnie 32 za-

wodniczki i zawodników w wieku od 
klasy „zero” podstawówki do klasy 
drugiej gimnazjum.
W minionym sezonie uczestniczyli-
śmy w 26 zawodach w trzech kate-
goriach wiekowych (żaki, młodzicy 
i kadeci). Było to możliwe dzięki za-

PODSUMOWANIE SEZONU TENISISTÓW „SŁOWIANA”

Ý Druga z prawej czyniąca stałe postępy 
Michalina Małek.

Û Tenisistki „Słowiana” na jednym 
z turniejów w Objezierzu.

6 lipca nastąpiło uroczyste otwar-
cie stref sportowo – rekreacyj-
nych wybudowanych w ramach 
projektu ,,Promocja zdrowia po-
przez sport – zespół przyszkol-
nych otwartych boisk wielofunk-
cyjnych w powiecie poznańskim”. 
Środki pozyskane z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego pozwoliły 
na wybudowanie na terenie po-
wiatu 8 boisk wielofunkcyjnych, 
3 placów zabaw, bieżni lekkoatle-

tycznej i boiska do piłki nożnej. 
Od lipca na wszystkich obiektach 
prowadzone są zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą do lat 18.
Uroczystego otwarcia kompleksu 
boisk dokonał Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski. W symbo-
licznym przecięciu wstęgi otwie-
rającej 9 obiektów uczestniczyli: 
Starosta Poznański Jan Grabkow-
ski, Wicewojewoda Wielkopolski 
Przemysław Pacia, Wójt Gminy 
Rokietnica Bartosz Derech, po-

słanka na Sejm RP Agnieszka 
Kozłowska – Rajewicz, poseł na 
Sejm RP Arkady Fiedler, Krysty-
na Poślednia, członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, 
Barbara Antoniewicz, Radna Po-
wiatu Poznańskiego oraz Jacek 
Stróżyk (uczeń klasy V ).
Oficjalnej imprezie towarzyszył 
festyn sportowo – rekreacyjny. 
Kolejne festyny planowane są 
na 2.08., 23.08., 6.09.br od godz. 
10.00.

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

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

Uroczyste oddanie boiska wielofunkcyjnego
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Mistrzostwa Europy Senio-
rów w niemieckim Branden-
burg an der Havel – 25 – 28 
czerwca 2009 r.
Choć w klasyfikacji drużynowej pol-
ska ekipa zajęła dopiero 13 miejsce, 
a całe zawody zdominowały ekipy z 
Niemiec i Węgier, to wielką radością 
napawa fakt, że zdobywczynią brą-
zowego medalu na tych zawodach 
– jednego z dwóch wywalczonych 
przez Polaków w ogólnej klasyfikacji, 
jest Małgorzata Chojnacka, miesz-
kanka Rokietnicy, za którą wszy-
scy mocno trzymamy kciuki. Na 
trzecim stopniu podium, tuż za ka-
jakarkami Niemiec i Węgier, w kon-

kurencji K4 – 500 m, stanęła w ostat-
nim dniu zawodów wraz z  Eweliną 
Wojnarowską, Martą Walczykiewicz 
(cała trójka z poznańskich klubów 
kajakarskich) i Magdaleną Krukow-
ską z Bydgoszczy. Dwa dni wcześniej 
Pani Małgosia wywalczyła czwarte 
miejsce w K1 na dystansie 1000 m.

Mistrzostwa Polski Senio-
rów na poznańskiej Malcie 
– ostatni sprawdzian do 
Kadry Narodowej Kajakarzy 
przed Mistrzostwami Świata 
w sierpniu
W pierwszy weekend lipca na po-
znańskim torze regatowym Malta 

odbyły się już 71. Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów oraz 5. Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie 
z udziałem ponad 550 zawodników 
i zawodniczek ze wszystkich klu-
bów kajakowych w Polsce, w tym 
medalistów Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata i Europy. W ich 
gronie nie mogło zabraknąć Mał-
gosi Chojnackiej, która wystąpiła 
zarówno w biegach finałowych w 
konkurencji jedynek jak i dwójek 
i czwórek, potwierdzając bardzo 
wysoką formę. W sobotę w fina-
łach na 1000 m, w K-1 pani Małgo-
sia była pierwsza, a w niedzielę, wraz 
z koleżankami wygrała w K-4 na 500 
m, w K-1 na tym samym dystan-
sie przypłynęła na metę jako trze-
cia, a w biegach na 200 m w K-2 wraz 

z Martą Walczykiewicz z rodzimego 
klubu Posnania oraz w K-4 z Mar-
tą Walczykiewicz, Moniką Boro-
wicz i Alicją Suchecką była bezkon-
kurencyjna. Dla wielu zawodników 
Mistrzostwa Polski były ostatnią eli-
minacją do MŚ, które już w sierpniu 
odbędą się w Darthmount w Kana-
dzie. Mamy nadzieję, że dla naszej 
mieszkanki, która w każdych zawo-
dach potwierdza swą wielką klasą, 
udane zawody na poznańskiej Mal-
cie były tylko formalnością, choć 
dla Małgosi Chojnackiej każdy start 
i występ przed publicznością jest 
najważniejszy, okupiony olbrzymią 
pracą, potwierdzoną uporem i zaan-
gażowaniem.

Oprac. D.P.

angażowaniu wielu rodziców, którzy 
pomogli w transporcie na turnieje, 
które odbywały się w różnych zakąt-
kach naszego województwa.
Mimo olbrzymiej konkurencji, jaka 
jest w tej dyscyplinie w naszym wo-
jewództwie, udaje nam się odnosić 
coraz więcej znaczących wyników, 
z których kilka chciałbym przypo-
mnieć:
v 1 miejsce Zofii Kaczmarek, Kin-

gi Kusa i Sandry Witkowskiej 

w Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego,

v 3 miejsce Zofii Kaczmarek i 4 
miejsce Kingi Kusa w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Powiatu,

v 4 miejsce Aleksandra Ratajcza-
ka w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu,

v 3 miejsce Kingi Olejniczak i We-
roniki Geremek w Drużynowych 
Mistrzostwach Wielkopolski Ka-
detek,

v 3 miejsce Zofii Kaczmarek, Kin-
gi Kusa i Sandry Witkowskiej 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Województwa – Rejon Poznań 
Zachód,

v 6 miejsce Kingi Kusa i 6 miejsce 
Aleksandra Ratajczaka w In-
dywidualnych Mistrzostwach 
Województwa – Rejon Poznań 
Wschód,

v 9 miejsce Kingi Kusa, Sandry 
Witkowskiej i Zofii Kaczmarek 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Wielkopolski Młodziczek

v 9 miejsce Sandry Witkowskiej 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Wielkopolski Młodziczek

Oprócz wymienionych rezultatów 
trzeba wyróżnić coraz lepsze osiąg-
nięcia Dawida Knopczyńskiego, 
który zdobywał nagrody w wielu to-
warzyskich turniejach, czyniących 
coraz większe postępy Michaliny 
Małek, Wojtka Kaczmarka, Jaku-
ba Michałka i grupy najmłodszych 
tenisistów.
Dzięki gminnemu dofinansowa-
niu dziesiątka naszych zawodników 
uczestniczyła latem 2008 roku w obo-

zie sportowym w Skokach, a w tym 
roku na obozach do sezonu przygo-
towywać się będzie jeszcze liczniejsza 
grupa naszych zawodników.
Uczniowski Klub Sportowy „Sło-
wian” tradycyjnie już wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury był 
współorganizatorem imprez dla 
mieszkańców gminy.
W sezonie 2008 /2009 odbyły się:
v VI Turniej Piłki Halowej o Pu-

char dyrektora GOK
v IV Drużynowe Mistrzostwa So-

łectw w Tenisie Stołowym
v III Rodzinny Turniej Tenisa Sto-

łowego
v V Otwarte Mistrzostwa Mrowi-

na, Cerekwicy i Przybrody w Te-
nisie Stołowym

v II Tenisowy Pierwszy Krok
Duże wsparcie w niektórych z wy-
mienionych turniejów okazała 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
Organizacja tych imprez była możli-
wa dzięki pomocy rodziców i bezin-
teresownemu zaangażowaniu wielu 
absolwentów mrowińskiej placówki.

Jacek Olejniczak

Najmłodsze nadzieje „Słowiana” na turnieju w Kąkolewie.

Kolejne starty Małgosi Chojnackiej zapowiedzią udanego występu 
na Mistrzostwach Świata w Darthmount w Kanadzie



18 Rokickie Wiadomości – Sierpień-Wrzesień 2009

TURNIEJ MASTERS
W dniu 21 czerwca w Akademii Bi-
lardowej odbył się Turniej Masters, 
do którego zakwalifikowało się 26 
osób. Już przed turniejem było wia-
domo, że cały ranking wygrał An-
drzej Barski i to on był teoretycznie 
pewniakiem do zwycięstwa. Jednak 
jak to w sporcie bywa, wszystko jest 
możliwe. Andrzej Barski już w dru-
giej rundzie doznał porażki z Mar-
cinem Muchą. Jednak ta porażka 
nie eliminowała Andrzeja Barskiego 
z turnieju, gdyż miał jeszcze szan-
sę na zwycięstwo w repasażach. Ale 
i tu nie było łatwo. Na drodze An-
drzeja Barskiego stanął młodziut-
ki Łukasz Judkowiak, który gład-
ko pokonał Barskiego i ostatecznie 
zwycięzca rankingu został sklasy-
fikowany na 5. miejscu w Turnie-
ju Masters. W półfinałach znalazło 
się czterech nastolatków grających 

na co dzień w Akademii Bilardowej. 
Zwycięzcą został Krzysztof Koralew-
ski, który w finale po zaciętym po-
jedynku pokonał Marcina Muchę. 
Trzecie miejsce zajął Jan Garbarek, 
a czwarte Łukasz Judkowiak. Za-
wodnicy otrzymali piękne puchary, 
a także cenne nagrody. 

NOWA EDYCJA TURNIE-
JÓW RANKINGOWYCH
Już 13 września 2009 r. w Akade-
mii Bilardowej zaczynamy kolejny 

cykl turniejów bilardowych. Zapi-
sy przyjmowane są już od teraz, aż 
do dnia rozpoczęcia zawodów. ZA-
PRASZAMY JUŻ DZISIAJ! Formu-
ła rozgrywek będzie trochę zmienio-
na, gdyż chcemy ułatwić rywalizację 
amatorom i miłośników gry w bilard 
z zawodnikami z drużyny Akademii 
Bilardowej. W skrócie będzie to wy-
glądać tak, że teoretycznie słabszy 
zawodnik otrzyma handicap od lep-
szego zawodnika. Szczegółowe infor-
macje są dostępne w Akademii lub 
pod numerem telefonu 601635887.

RADOSŁAW BABICA 
ZDOBYŁ BRĄZOWY 
MEDAL DRUŻYNOWYCH 
MISTRZOSTW EUROPY
Drużyna Polski w składzie Rado-
sław Babica, Mateusz Śniegocki oraz 
Mariusz Skoneczny zdobyła brą-
zowy medal w Drużynowych Mi-
strzostwach Europy. Jak dotąd ni-
gdy Polska reprezentacja nie stała na 

podium Mistrzostw Europy. Jest to 
pierwszy drużynowy medal w histo-
rii polskiego bilarda. W startach in-
dywidualnych wyglądamy nieco le-
piej, gdyż Radosław Babica stawał na 
podium Mistrzostw Europy już czte-
rokrotnie.

Red.

Organizowany od 1967 roku Mię-
dzynarodowy Maratom Pływacki 
wpław przez Kiekrz, miał w dniu 11 
lipca 2009 r. swoją kolejną, już 42 od-
słonę. Jego dobrym duchem, propa-
gatorem, orędownikiem i organi-
zacyjnym szefem jest Prezes TKKF 
„Wielkopolanin”, Bogusław Roszyk, 
niestrudzony popularyzator pływa-
nia na Jeziorze Kierskim, wielki sym-
patyk tego akwenu, dla którego kier-
ski maraton to całe życie. Jeszcze dwa 
lata temu wspierał go zmarły w ro-
ku ubiegłym redaktor i dziennikarz 
sportowy „Gazety Poznańskiej” – 
Stanisław Garczarczyk, główny ini-
cjator zapoczątkowanego w 1967 r. 
maratonu „Wpław przez Kiekrz”. Już 
drugi raz, jego nazwisko będzie pa-
tronować kierskim zawodom, by jak 
mówią jego liczni przyjaciele, zacho-
wać w pamięci popularnego Staszka.
Choć kapryśna aura i trudne warunki 

samego jeziora zdawały się nie sprzy-
jać tegorocznej edycji maratonu, to 
jednak zaprawieni w boju i gotowi dla 
tej imprezy zrobić prawie wszystko 
organizatorzy, pod wodza Pana Bo-
gusia, stanęli na wysokości zadania, 
by jak zwykle stworzyć podczas jej 
trwania wyjątkową, sportowo-rekre-
acyjną atmosferę. Zawodom, których 
naczelną zasadą nie jest rywalizacja 
za wszelką cenę, ale przede wszyst-
kim odwaga, integracja uczestników 
i szacunek dla rywali, jak co roku to-
warzyszyło więc duże zainteresowa-
nie sympatyków pływania, a także 
tej mniej usportowionej części spo-
łeczeństwa, dla której liczy się dobra 
zabawa na świeżym powietrzu i pe-
łen otwartości i przyjaźni klimat im-
prezy.
W ramach 42 Międzynarodowe-
go Maratonu Pływackiego „Wpław 
przez Kiekrz”, który uroczyście zo-

stał otwarty przez Panią Poseł na 
Sejm RP, Krystynę Łybacką, związa-
ną z imprezą od lat, zostały rozegra-
ne następujące zawody:
• Bieg główny na 7000 m, w któ-

rym zwyciężył Mateusz Mosięż-
ny z Gorzowa, drugi był Michał 
Skrocki, a trzeci - Niemiec – Mar-
kus Rozenkranz;

• 37. Mistrzostwa Polski Dzienni-
karzy oraz VIP-ów na dystansie 
300 m.

• Grand Prix Wielkopolski na 3000 m
• 7. Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski Policjantów w Pływaniu 
Długodystansowym (3000 m)

• Bieg dla dzieci, w dwóch katego-
riach wiekowych na 50 i 100 m. 
stylem dowolnym;

• oraz Bieg masowy na 1500 m.
Dzięki staraniom organizatorów, 
zwycięzcy poszczególnych zawodów 
zostali uhonorowani podczas uro-
czystej ceremonii, medalami, oka-
załymi pucharami i nagrodami, 
których atrakcyjność zapewnili licz-
ni sponsorzy zaprzyjaźnieni od lat 
z imprezą.
Trzeba dodać, że Patronat Hono-
rowy nad imprezą objął Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, 
Pan Marek Woźniak, a w zacnym 
gronie Komitetu Honorowego ma-
ratonu, patronującemu imprezie 
i wspierającemu Pana Bogusia Ro-
szyka był Wójt Gminy Rokietnica, 
Bartosz Derech, reprezentowany 
podczas zawodów przez Sekretarza 
Gminy Rokietnica, Leszka Skrzy-
pińskiego.

Red.

42. Międzynarodowy Maraton Pływacki  
„Wpław przez Kiekrz” 2009 im. Stanisława Garczarczyka
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PRZEWODNIK MIESZKAŃCA
„Jesteśmy u siebie”  - co każdy obywatel wiedzieć powinien

Tym razem niezbędnik interesanta czyli…
Co i jak załatwić w otwartym dla mieszkańców, przyjaznym, sprawnym i kompetentnym Urzędzie Gminy

Na początek – dane kontaktowe
URZĄD GMINY
62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

CENTRALA: 061-89-60-600
tel. 061-81-45-251
tel. fax. 061-81-45-082
e-mail: urzad@rokietnica.pl 
skrzynka podawcza:
http://ugrokietnica.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad

Nr konta: 
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy
69 90431041304100239110 0001;

Jak pracujemy 
– czyli godzinowy rozkład jazdy
Urząd Gminy Rokietnica pracuje  
w następujących godzinach 

poniedziałek 10.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

Urząd Stanu Cywilnego i Referat  
Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
przyjmuje interesantów w godzinach
poniedziałek  12.00 - 18.00
środa  10.00 - 14.00
wtorek, czwartek, piątek  8.00 - 12.00

Biuro obsługi interesanta -  telefon: 061-89-60-601
Jeżeli masz wątpliwości i nie wiesz jak sobie poradzić 
– pytaj w BOI – Biurze Obsługi Interesanta. Pomaga-
my w załatwianiu spraw w Urzędzie.
Biuro czynne w godzinach:

Poniedziałek  10.00 – 18.00 
Wtorek  7.30 – 15.30 
Środa  7.30 – 15.30 
Czwartek  7.30 – 15.30 
Piątek  7.30 – 15.30 

TROCHĘ O NASZYCH SZEFACH
Wójt Gminy -  Bartosz Derech
tel.: 061-89-60-600
e-mail: bartosz.derech@rokietnica.pl
W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje:

poniedziałki  15.00-17.00
czwartki  10.00-12.00 

Sekretarz Gminy - Leszek Skrzypiński
tel.: 061-89-60-610
e-mail: leszek.skrzypinski@rokietnica.pl 
przyjmuje interesantów codziennie w ramach możli-
wości czasowych

Skarbnik Gminy - Katarzyna Paulus
tel: 061-89-60-608
e-mail: katarzyna.paulus@rokietnica.pl 

Referaty i samodzielne stanowiska pracy 
– czyli jak odnaleźć się w labiryncie korytarzy, pokojów, telefonów i zakresów kopetencji bez nici Ariadny

z wyjątkiem Biura Obsługi Interesanta (działającego nieprzerwanie w godzinach pracy Urzędu) przyjmujemy interesantów w godzinach:
poniedziałki 12.00 - 18.00, od wtorku do piątku 8.00 - 12.00

REFERAT ORGANIZA-
CYJNY i PROMOCJI 
– budynek „A”
• obsługa interesantów
• obsługa Biura Rady Gminy
• prowadzenie kancelarii ogólnej 
• prowadzenie centralnego rejestru 

skarg, wniosków
• prowadzenie archiwum zakłado-

wego
• sprawy kadrowe
• promocja gminy
• organizowanie współpracy Gminy 

z zagranicą
• koordynacja wprowadzania danych 

do Biuletynu Informacji Publicznej
• przygotowywanie prac związanych 

z wyborami i referendum
• opracowywanie materiałów do 

Rokickich Wiadomości
• ubezpieczenie mienia gminy
• pozyskiwanie środków zewnętrz-

nych

Kierownik Referatu:
Agnieszka Antczak – pok. nr 20
agnieszka.antczak@rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-619
Inspektor 
Danuta Potrawiak – pok. nr 16
danuta.potrawiak@rokietnica.pl 
Redaktor Naczelny „Rokickich 
Wiadomości”, promocja Gminy 
tel. 061-89-60-605
Podinspektor
Katarzyna Filipowiak-Łuczyńska 
– pok. nr 18
sekretariat 
katarzyna.filipowiak@ 
rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-600 

Referent
Anna Czosnyka – pok. nr 10
anna.czosnyka@rokietnica.pl 
Biuro Obsługi Interesanta
tel. 061-89-60-601
Inspektor
Małgorzata Ciesielczyk- pok. nr 21
malgorzata.ciesielczyk@
rokietnica.pl 
Sprawy kadrowe, archiwum 
061-89-60-618
Referent
Lidia Zastróżna- pok. nr 16
Promocja gminy
Strona www.rokietnica.pl 
lidia.zastrozna@rokietnica.pl 
urzad@rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-614
Podinspektor
Lidia Lubka – pok. nr 20
Pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych 
lidia.lubka@rokietnica.pl 
Podinspektor
Arkadiusz Chołżyński – Budynek B
arkadiusz.cholzynski@rokietnica.pl 
Obsługa Biura Rady Gminy
tel. 061-89-60-633,  061-81-
45-288
Podinspektor
Krystyna Matysiak – Budynek B 
krystyna.matysiak@rokietnica.pl 
Obsługa Biura Rady Gminy, wybory 
tel. 061-89-60-633,  061-81-
45-288

REFERAT ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO 
-  budynek „A” 
• ustalenie warunków zabudowy 

- wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy 

• ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego- wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 

• opinia w sprawie wstępnego 
projektu podziału nieruchomości 
- wniosek o wydanie opinii w spra-
wie wstępnego projektu podziału 
nieruchomości 

• zaświadczenia o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego - wydanie zaświadczenia o 
przeznaczeniu nieruchomości w 
miejscowym planie lub studium 

• zaświadczenia o zgodności budo-
wy z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego albo 
ostatecznej, w dniu wszczęcia 
postępowania, decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, w przypadku braku 
obowiązującego 

• zaświadczenia o zgodności 
zamierzonego sposobu użytko-
wania obiektu budowlanego z 
ustaleniami obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo ostateczną 
decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w 
przypadku braku obowiązującego  

• sporządzenie/zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego- wniosek o sporzą-
dzenie/zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

• wypisy/wyrysy z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego - wydanie wypisu/wyrysu z 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego 

• uzgodnienia kolorystyki projektów 
budowlanych wynikających z 
opisów planów miejscowych 

• podział nieruchomości (decyzja) 
• rozgraniczenie nieruchomości
• uzgodnienia dot. wjazdu z posesji 

na drogi gminne
• naliczanie opłaty adiacenckiej 

i planistycznej

Kierownik Referatu
Maciej Kosicki – pok. nr 7
maciej.kosicki@rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-631
Inspektor
Edyta Musiał – pok. nr 8
edyta.musial@rokietnica.pl 
zagospodarowanie przestrzenne 
i opracowanie strategii
tel. 061-89-60-628
Referent
Agnieszka Matusewicz– pok. nr 8
agnieszka.matusewicz@
rokietnica.pl   
zagospodarowanie przestrzenne 
tel. 061-89-60-628
Podinspektor
Ewa Kurzak– pok. nr 8
ewa.kurzak@rokietnica.pl  
warunki zabudowy 
tel. 061-89-60-628
Inspektor
Maria Katarzyna Borowczak – pok. 
nr 8
katarzyna.borowczak@rokietnica.pl 
geodezja 
tel. 061-89-60-629
Podinspektor
Violetta Gawenda – pok. nr 8
violetta.gawenda@rokietnica.pl 

opłaty adiacenckie i planistyczne
tel. 061-89-60-629

REFERAT INWESTYCJI 
i INFRASTRUKTURY 
- budynek „A” 
• numeracja porządkowa nierucho-

mości 
• ustalanie nazewnictwa ulic
• określenie szczegółowego korzy-

stania z dróg w tym wykorzysty-
wania pasów drogowych na cele 
niekomunikacyjne,

• wydawanie zgody na zajęcie pasa 
drogowego oraz ustawianie reklam 
w pasie dróg gminnych,

• budowa, remont i modernizacja 
dróg

• prowadzenie i nadzorowanie 
inwestycji gminnych:
– budowa i remont obiektów 

publicznych,
– budowa kanalizacji deszczowej 

na potrzeby dróg
– uzgadnianie lokalizacji 

przyłączy energetycznych oraz 
gazowych, 

– budowa i remont oświetlenia 
dróg i ulic na terenie gminy

• kontrola terenowa przestrzegania 
przepisów z zakresu ochrony 
środowiska, budowy i utrzymania 
dróg i poboczy, oświetlenia oraz 
samowoli budowlanych,

Kierownik Referatu
Beata Kaźmierczak – pok. nr 4
beata.kazmierczak@rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-603
Inspektor
Piotr Puchała – pok. nr 3
piotr.puchala@rokietnica.pl
ewidencja dróg i nieruchomości, 
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realizacja inwestycji drogowych 
i uzbrojenia terenu 
tel. 061-89-60-625 
Inspektor
Michał Wojewódzki – pok. nr 3
michal.wojewodzki@rokietnica.pl 
kontrola terenowa inwestycji 
i odbiorów 
tel. 061-89-60-625
Referent
Magdalena Błaszczyk- pok. nr 4
magdalena.blaszczyk@rokiet-
nica.pl 
infrastruktura 
tel. 061-89-60-603

REFERAT GOSPODARKI 
ROLNEJ I WSPÓŁPRA-
CY ŚRODOWISKOWEJ  
- budynek „A”
• najem lokalu użytkowego  
• przydział lokalu mieszkaniowego 

z zasobów komunalnych 
• przydział dodatku mieszkaniowego
• sprzedaż budynków komunalnych
• ochrona zdrowia
• ewidencja obiektów, w których 

świadczone są usługi hotelowe 
• zezwolenie na jednorazową 

sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych w czasie trwania 
imprez

• procedura postępowania 
w stosunku do osób nadużywa-
jących alkoholu, zmierzająca 
do orzeczenia wobec osoby 
uzależnionej obowiązku podjęcia 
leczenia odwykowego 

• wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie 
detalicznym 

• wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej 

• zmiana wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej 

• wykreślenie wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej 

• wydanie zaświadczenia potwier-
dzającego dane objęte ewidencją 
działalności gospodarczej 

• zawieszenie wykonywania działal-
ności gospodarczej 

• wznowienie wykonywania działal-
ności gospodarczej

• zezwolenia na utrzymanie psów 
ras uznanych za agresywne 

• zatwierdzenie programu gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi 

• informacja o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytwarzanymi 
odpadami 

• likwidacja wyrobów zawierających 
azbest

• zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów 

• opiniowanie przedsięwzięć pod 
względem wymogów ochrony 
środowiska 

• wydawanie zezwoleń na wywóz 
nieczystości płynnych i stałych

• utrzymaniem porządku i czystości
• koordynacja spraw związanych 

z wyłapywaniem zwierząt
• ochrona krajobrazu
• zwrot podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej

• spisywaniem zeznań świadków do 
spraw emerytalnych i rentowych

• prowadzeniem spraw związanych 
z zatrudnieniem poborowych 
w ramach służby zastępczej

• gospodarowanie i zarządzanie 
komunalnymi gruntami, zbywanie 

ich, oddawanie w użytkowanie, 
dzierżawę, najem, użyczenie

• organizowanie przetargów na 
zbywanie prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy

• wykup dróg
• prowadzenie spraw związanych 

z odszkodowaniami za przejęte na 
własność gminy drogi powstałe 
w wyniku podziału nieruchomości

• nadzór nad targowiskiem

Kierownik Referatu
Ewa Lota – pok. nr 2 
ewa.lota@rokietnica.pl 
Ewidencja działalności gospo-
darczej 
tel. 061-89-60-623
Inspektor 
Dorota Dolata – pok. nr 9
dorota.dolata@rokietnica.pl 
Gospodarka komunalna, dodatki 
mieszkaniowe
tel. 061-89-60-622 
Podinspektor
Barbara Matuszek – pok. nr 2
barbara.niklaus@rokietnica.pl 
Ochrona środowiska
tel. 061-89-60-623 
Podinspektor
Anna Skrzypiec– pok. nr 1
anna.skrzypiec@rokietnica.pl 
Gospodarka gruntami 
tel. 061-89-60-609
Referent
Janina Budynek – pok. nr 1
Gospodarka gruntami 
tel. 061-89-60-609

REFERAT GOSPODARKI 
FINANSOWO-BUDŻETO-
WEJ  - budynek „B”
• obsługa finansowo-księgowa 

Urzędu
• uruchamianie środków 

finansowych dla poszczególnych 
dysponentów budżetu Gminy

• prowadzenie księgi inwentarzowej
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• przygotowywanie sprawozdań 

finansowych,
• kompletowanie wniosków emery-

talno-rentowych

Kierownik Referatu
Elżbieta Skotarczak - franciszka.
skotarczak@rokietnica.pl
Główna księgowa 
061-89-60-615
Podinspektor
Barbara Kroll 
barbara.kroll@rokietnica.pl 
Płace 
061-89-60-612
Podinspektor
Beata Joachimiak 
beata.joachimiak@rokietnica.pl 
Księgowość budżetowa 
061-89-60-612
Podinspektor
Renata Jahns
renata.jahns@rokietnica.pl 
Księgowość budżetowa 
061-89-60-612

REFERAT OBSŁUGI 
PODATKOWEJ I WINDY-
KACJI - budynek „A”

• podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych (zgłoszenie przedmiotu 
opodatkowania) 

• podatek od nieruchomości od osób 
prawnych (zgłoszenie przedmiotu 
opodatkowania) 

• podatek rolny (zgłoszenie przed-
miotu opodatkowania) 

• podatek leśny (zgłoszenie przed-
miotu opodatkowania) 

• podatek od środków transpor-
towych (zgłoszenie przedmiotu 
opodatkowania) 

• zastosowanie zwolnień i ulg usta-
wowych w podatkach i opłatach 
lokalnych 

• odwołania od decyzji w trybie 
postępowania podatkowego 

• wznowienie postępowania 
w sprawie zakończonej decyzją 
ostateczną 

• zaliczenie nadpłaty na poczet 
przyszłych zobowiązań podatko-
wych 

• stwierdzenie nadpłaty podatku 
• zmiana decyzji ostatecznej 
• umorzenie postępowania egzeku-

cyjnego 
• zawieszenie postępowania 

egzekucyjnego 
• wykreślenie hipoteki przymu-

sowej w zakresie zobowiązań 
podatkowych (wydanie zezwolenia 
na wniosek zainteresowanego) 

• zaświadczenia 
• kontrola realizacji obowiązku 

podatkowego
• windykacja w stosunku do dłużni-

ków, wynikłych z niezrealizowania 
lub niewłaściwego realizowania 
obowiązku podatkowego

Kierownik Referatu
Klaudia Rybińska – pok. nr 5
klaudia.rybinska@rokietnica.pl 
tel. 061-89-60-624
Inspektor
Aleksandra Walczak – pok. nr 5
aleksandra.walczak@rokietnica.pl 
Wymiar podatków 
tel. 061-89-60-624
Podinspektor
Magdalena Jakubowska-Specyał 
– pok. nr 5
magdalena.jakubowska@
rokietnica.pl 
Wymiar podatku i opłat
tel. 061-89-60-617
Podinspektor 
Sylwia Kubicka – pok. nr 6
sylwia.kubicka@rokietnica.pl 
Księgowość podatkowa 
tel. 061-89-60-616
Referent
Karolina Fabiś – pok. nr 6
karolina.fabis@rokietnica.pl
Obsługa podatku i windykacja 
tel. 061-89-60-616

Urząd Stanu Cywilne-
go, Referat Ewidencji 
Ludności i Dowodów 
Osobistych  
-  budynek „A” 
• rejestracja urodzeń, małżeństw 

oraz zgonów i innych zdarzeń 
mających wpływ na stan cywilny 
osób

• wydawanie odpisów aktów stanu 
cywilnego oraz zaświadczeń

• przyjmowanie oświadczeń o 
wstąpieniu w związek małżeński 
oraz innych oświadczeń zgodnie 
z przepisami Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego
• wykonywanie zadań wynikających 

z Konkordatu
• spisywanie testamentów
• wydawanie dokumentów stwier-

dzających tożsamość
• przyjmowanie wniosków na 

dowody osobiste
• prowadzenie spraw związanych 

z ewidencją ludności, zgromadze-
niami

• sprawy zgromadzeń
• sprawy zbiórek publicznych

Kierownik Referatu
Dorota Statucka 
dorota.statucka@rokietnica.pl 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 
tel. 061-89-60-627
Inspektor
Elżbieta Karbowska 
elzbieta.karbowska@rokietnica.pl 
Ewidencja ludności 
tel. 061-89-60-626
Referent
Monika Jackowiak
monika.jackowiak@rokietnica.pl 
Dowody osobiste 
tel. 061-89-60-602

Stanowisko ds. za-
mówień publicznych 
- budynek „A”
• prowadzenie spraw związanych z 

udzielaniem przez gminę zamó-
wień publicznych,

w szczególności:
• ustalanie trybu zamówienia
• dokonywanie ogłoszeń o realizo-

wanych zamówieniach
• opracowanie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia
• sporządzanie protokołów z udzie-

lanych zamówień
• ogłaszanie wyników zamówień
• sporządzanie umów do zamówień
• prowadzenie rejestru udzielonych 

zamówień

Inspektor
Halina Wroniecka – pok. nr 9
rokietnica.zp@ 
poczta.internetdsl.pl 
Zamówienia publiczne 
tel. 061-89-60-604

Koordynator oświaty 
- budynek „A”
• ewidencja szkół i przedszkoli 

publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina  Rokiet-
nica

• ewidencja szkół i przedszkoli nie-
publicznych, prowadzonych przez 
inny organ niż Gmina Rokietnica

• dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników

• awans zawodowy nauczycieli, 
ubiegających się o stopień nauczy-
ciela mianowanego

• realizacja rządowego programu 
w  zakresie dofinansowania 
zakupu podręczników szkolnych 
dla uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Rokietnica, 

• realizacja zadań w zakresie dofi-
nansowania  kosztów z tytułu poby-
tu dzieci zamieszkałych na terenie 
Gminy Rokietnica  w niepublicznych  
przedszkolach zlokalizowanych na 
terenie innych gmin,

• realizacja zadań w zakresie 
dofinansowania kosztów z tytułu 
pobytu dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Rokietnica 
w przedszkolach publicznych 
zlokalizowanych na terenie innych 
gmin- dotyczy dzieci niepełno-
sprawnych,

• organizacja dowozu dzieci- ucz-
niów niepełnosprawnych do 
placówek specjalistycznych zloka-
lizowanych  na terenie  sąsiednich 
gmin,

• koordynacja działań Dyrektorów 
szkół i przedszkoli publicznych 
w zakresie funkcjonowania   
placówek, którymi zarządzają

Beata Dukat – pok. nr 21
beata.dukat@rokietnica.pl 
Koordynator oświaty 
tel. 061-89-60-618

Radca prawny
• obsługa prawna Urzędu Gminy

Beata Schulz-Górska 
Radca prawny 

Pełnomocnik ds. 
Ochrony Informacji 
Niejawnych, Specja-
lista ds. OC, p.poż. 
i BHP - budynek „A”
• zapewnienie ochrony informacji 

niejawnych,
• nadzór systemów i sieci informa-

tycznych,
• kontrola ochrony informacji 

niejawnych oraz przestrzegania 
przepisów o ochronie tych infor-
macji ,

• okresowa kontrola ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów 
niejawnych,

• opracowanie wykazu stanowisk 
i osób dopuszczonych do informa-
cji niejawnych,

• szkolenie pracowników w zakresie 
ochrony informacji niejawnych,

• współdziałanie z organami wojsko-
wymi,

• administracja rezerw osobowych 
w tym rejestracji, poboru i ewiden-
cji.

• świadczenia rzeczowe na rzecz 
obrony,

• współpraca z jednostkami ochot-
niczej straży pożarnej w gminie 
i z Państwową Strażą Pożarną,

• okresowa analiza stanu bhp,
• stwierdzenie zagrożeń zawodo-

wych,
• stworzenie i aktualizacja gminnego 

planu reagowania kryzysowego

Krzysztof Szymoniak – pok. nr 15
krzysztof.szymoniak@ 
rokietnica.pl 
Ochrona Informacji Niejawnych  
Inspektor ds. OC, p.poż. i BHP
tel. 061-89-60-606

Stanowisko ds. kontro-
li wewnętrznej
• kontrola jednostek organizacyjnych 

Gminy Rokietnica

Stanisław Kin
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Choć słowo integracja, bardzo ostatnio modne, 
trudno nazwać hasłem marketingowym, niesie ze 
sobą bowiem niezwykły ciężar gatunkowy zwią-
zany z odpowiedzialnością wobec tych, którym 
się ją oferuje, to jednak bez choćby namiastki 
działań zmierzających do jej urzeczywistnienia 
trudno mówić o sprawnym funkcjonowaniu lokalnej 
społeczności.  Jej rozwój, a nade wszystko dyna-
mika, zależy w dużej mierze od ukształtowania 
poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, 
a także zbudowania więzi pozwalających nazwać 
ją społecznością przyjazną, otwartą i samorząd-
ną. Oczywiście trwałość procesów integracyjnych 
jest w głównej mierze wypadkową działań samych 
mieszkańców, niemniej jednak powinnością i obo-
wiązkiem wybranych przez nich samorządów jest 
ich wspieranie, a także inspirowanie, tak istotne 
zwłaszcza w społecznościach zróżnicowanych, 
o silnych procesach migracyjnych, w których co-
dziennym wyzwaniem staje się umiejętność pogo-
dzenia tradycji z nowoczesnością, przyzwyczajeń 
i pasji starszego pokolenia z odmiennym sposobem 
postrzegania świata przez ludzi młodych. 

Jedną z inicjatyw, które podjęliśmy w roku ubie-
głym było zorganizowanie cyklicznej imprezy 
plenerowej pod nazwą „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na rumpuć”. 
Zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli 
wszystkich środowisk, wspólnot sołeckich, przed-
siębiorców, młodzieży, a przede wszystkim całych 
rodzin i połączenie ich świadomością współtwo-
rzenia atmosfery miejsca, w którym mieszkają 
i pracują, w zgodzie z wielowiekową wielkopol-
ską tradycją, zakończyło się wielkim sukcesem. 
Stragany swojskiego jadła, barwne opowieści 
kulinarne, wystawa rękodzieła, folklor ludo-
wy, propozycje konkursów i zabaw integracyj-
nych, a przede wszystkim przygotowanie 1600 
litrowego garnka „rokietnickiego rumpuciu” 
– zupy, która stała się symbolem naszej gminy, 
pod niezapomnianym przewodnictwem Pana 
dr Grzegorz Russaka, Prezesa Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego, tworzyły 
niepowtarzalny klimat rozśpiewanej, pełnej 
humoru i wesela biesiady.
Jeśli dodać do tego koncert Eweliny Fliny, który 
zgromadził około 5 – 6 tysięcy fanów, artystycz-
ne brzmienie zespołów muzycznych, pokaz tań-
ca i mody, to hasło naszej imprezy - „wołał nas 
uczty czas i gitary skoczny bas” mogło być tylko 
wezwaniem do jej powtórzenia.

Z wielkim zapałem przystąpiliśmy więc już wiosną  
tego roku do działań, których celem jest zorganizo-
wanie II edycji „Rokietnickiej biesiady”. 

Miło nam powiadomić, że zgodnie z ubiegło-
roczną tradycją, jej termin został wyznaczony 
na 5 września 2009 r., tak by Państwo kojarzyli 
Rokietnicę i niepowtarzalną atmosferę jej plenero-
wej imprezy zawsze z pierwszą sobotą września, 

będącą wspomnieniem wakacji, pozwalającym na 
długie jesienne i zimowe dni wytężonej pracy zgro-
madzić pozytywną energię emanującą niepowta-
rzalnym rokietnickim duchem.
Tym co nas niezwykle cieszy jest bardzo pozy-
tywny odzew z jakim spotykamy się przy każdej 
próbie zaoferowania współpracy przy tworze-
niu II edycji „Rokietnickiego rumpucia.”
Dotyczy to przede wszystkim Patronatu Honorowe-
go, stanowiącego z jednej strony wielkie zobowią-
zanie dla organizatorów, ale z drugiej – będącego 
wyjątkową rangą i oprawą przedsięwzięcia, współ-
pracy mediów, które chyba naprawdę nas pokocha-
ły, ale przede wszystkim gotowości do współpracy 
ze strony sołectw z terenu Gminy Rokietnica. 

Czy pamiętają Państwo stworzone wysiłkiem 
mieszkańców prawdziwe regionalne królestwa 
oferujące to, z czego te najmniejsze gminne 
wspólnoty są najbardziej dumne? Pasja, zaan-
gażowanie, niezwykły koloryt, ale także konse-
kwencja i solidarne działanie pozwoliły pokazać 
to, co jest naszym niezaprzeczalnym magnesem, 
nie wymagającym szukania i tworzenia sztucznych 
kampanii promocyjnych, zachęcających do za-
mieszkania w naszej wspólnocie i współtworzenia 
jej oblicza.
Nie byłoby „Rokietnickiej biesiady” bez współ-
pracy sponsorskiej i organizacyjnej. Niepowta-
rzalny klimat radości, zabawy, w pewnym sensie 
beztroski, wypracowało liczne grono przyjaciół, 
osób życzliwych i pomocnych. Doceniliśmy i doce-
niamy każdy grosz, tak zawsze cenną dobrą radę, 
ciekawe rozwiązanie, nową inicjatywę rozszerzają-
cą znacznie ofertę, którą staramy się zapropono-
wać. 

A co dla Państwa przygotowaliśmy?
Nie o wszystkim do końca chcemy mówić – naj-
lepiej smakują przecież niespodzianki. 
• Będzie to co Państwo już poznali i chyba po-

lubili – czyli rokietnicki 
rumpuć przygotowany 
pod kierunkiem dr Grze-
gorza Russaka, który 
naszą potrawę okrasi 
tym, czego nie można 
kupić w żadnym sklepie 
– wspaniałą gawędą,  
tryskającą humorem, 
żartem, dawną polską 
wesołością i dowcipem.

• Będą sołeckie królestwa, pszczelarze, ogrodnicy 
i rolnicy oraz konkurs dla wszystkich uczestni-
ków, którzy głosując na specjalnie przygotowa-
nych kartkach, wrzucanych do słonecznikowej 
skrzynki wybiorą „Najpiękniejsze stoisko sołe-
ckie”

• Będzie profesjonalny Turniej Piłkarski przy-
gotowany przez LBC  - Stowarzyszenie Lech 
Business Club

• Do obcowania z przyrodą zachęcą nas wędkarze

• Zajmiemy się poprzez ciekawe konkursy, pre-
zentacje i pokazy Państwa bezpieczeństwem, 
oczywiście z udziałem służb mundurowych, 
tym razem bez mandatów w kieszeni. 

• Parafrazując znane przysłowie przekonamy się 
z pewnością, że „za mundurem nie tylko panny 
sznurem”, odwiedzi nas bowiem ze swoją eks-
pozycją także wojsko.

• Okazję do radości, uciechy i zabawy będą miały 
także dzieci na dmuchanych pałacach, tram-
polinach, w wiosce rycerskiej, którą z przyjem-
nością zobaczą też dorośli, mając możliwość 
wybicia monety, czy udziału w walce wręcz, 
w konkursach plastycznych przygotowanych 
przez rokietnicki GOK.

A co na deser? Oczywiście deser - ten w do-
słownym tego słowa znaczeniu no i oczywiście 
muzyka, śpiew, taniec, bujanie i kołysanie, po-
kaz mody, recitale. 

I niezwykła GWIAZDA WIECZORU – proszę 
Państwa -  PATRYCJA MARKOWSKA w koncercie 
pełnym tego co lubimy wszyscy, dobrego rocka, 
nastrojowej nuty i zmuszającego do przemyśleń 
tekstu.

A czego oczekujemy od Państwa?
Przede wszystkim obecności, z całymi rodzinami, 
gronem przyjaciół, sąsiadów, z pozytywnym nasta-
wieniem, dobrym apetytem, chęcią uczestnictwa 
w konkursach, zabawach, koncertach, pokazach. 
I już dziś zaklinajmy słońce – by i ono zagościło 
w nasze przyjazne progi i towarzyszyło ciepłymi 
promieniami od świtu do późnego wieczora, kiedy 
kołysani słowami piosenki Patrycji Markowskiej, 
będziemy się z żalem rozstawać – ale przecież nie 
na dobre, tylko do następnej wspólnej rokietnickiej 
biesiady. Niezwykłej jak jej mieszkańcy. 

„Tylko jak powoli nie zmieniać siebie w głaz
żyć tak prawdziwie aż do dna

tańczyć na deszczu gonić wiatr, wiatr
tylko jak powoli nie zmieniać siebie w głaz

żyć tak prawdziwie aż do dna
odnaleźć się w okruchach zwykłego z tobą dnia.”

słowa: Patrycja Markowska,  
muzyka: Sebastian Piekarek)

Czekamy na Ciebie 
5 wrzesnia 2009

Spotkajmy się ponownie by tańczyć, śpiewać i rozdawać sobie życzliwy uśmiech
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Program:
1. Podczas trwania całej imprezy – przy-

gotowywanie „rumpuciu” – opartej 
na rokietnickiej recepturze zupy, pod 
kierunkiem i z komentarzem dr Grze-
gorza Russaka – Prezesa Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego; 
specjalnie ogłoszona degustacja i 
poczęstunek dla wszystkich uczestni-
ków imprezy. Rozlewanie „rumpuciu” 
– przy wsparciu i aktywnej pomocy 
zaproszonych VIP-ów;

2. Konkurs na potrawę biesiadną o ty-
tuł „Chochli Gminnej”

3. zagroda zwierząt (owce, kucyki, ko-
nie) – Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Państwa Kortusów z Rokietnicy

4. prezentacja artystyczna Przedszkola 
„Bajeczka” z Rokietnicy;

5. Konkurs Plastyczny dla dzieci przy-
gotowany przez „Pracownię zręcz-
nych rąk” z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rokietnicy;

6. Konkurs gwarowy „Gadamy po na-
szemu” 

7. program „Bądźmy bezpieczni na dro-
dze” przygotowany przez Wielkopolski 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Po-
znaniu, Komendę Miejska Policji w 
Poznaniu, Polski Związek Motorowy, 
Ośrodek Szkolenia Kierowców A. Że-
browski w Mrowinie, mieszkańców 
Osiedla Kalinowego w Rokietnicy;

8. atrakcje przygotowane przez Koło 
Wędkarskie PZW Sterlet w Rokietnicy

9. atrakcje przygotowane przez Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Poznaniu – m.in. prezentacja no-
woczesnego sprzętu wojskowego 

10. Turniej Piłkarski przygotowany 
przez Stowarzyszenie LBC Lech 
Business Club. Regulamin Turnieju 
oraz jego zasady i karta zgłoszeń 
drużyn na www.rokietnica.pl w za-
kładce poświęconej „rumpuciowi”, a 
także pod nr tel.: 061 89 60 614 i 061 
89 60 605; organizatorzy przewidzieli 
niezwykłe emocje i cenne nagrody 

11. „Zagrajmy na byle czym” występ 
zespołu „Mały i Duży” reprezentują-
cego Gospodarstwo Agroturystyczne 
Państwa Kortusów z Rokietnicy;

12. Pokaz i nauka tańca „Bolly wood”;
13. Pokaz mody – firma SHARK;
14. rozstrzygnięcie konkursu fotogra-

ficznego „Zielono mi czyli wakacje 
z przyrodą” – promującego piękno 
przyrodnicze Gminy Rokietnica;

15. Stoiska sołeckie promujące gminę 
Rokietnica:
• Stoiska ze zdrową żywnością 

i produktami regionalnymi;
• Stoiska rękodzieła
• Stoiska szkół działających na 

terenie Gminy Rokietnica
• Wystawa i sprzedaż rzeźby;
• Wystawa i sprzedaż produktów 

pszczelich;
• Wystawa i sprzedaż owoców 

RSGD w Przybrodzie;
16. Stoiska rzemieślników zrzeszonych 

w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślni-
czej w Poznaniu;

17. Atrakcje artystyczne i plenerowe 
przygotowane przez Agencję Arty-
styczną „New Voice”, Os. Bolesława 
Chrobrego 120, 60-685 Poznań
• Koncerty:
Ø Zespół rockowo-blusowy 

OUTSIDER – cover band (Dżem, 
Breakout);

Ø Soliści Programu Fabryka 
Gwiazd Telewizji Polsat: Nick 
Sinclair i Mateusz „Kraus” 
Krautwurst 

Ø GRAFFITI – młodzieżowy zespół 
wokalny (grand prix międzyna-
rodowego festiwalu młodych 
talentów w ODESSIE);

Ø Grupa BEEZEE pierwszy zawo-
dowy YOUNG BAND w Polsce. 
Stały kontakt z telewizją TVN;

PATRYCJA MARKOWSKA  
jako gwiazda wieczoru

• „Miasteczko dla dzieci” – dmu-
chane place zabaw, trampoliny, 
ściana wspinaczkowa, skocznie; 
opieka wykwalifikowanej kadry;

• „Wioska Rycerska” – pokazy 
sztuk walki, prezentacja broni 

Patronat Honorowy imprezy:

Wojewoda Wielkopolski

Starosta Poznański

Rektor Uniwersytetu  
Przyrodniczego 
w Poznaniu
Kanclerz Wyższej Szkoły 
Pedagogiki i Administra-
cji w Poznaniu

Prezes Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego 
i Lokalnego

Prezes Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu

Patronat medialny

Radio Merkury Poznań

Telewizja WTK Poznań  

TVP S.A. Oddział Poznań

„Głos Wielkopolski”

Sponsor  
Strategiczny

Sponsor Premium:
• Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administra-

cji w Poznaniu – Poznań;
• Welco.Br Skład drewna Rokietnica 

Gabriel Kotłowski  
– Rokietnica,  
ul. Golęcińska 65, 

• Hurtownia  
Odzieży SHARK  

• Masterplast Sp. z o.o.  
– Rokietnica, ul. Kolejowa 23;

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Rokietnicy – ul. Pocztowa 3,  
62-090 Rokietnica; 

• Solid Security Sp. z o.o.  
Oddział w Poznaniu

• Piekarnia Piotr Łakomy,  
Rokietnica, ul. Golęcińska 2 

• Drukarnia PDP Polidruk  
Poznań, Mrowino,  
ul Towarowa 4;

Sponsor biznes
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak 

– Rokietnica, ul. Gminna 1;
• Duni Sales Poland Sp. z o.o. Poznań,  

ul. Syrenia
• Granteco, Piotr Krawiec - Mrowino, 

ul. Poznańska 28 – wynajem sprzętu 
ogrodniczego, budowlanego i sprzedaż 

brykietu opałowego;
• Ośrodek Szkolenia Kierowców A. Żebrow-

ski - Cerekwica, ul. Piaskowa 30;
• Zakład Drogowy Antczak w Poznaniu, 

ul. Lutycka 83;
• Clipper Sp. z o.o. – Chludowo.

Termin organizacji imprezy: 
5 września 2009 r. 
godzina 11.00 – 23.00;

Organizator:
Urząd Gminy w Rokietnicy;

Współorganizatorzy:
l Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego;
l Starostwo Powiatowe w Poznaniu
l Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 

w Poznaniu;
l Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy, 
l Sołectwa Gminy Rokietnica;
l Jednostki OSP  

z terenu Gminy Rokietnica

Wszystkich przyjaciół Gminy Rokietnica, osoby, firmy, przedsiębiorstwa, któ-
re 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, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, tel.: 061 89 60 605;
e-mail: danuta.potrawiak@rokietnica.pl

Numer konta bankowego organizatora:  
Poznański Bank Spółdzielczy o/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Wszelkie szczegóły – www.rokietnica.pl

z czasów rycerskich, opowieści 
i prezentacje teatralne w wio-
sce rycerskiej, konkurencje dla 

publiczności, wybijanie pamiąt-
kowych monet z herbem Gminy 
Rokietnica; 
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„Ja nie mam nic, Ty nie masz nic, 
On nie ma nic – to razem właśnie 
mamy tyle, w sam raz tyle, żeby za-
łożyć firmę komunikacyjną...”. Pa-
rafraza słów Reymonta okazała się 
słuszna. Z dniem 1 lipca 1999 roku 
rozpoczął działalność Zakład Usług 
Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Rokietnicy. Wbrew 
opiniom niedowiarków i wątpią-
cych ZUK „ROKBUS”, zbudowany 
od podstaw heroicznym wysiłkiem 
i poświęceniem oddanych sprawie 
ludzi, przetrwał liczne zawieruchy 
i pokonał piętrzące się przeciwności, 
by 27 czerwca 2009 roku móc świę-
tować Jubileusz 10-lecia swojego ist-
nienia. W Klubie Sołeckim Mrowi-
no – Cerekwica zgromadziło się tego 
dnia szerokie grono oddanych przy-
jaciół, zwolenników i sympatyków 
nobliwej Spółki. Ku radości gospo-
darzy uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością przedstawiciele sąsia-
dujących z Rokietnicą samorządów, 
a także Władze Gminy Rokietnica. 
Ogromną nobilitacją dla Zarządu 
i Pracowników Spółki było też przy-
bycie zarządów wszystkich zaprzy-
jaźnionych z „ROKBUS”-em firm 
przewozowych. Zgromadzeni Goście 
nie szczędzili Spółce słów uznania, 
z niekłamanym podziwem mówiąc 
o dokonaniach (a zwłaszcza o tym 
jednym, najważniejszym epizodzie 

– samym akcie powstania) firmy. 
W niezwykle przyjazny i ciepły spo-
sób zwracał się do Zarządu i Pracow-
ników Spółki Wójt Gminy Rokietni-
ca, Pan Bartosz Derech, dziękując Im 
za trwające od dekady zaangażowa-
nie i poświęcenie, a Prezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu, 
Pan Wojciech Tulibacki, zapewnił, iż 
w firmie, którą kieruje, ZUK „ROK-

BUS” nie powinien widzieć konku-
renta, a szczerze zaangażowanego 
współpracownika. Zgromadzeni na 
sali z niemałym zaskoczeniem słu-
chali opowieści Prezesa Zarządu 
Zakładu Usług Komunikacyjnych 
„ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy, 
Pana Jerzego Króla, który w charak-
terystyczny dla siebie sposób, głośno 
i dobitnie przedstawił trudne począt-
ki istnienia Spółki, kontrastując je z 
obecną, imponującą w porównaniu 
do preludium, działalnością firmy. 
Poszerzeniu uległ nie tylko zakres 
działalności Spółki, zwiększyła ona 
także zatrudnienie oraz stan liczeb-
ny taboru, silnie koncentrując się 

również na jego coraz wyższej jako-
ści. Prezes Król wielokrotnie podkre-
ślał, iż sukces, jaki odniosła śmiała 
koncepcja stworzenia własnej komu-
nikacji na terenie Gminy Rokietnica, 
jest efektem wytężonej pracy zespo-
łu oddanych Spółce „ROKBUS” lu-
dzi, którzy poświęcili jej swoje umie-
jętności, doświadczenie i czas. Za 
ich sprawą dokonało się dobre i spo-
łecznie użyteczne dzieło – powsta-
ła komunikacja gminna. Wielu pra-
cowników, tworzących pierwotną 
drużynę „ROKBUSU”–u, pozostało 
wiernych Spółce po dziś dzień. Za-
rząd ZUK „ROKBUS” zdecydował, 
iż uroczystość jubileuszowa jest do-
skonałą okazją ku temu, by w sym-
boliczny sposób, podziękować Im za 
trud i oddanie, za dekadę poświęceń 
i zaangażowania w wypełnianie mi-
sji i posłannictwa, jakim jest dbałość 
o sprawne funkcjonowanie i perma-
nentny rozwój rokietnickiej komu-
nikacji gminnej. Mile zaskoczeni tą 
wspaniałą niespodzianką 10 – let-
ni Pracownicy Spółki, na co dzień 
skromnie i bez rozgłosu wykonujący 
swoją nie dającą się przecenić pracę, 

zaproszeni na scenę, z wielką przy-
jemnością i szczerym uśmiechem od-
bierali z rąk Prezesa Zarządu, Pana 
Jerzego Króla i Członka Zarządu, 
Pana Lesława Spochaczyka pamiąt-
kowe dyplomy. Odznaczony i uhono-
rowany został również Zarząd Spółki 
„ROKBUS”. Wójt Gminy Rokietni-
ca, Pan Bartosz Derech wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Rokietni-
ca, Panią Teresą Bartol w imieniu 
wszystkich osób władających Gmi-
ną, z ogromną serdecznością wyra-
zili swoje podziękowanie i uznanie 
dla Zarządu, wręczając okolicznoś-
ciowe grawertony. Nie była to jed-
nak ostatnia niespodzianka tego 

wyjątkowego popołudnia i wieczo-
ru. Chcąc w szczególny sposób pod-
kreślić rolę, jaką w toku działalności 
Spółki „ROKBUS” odgrywają oddani 
i kompetentni pracownicy, zaspoka-
jając potrzeby i oczekiwania komu-
nikacyjne lokalnej społeczności ro-
kietnickiej, przygotowano dla Nich 
jeszcze jeden upominek. Przewodni-
cząca Rady Gminy Rokietnica, Pani 
Teresa Bartol, występując w imie-
niu wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Rokietnica wraz ze Skarbnikiem 
Gminy, Panią Katarzyną Paulus i Se-
kretarzem Gminy, Panem Leszkiem 
Skrzypińskim, którzy reprezentowa-
li urzędników na co dzień współpra-
cujących ze Spółką, złożyli na ręce 
Prezesa Zarządu, Pana Jerzego Kró-
la, wyjątkowy podarunek - kompas 
ze specjalną dedykacją dla całej fan-
tastycznej załogi Zakładu Usług Ko-
munikacyjnych „ROKBUS”. Gest ten, 
jak i dwa poprzednie, został nagro-
dzony gromkimi brawami. 
Gdy wybrzmiało ich echo, przyszedł 
czas na ostatnią niespodziankę wie-
czoru. Wszyscy Goście zostali zapro-
szeni na specjalnie przygotowany 
koncert. Najpiękniejsze arie operet-
kowe i ujmujące utwory musicalowe 
zabrzmiały w Klubie Sołeckim Mro-
wino – Cerekwica, wykonane przez 
wspaniałych artystów Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu – Panią Ag-
nieszkę Wawrzyniak i Pana Włodzi-
mierza Kalembę, którzy stworzyli 
wyjątkowy i radosny klimat, jakże 
wspaniale korespondujący z obcho-
dzonym Jubileuszem. Kontynuacją 
„urodzinowej” radości był okolicz-
nościowy poczęstunek, wspania-
le przygotowany przez Restaurację 
„Biesiadna” w Mrowinie. Nie zabra-
kło toastu, zwyczajowego „Sto lat!” i 
oczywiście tortu, na którym widniał 
idealny wizerunek autobusu w fir-
mowych barwach Spółki. 
Szerokiej drogi, Szacowny Jubilacie! 

K. Filipowiak - Łuczyńska

Dziesiąte Urodziny 
Zakładu Usług Komunikacyjnych  
„ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy

Wbrew opiniom niedowiarków i wątpiących ZUK „ROKBUS”, 
zbudowany od podstaw heroicznym wysiłkiem i poświęceniem 
oddanych sprawie ludzi, przetrwał liczne zawieruchy i poko-
nał piętrzące się przeciwności, by 27 czerwca 2009 roku móc 
świętować Jubileusz 10-lecia swojego istnienia.
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Jeszcze trochę 
wakacji
Szanowni Nauczyciele i dyrekto-
rzy wszystkich Szkół naszej Gmi-
ny; Drodzy Rodzice i Kochana Mło-
dzieży – od klasy przedszkolnej do 
absolutorium Wyższych Uczelni. 
Wakacje minęły w połowie jak przy-
słowiowa błyskawica – bardzo szyb-
ko mimo kapryśnych zmian pogody. 
Obładowani plecakami wypełnio-
nymi podręcznikami – cegłami nie-
długo będziemy maszerować do sal 
lekcyjnych. Tu napełniać będzie-
my nasze umysły wiedzą i umiejęt-
nościami oraz zdobywać fizyczną 
sprawność.
Niech 1 dzień września będzie pe-
łen radości, spotkań, powitań i pla-
nów w zdobywaniu wiedzy, kształto-
waniu serc oraz charakterów. Niech 
pokój towarzyszy wspólnej pracy 
Nauczycieli, Was – uczniowie oraz 
Studenci oraz Rodziców – ku chwa-
le Boga i Niepodległej Polski.
Uczcijcie w tym dniu 70. Roczni-
cę Pierwszego Września, w którym 
wielu Waszych Rodziców i dziad-
ków z bronią w ręku broniło i ginę-
ło za ojczyznę. Została zaatakowa-
na przez niemieckich, hitlerowskich 
najeźdźców, a w dniu 17 września 
tego samego roku, przez bolszewi-
cką armię komunistów Stalina. Jed-
ni i drudzy napadli Polskę bez wypo-
wiedzenia pokoju.
Napastnicy – Niemcy i sowiecka Ro-

sja – zawarli w sierpniu 1939 r. tajny 
pakt Ribbentrop – Mołotow – rozbi-
cia i podziału Polski pomiędzy sie-
bie.
Ten czas był dla nas uczniów począt-
kiem pięcioletniej tragedii, a rów-
nież dla nauczycieli, profesorów 
i całych rodzin – latami nieszczęść, 
morderstw i biedy.
Kochani Uczniowie i Studenci obec-
nego czasu – 2009 roku. W ciszy 
i w modlitwie uczcijcie pamięć Wa-
szych kolegów, wujków, dziadków, 
rodziców poległych w bojach i obo-
zach zagłady, za Wolność i Niepod-
ległość Polski. Nie zapomnijcie o 5-
ciu Waszych Kolegach, Wasz wiek 
noszących, z Oratorium na ul. Wro-
nieckiej w Poznaniu; aresztowanych 
przez Niemców, katowanych w for-
cie VII, a zgilotynowanych w Dreź-
nie, w 1942 roku (Wszyscy są Błogo-
sławionymi).
Wy będziecie dzielni! Zdobywajcie 
jak najgłębszą wiedzę we wszystkich 
dziedzinach; noście treści prawdzi-
wej historii własnej Ojczyzny i Ro-
dzin w Sercach Swoich; z wielką tro-
ską szanujcie piękną polską mowę 
i w pamięci miejcie liczne fragmenty 
poezji oraz pracy najwybitniejszych 
literatów naszych. Wyrzucajcie za-
chwaszczenie obcymi słowami bo-
gatego naszego języka polskiego. Nie 
naśladujcie, nie małpujcie zła, któ-
re tak szerokim strumieniem płynie 
ze wszystkich stron do naszego kra-
ju. Nie czyńcie siebie niewolnikami, 
lokajami u obcych; brońcie swej god-
ności już od młodych lat; byście sta-

rości nie musieli spędzać na żebraniu 
kromki chleba i szukaniu miejsca na 
schronienie i odpoczynek. Bądźcie 
mądrymi Polakami i Polkami, dziel-
nymi Obrońcami Polski – „kraju lat 
dziecinnych”.
Niech serca Wasze noszą zawsze 
Prawdę, Dobro i Piękno połączone 
nierozerwalnie z hasłem: „Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna”. Tego życzę Wszyst-
kim – Drodzy Czytelnicy „Roki-
ckich Wiadomości” – a szczególnie 
Wam Szanowni Koledzy Nauczycie-
le, utrudzeni Rodzice i Umiłowa-
na Młodzieży Szkół Podstawowych 
oraz Średnich (często bezdomna we 
własnym domu, bo oboje Rodzice 
pracują w wielozmianowym trybie 
produkcyjnym, często z przedłużo-
nymi godzinami) – zawsze widzą-
cy w każdej istocie ludzkiej  - Czło-
wieka, stworzenie Boga.

Wasz  
Stanisław  

Florian  
Sikorski

P.S. Cieszę się 
bardzo, gdy do-
ciera do mnie 
wiadomość, że uczniowie Szkół Ro-
kietnickich uczą się historii, kochają 
ją, a rocznice wydarzeń dotyczących 
istnienia Polski i zasług Polaków dla 
Europy i Świata są coraz lepiej znane. 
One są dla uczących się „Miłością w 
prawdzie” („Caritas in veritate”). Taki 
bowiem tytuł dał swojej najnowszej 
encyklice papież Benedykt XVI. 

Czytajmy ją wszyscy wolno i dokład-
nie, aby zastosowanie wskazań było 
w praktyce jak najbardziej owocne. 
Niech fałsz, kłamstwo, oszczerstwo 
i wszelkie zło skończy się globalnie 
(na całe Ziemi), szczególnie wśród 
rządzących i panujących – wśród 
władz.

(Tekst encykliki dostępny będzie w dniu 
19.07.2009 w „Przewodniku Katolickim” 
– wydawca: Święty Wojciech”, pl. Wolno-
ści 1; Poznań)

Dyrektor  
Gminnego  

Ośrodka Kultury  
w Rokietnicy 

zaprasza dzieci  
w wieku 9 – 14 lat 

do udziału 
w projekcie  

krajoznawczym

„Gdzie  
sól warzono  

i ryby  
są  

olbrzymie”

Termin realizacji 
25.08.2009 r  - wtorek

Odpłatność - 20 złotych.

Zapisy w Gminnym  
Ośrodku Kultury  

w Rokietnicy ul. Szkolna 3a
od dnia 1 lipca 2009 roku   

w godzinach pracy placówki.
Telefon: 061 8145-171

Zapraszamy!

Z prac Rady Powiatu
W dniu 23 czerwca 2009r. odbyła 

się XXXI wyjazdowa sesja w siedzibie 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go w Jeziorach. Jej głównym tematem 
oprócz podjętych uchwał była deba-
ta na temat: „Turystyka i tereny re-
kreacyjne w Powiecie Poznańskim”. 
Wprowadzenia do tematu dokonał 
dyr. Adam Kaczmarek. Warto przypo-
mnieć: Teren powiatu poznańskiego 
wchodzi w skład Pojezierza Wielko-
polskiego, rozdzielonego odcinkiem 
Warty na Wysoczyznę Poznańską - po 
jej stronie zachodniej i Wysoczyznę 
Gnieźnieńską – po stronie wschod-
niej. Południowym krańcem powiat 
poznański obejmuje fragment Prado-
liny Warszawsko –Berlińskiej. Rzeź-
ba terenu jest bardzo urozmaicona, 
występuje bogactwo form polodow-
cowych. Ważnym elementem w kra-
jobrazie są jeziora i lasy. Lasy zajmu-
ją powierzchnię 42 tys.hektarów, co 
daje wskaźnik zalesienia w granicach 
22%. Największe kompleksy leśne to: 

Wielkopolski Park Narodowy, Roga-
liński Park Krajobrazowy, Park Krajo-
brazowy Puszcza Zielonka, Park Kra-
jobrazowy ”Promno” oraz jedenaście 
rezerwatów przyrody. Parki oferują 
aktywny wypoczynek w czasie pie-
szych i rowerowych wycieczek. Np: 
Na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego wyznaczono pięć szla-
ków turystycznych i siedem tras wy-
cieczkowych.

O problemach i trudnościach fi-
nansowych związanych z gospodarką 
leśną poinformował mgr inż. K. Sze-
ląg. Dyr. Wydziału Promocji, Kul-
tury i Współpracy z Zagranicą, Pan 
Tomasz Morawski, podkreślił atrak-
cyjność siedemnastu gmin powiatu 
poznańskiego zarówno pod wzglę-
dem dynamicznego rozwoju, ale tak-
że atrakcji turystycznych, stwarzają-
cych przyjazne warunki dla rekreacji 
i wypoczynku.

Rada rozpatrzyła i przyjęła na-
stępujące uchwały: Powierzenia 
i przekazania niektórych zadań pub-
licznego zarządzania drogami powia-
towymi gminie Suchy Las, Tarnowo 

Podgórne, Rokietnica, Kórnik, Ko-
strzyń, Komorniki.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom o uprawnie-
niach szkół publicznych, mogą one 
być wykorzystane wyłącznie na po-
krycie wydatków bieżących szkół lub 
placówek. Ponadto organy mogą kon-
trolować prawidłowość wykorzysta-
nia dotacji, mają prawo wstępu do 
szkół i placówek oraz wglądu do do-
kumentacji.

Podjęto uchwałę w sprawie zasad 
i trybu korzystania ze środków Po-
wiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu.

Rada dokonała zmian w budżecie 
na rok 2009.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Komunikacji 

Budownictwa 
i Infrastruktury

Krystyna Semba
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Ludzie,
których warto poznać

Dzieciństwo
Urodził się w Wiórku nad Wartą nie-
daleko Poznania, gdzie jego ojciec – 
Edward Koszyca był nauczycielem 
miejscowej szkoły powszechnej. Ko-
lejnych trzynaście lat spędził w Spła-
wiu. Tu rodzina Koszyców po objęciu 
przez Edwarda stanowiska nauczy-
ciela i kierownika dwuklasowej szko-
ły powszechnej, mieszkała prawie 
trzynaście lat. W związku z kolejną 
zmianą miejsca pracy, w 1931 r. prze-
nieśli się do Krzyszkowa, gdzie do 
chwili aresztowania 7 października 
1940 r., Edward Koszyca był kierow-
nikiem trzyklasowej Publicznej Szko-
ły Powszechnej, złożonej z dwóch 
klas w Krzyszkowie i jednej w Ro-
kietnicy. Stąd cała placówka, w której 
pracowało trzech nauczycieli, funk-
cjonowała jako Szkoła Powszechna 
w Krzyszkowie-Rokietnicy. Oddany 
bez reszty dzieciom i młodzieży oj-
ciec dzielił swój czas między zajęcia 
w dwóch miejscowościach. Codzien-
ną trasę do Rokietnicy, wzdłuż ulicy, 
która dziś nosi jego imię, przemierzał 
pieszo lub na rowerze, ucząc jeszcze 
dodatkowo wieczorami języka pol-
skiego, matematyki i historii w pobli-
skim więzieniu w Mrowinie. Troska 
o resocjalizację i powrót do pełnego 
życia w społeczeństwie była ważniej-
sza niż zdeptane codzienną wędrów-
ką buty. Oprócz nauki podstawowych 
przedmiotów, szczególnie języka pol-
skiego, historii i matematyki, które 
uważał za najważniejsze w wychowa-
niu pokolenia Polaków odpowiedzial-
nych za kształtowanie oblicza odzy-
skanej po tylu latach niewoli ojczyzny, 
był inicjatorem obchodów uroczysto-
ści państwowych, głównym organi-
zatorem okolicznościowych akade-
mii wiejskich i gminnych z udziałem 
młodzieży, przedstawień teatralnych, 
zajęć i zawodów sportowych na tere-

nie Krzyszkowa i Rokietnicy. Duszę 
społecznika realizował organizując 
pomoc bezrobotnym współmiesz-
kańcom, troszcząc się o biedną, ale 
zdolną młodzież, której ułatwiał start 
życiowy starając się dla nich o miejsca 
w szkołach średnich. Świadomy tego, 
że skuteczność wszelkich prospołecz-
nych działań wymaga zespolenia i za-
angażowania wielu sił, współpraco-
wał ściśle z sołtysami najbliższych 
miejscowości. Ta działalność nasili-
ła się szczególnie przed wybuchem II 
wojny światowej. Przewidując rychły 
jej początek Edward Koszyca zorgani-
zował w szkole w Krzyszkowie zbio-
rowe słuchanie audycji radiowych, 
czytanie prasy codziennej połączone 
każdorazowo z dyskusją na aktualne 
tematy społeczno-polityczne. 

Trudne lata  
okupacji
W atmosferze głęboko patriotyczne-
go domu, pełnego poświęcenia, pa-
sji i pracy dla innych, wśród pięcior-
ga rodzeństwa, trzech sióstr i brata, 
wychował się Zygmunt Koszyca. Do 
dziś z  dumą i rozrzewnieniem wspo-
mina matkę – Marię, kobietę wesołą 
i przedsiębiorczą, organizatorkę życia 
mieszkanek Krzyszkowa i Rokietnicy, 
która w trudnych chwilach zawsze po-
trafiła dodać otuchy. Poza codzienną 
troską o dom i rodzinę była również 
wielką społeczniczką, założycielką - 
wzorem męża -  żeńskiej organizacji 
„Strzelec” w Krzyszkowie i Rokietni-
cy, współorganizatorką imprez kul-
turalnych. Jakie było codzienne życie 
Pana Zygmunta? Z pewnością nieła-
twe, przerwane brutalnie przez woj-
nę, która zawaliła wszystko. Niemniej 
jednak wspomnienie ojca wielkiego 
patrioty, uznanego przez Niemców 
jeszcze przed wojną za wroga Trzeciej 

Rzeszy, wpisanego na tzw. „czarną 
listę” osób najbardziej niebezpiecz-
nych, aresztowanego z zaocznym wy-
rokiem śmierci wkrótce po wybuchu 
II wojny światowej pod błahym pre-
tekstem, męczonego nieludzko, osa-
dzonego w więzieniu na ulicy Młyń-
skiej w Poznaniu, tam skazanego 
wyrokiem śmierci wykonanym przez 
rozstrzelanie pod ścianą śmierci 12 
grudnia 1939 r. w Forcie VII, pozosta-
wiło w jego psychice niezatarty ślad. 
Przekonanie o potrzebie konsekwen-
tnej, zdyscyplinowanej, pełnej zaan-
gażowania i pasji pracy, oddania się 
swemu powołaniu, w przypadku ojca 
– pracy z młodzieżą, którą po prostu 
kochał, wymagania od innych tylko 
poprzez wzorową własną postawę, za-
ufania i troski wobec innych, pozwo-
liło odnieść w życiu niejeden sukces i 
pokonać niejedną przeszkodę.
Trudna sytuacja po aresztowani ojca, 
a potem okrutna wiadomość o jego 
rozstrzelaniu, skłoniła matkę Pana 
Zygmunta do zwrócenia się z prośbą 
o pomoc do brata ojca, który po stara-
niach zakończonych sukcesem spro-
wadził rodzinę Koszyców do Myślenic 
w Generalnej Guberni. Stąd w kwiet-
niu 1945 r. przyjechali do Szamotuł. 
Tutaj Pan Zygmunt z  wykształce-
nia ekonomista, pracował przez dłu-
gie lata jako główny księgowy w Za-
kładach Młynarskich, a później, już 
do emerytury (1981 r.), na tym sa-
mym stanowisku w Centrali Nasien-
nej w Poznaniu.

Przygoda  
ze sportem
Zaczęła się dość przypadkowo i nie-
spodziewanie. Przed wojną Pan Zyg-
munt był uczniem Gimnazjum im. 
Bergera w Poznaniu. Tamtejszy na-
uczyciel historii, uwielbiał tematy-
kę związaną z morzem, o czym wie-
dzieli oczywiście jego uczniowie. 
Zagadnięty niby przypadkiem pro-
fesor, ku uciesze wychowanków, po-
trafił poświęcić swoim morskim opo-
wieściom całą lekcję. Był opiekunem 
działającego przy Gimnazjum Koła 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, do które-
go należeli prawie wszyscy gimnazja-
liści, nauczyciel był bowiem bardzo 
lubiany. Do Koła, mając 15 lat wstą-
pił i Pan Zygmunt, rozpoczynając na 
żaglówkach, kupionych przez Włady-
sława Kowalenkę, profesora – pasjo-
nata, swą wielką przygodę na wodach 
Jeziora Kierskiego. Podczas pierwsze-
go obozu żeglarskiego zorganizowa-
nego nad tym akwenem, uzyskał sto-
pień żeglarza i wygrał swoje pierwsze 
regaty o Mistrzostwo Sekcji Żeglar-
skiej Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej. 
Z jej szeregów wyszło wielu zdolnych 
młodych żeglarzy regatowych, two-
rząc silną reprezentację Wielkopolski. 
Wstąpienie w 1937 r. do Jacht Klubu 
Wielkopolski, było początkiem wspa-
niałych żeglarskich startów Pana 
Zygmunta w zawodach na Jeziorze 
Kierskim, w Bydgoszczy i w Toruniu, 
potwierdzonych zdobyciem w 1938 r. 

Zygmunt Koszyca
rozmowa z Zygmuntem Koszycą, niezwykłym gościem 
Akademii Wieku Dostojnego, mieszkańcem Krzyszkowa 
w latach 1931 – 1940, wielokrotnym Mistrzem Polski 
w żeglarstwie. O swojej 31-letniej przygodzie ze sportem 
opowiada z radością, zdradzającą największa życiową pa-
sję. Bez wątpienia jej źródłem było głębokie przekonanie, 
by wszystko z czym przychodzi się w życiu zmierzyć robić 
dobrze, z żelazną konsekwencją i zdyscyplinowaniem. 
Zasadę tą wyniósł z domu, wpojoną przez ojca, Edwarda 
Koszycę, nauczyciela - patriotę, patrona osiedla w Rokiet-
nicy i ulicy, którą codziennie pokonywał pieszo z Krzyszko-
wa w drodze do pracy z dziećmi.
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pierwszego tytułu Mistrza Poznania 
dla barw Jacht Klubu Wielkopolski. 
Jak wiele innych wspaniałych histo-
rii, tak i tą brutalnie przerwała wojna. 
Okres okupacji spędzony w Myśle-
nicach, bez możliwości żeglowania, 
nie był jednak wcale dla Pana Zyg-
munta okresem straconym. Poświę-
cał bowiem każdą wolną chwilę, by 
na stole rozgrywać symulowane za-
wody żeglarskie, opracowując precy-

zyjnie strategię i taktykę regatową na 
wykonanych przez siebie modelach i 
rysunkach. Kiedy więc w 1947 r. uda-
ło się ponownie wypłynąć na wody 
Jeziora Kierskiego, zdobył w bardzo 
trudnych warunkach atmosferycz-
nych, podczas burzy i ulewnego desz-
czu, tytuł Mistrza Wielkopolski, da-
jąc się poznać jako doskonały strateg 
żeglarski. W 1948 r., podczas zorga-
nizowanych przez Jacht Klub Wielko-
polski Mistrzostw, wywalczył w Kie-
krzu pierwszy tytuł Mistrza Polski, 

powtarzając ten sukces w roku 1949 i 
1952, a w 1950 r., zdobywając II miej-
sce. Jednak ta historia, nie była tyl-
ko pasmem niczym nie zakłóconych 
sukcesów. Wspaniale zapowiadają-
cą się karierę żeglarza przerwała bo-
wiem choroba Pana Zygmunta, któ-
ra wykluczyła go z rywalizacji na trzy 
lata. Powrót był jednak znowu dowo-
dem wspaniałych umiejętności, po-
twierdzonym trzykrotnym z rzędu 

Mistrzostwem Okręgu Poznańskie-
go w klasie „Omega” i czterokrotnym 
takim samym tytułem w klasie „La-
tający Holender”. W sumie w czasie 
trwającej 31 lat żeglarskiej przygo-
dy Pan Zygmunt wystartował w 173 
regatach, w tym 168 razy w barwach 
Jacht Klubu Wielkopolski, wygrywa-
jąc 114 zawodów, 23 razy mijając metę 
jako drugi i 12 - krotnie jako trzeci. 
Z czynnego uprawiania sportu zmu-
szony był definitywnie zrezygnować 
w 1966 r., ze względu na pogarszający 

się stan zdrowia. Jednak serce Pana 
Zygmunta pozostało na wodzie Je-
ziora Kierskiego i w rodzimym Jacht 
Klubie Wielkopolski, którego człon-
kiem jest po dziś dzień. A trwająca 
tyle lat przygoda ze sportem dała wie-
le radości i wielkich żeglarskich przy-
jaźni, m.in. z prof. Włodzimierzem 
Fiszerem, związanym, jak Pan Zyg-
munt, z rokietnicką Akademią Wie-
ku Dostojnego. 

Moje przesłanie
Co pozwoliło Panu Zygmuntowi Ko-
szycy na tyluletnią przygodę z że-
glarstwem, uwieńczoną wspaniałymi 
sukcesami? Przede wszystkim wiel-
kie umiłowanie tego sportu, zaszcze-
pione przez pierwszego wychowawcę, 
całkowite poświęcenie się  doskona-
leniu umiejętności mimo wielu prze-
szkód, trudności, wzlotów i upadków. 
Wytrwałość w wielogodzinnych tre-
ningach, która szczególnie przy bra-
ku trenera, jak to było w przypadku 
Pana Zygmunta, stała się źródłem 
wielkiej satysfakcji. Zdyscyplinowa-
nie i zorganizowanie oraz wyniesione 
z domu przeświadczenie o potrzebie 
nieustannej pracy nad sobą i stawia-
niu wysokich wymagań najpierw so-

bie, a potem załodze. Nieustępli-
wa walk i wola zwycięstwa, ale i tak 
ważna umiejętność pogodzenia się 
z przegraną i wyciągnięcia z niej kon-
struktywnych wniosków. Wreszcie 
odpowiedzialność; za siebie, załogę 
i powierzony sprzęt żeglarski, który 
przygotowywany z wielką troską od-
płacał się swej załodze w dwójnasób.
Żeglarstwo, tak jak każda życiowa pa-
sja musi być jak choroba – swego ro-
dzaju bakcyl, który pozwala oddać 
się jej bezgranicznie. Jeśli połączona 
jest z poczuciem realizowania każde-
go życiowego zadania do końca, z peł-
nym oddaniem i zaangażowaniem, 
wyniesionym, jak w przypadku Pana 
Zygmunta z rodzinnego domu, stać 
się może źródłem siły i przeświadcze-
nia spełnienia życiowej misji.

Wysłuchała Danuta Potrawiak

„Żeglarstwo uprawiałem dla idei, nie pa-
trząc na materialne korzyści. W szlachetnej 
rywalizacji wygranie regat było najwspa-
nialszą nagrodą za poniesione wyrzeczenia 
i trudy treningów”.

Z serca  
do serca...
Uwaga – sekty
„Moja 17-letnia córka wróciła z letniego obozu bar-
dzo odmieniona. Niewiele z nami rozmawia, często 
wyjeżdża do Poznania nie chcąc powiedzieć o celu 
wyjazdu, prowadzi potajemne rozmowy z komór-
ki i – co niepokoi nas najbardziej – zapowiedziała 
ponowny wyjazd z ta samą grupą jeszcze raz pod-
czas tych wakacji. Ponieważ dotychczas nie mieli-
śmy żadnych problemów wychowawczych z córką 
i zawsze szczerze ze sobą rozmawiałyśmy, udało się 
i tym razem (choć było bardzo ciężko) namówić cór-
kę do zwierzeń. Okazało się, że na obozie młodzież 
indoktrynowana była przez jakiegoś 19-letniego 
>>mistrza<<, któremu grupa przyrzekła wierność 
i posłuszeństwo. Obawiam się, by córka nie padła 
ofiarą jakiegoś sekciarskiego werbunku.

Kinga R.- zaniepokojona matka nastolatki”

Pani Kingo,
Letnia kanikuła sprzyja zawieraniu nowych znajo-
mości, fascynacji nowymi trendami czy oryginalnym 
sposobem bycia u nowo poznanych osób. Także my do-
rośli wspominamy do dzisiaj letnie, wakacyjne przygo-
dy, wspólne śpiewy z gitarą przy ognisku… Nierzadko 
wakacyjne znajomości przeradzają się w trwające la-

tami głębokie i szczere przyjaźnie. Gorzej, gdy ufny 
i otwarty na drugiego  młody człowiek staje się ofiarą 
starannie opracowanego planu zwerbowania do śro-
dowiska, grupy, a nawet sekty rządzącej się prawami, 
które mogą zmienić życie jednostki w pasmo udręk. 
Młodzieży ku przestrodze, a dorosłym ku rozwadze 
proponuję krótką ilustrację zagrożeń duchowych, spo-
łecznych, a nawet fizycznych, które niesie ze sobą zbyt 
zażyła znajomość z członkami oryginalnych, tajemni-
czych, a dzięki temu atrakcyjnych grup.
Za sektę uznaje się grupę osób charakteryzującą się 
hierarchiczną organizacją wewnętrzną uznającą ko-
nieczność bezwarunkowego podporządkowania się 
danemu przywódcy, zwanemu często „mistrzem”, 
„guru” lub „wielebnym”, brakiem krytyki wewnętrz-
nej, instrumentalnym traktowaniem członków grupy 
(zwłaszcza nowoprzyjętych), nieuznawanie jakiejkol-
wiek kontroli, wymaganie całkowitego lub częścio-
wego finansowego poddania celom grupy, przeko-
nywanie członków grupy o posiadaniu „monopolu 
na prawdę”, której przyjęcie gwarantuje pomyślność, 
sukcesy zawodowe i osobiste, a nawet… zbawienie. 
Aby osiągnąć maksimum tych „dobrodziejstw” adept 
musi się wykazać gorliwością misjonarską i bezdy-
skusyjnym wykonywaniem poleceń guru (mistrza, 
wielebnego). Guru jest najwyższym, niekwestiono-
wanym przywódcą, któremu wyznawca winien jest 
ślepe posłuszeństwo.
Metody werbowania do sekty mogą być różne, ale pra-
wie zawsze związane są z oferowaniem pomocy, przy-
jaźni oraz innych usług zgodnych z potrzebami upa-
trzonego kandydata, przy czym deklarowana pomoc 
w problemach zdrowotnych jest często związana z me-
todami medycyny alternatywnej (jak np. magnetyzm, 
medytacja, hipnoza itp.). Zarówno młodzi, jak i starsi 
pozostający w stresach szkolnych i zawodowych, mio-

tani wątpliwościami egzystencjalnymi bywają łatwym 
łupem takich grup, gdyż metody ich „pracy” wspoma-
gane są serdecznością i wylewną uprzejmością.
Gdy proces werbowania zostaje sfinalizowany, 
a młody adept pozyskany, rozpoczyna się drugi 
etap przyswajania, czyli uświadamianie nowo po-
zyskanemu konieczności odrzucenia dotychcza-
sowego systemu wartości i obyczajów, skuteczne 
przekonywanie, że rodzice, rodzina i przyjacie-
le uniemożliwiają poznanie „najwyższej prawdy”, 
organizowanie darmowej pracy (na chwałę guru), 
wdrażanie do dyscypliny przez stosowanie surowej 
diety, minimalnego czasu snu, powtarzanych auto-
matycznie modlitw (tzw. mantr), etc., etc.
Brzmi strasznie i złowieszczo, ale radzę z serca (jak 
zwykle!) wszystkim Rodzicom, którzy zauważają po-
dobne, jak u córki pani Kingi zachowania, by stara-
li się w spokojnej rozmowie dotrzeć do ich przyczyn, 
gdyż skutki zwerbowania mogą być bardzo niebez-
pieczne, jak m.in.: utrata wiary, zmiany osobowości 
(wywołujące często zanik możliwości rozpoznawa-
nia dobra i zła), pozbycie się wolnej woli i umiejętno-
ści samodzielnego myślenia, zanik poczucia związ-
ku z własną rodziną itp. Większość tych grup czy sekt 
opiera swoje wezwanie do potencjalnych członków na 
filozofii, według której społeczeństwo potrzebuje no-
wej orientacji. Często mają one wschodnie czy egzo-
tyczne zabarwienie, wiele z nich to „import z Azji”, 
albo warianty wschodnich filozofii.
Jak bronić dziecko przed sektą? Przede wszystkim 
prowadzić częste rozmowy, zaopatrywać w książki 
i czasopisma zajmujące się kwestią zgubnych skut-
ków członkostwa w sekcie. 
Kochani Rodzice, pamiętajmy: najpiękniejszym da-
rem, który możemy dać dziecku to  c  z  a  s.

Wasza Przewodnicząca Teresa Bartol
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Akademia Wieku Dostojnego uroczyście zakończyła swój pierwszy semestrAkademia Wieku Dostojnego uroczyście zakończyła swój pierwszy semestr

Powaga, dostojność 
i elegancja
15 czerwca 2009 r., godzina 18.00. 
Przed Klubem Sołeckim w Cerkwi-
cy, który Akademia Wieku Dostoj-
nego, dzięki życzliwości gospodarzy, 
obrała za miejsce swoich zajęć i uro-
czystych spotkań, zobaczyć można 
zebranych słuchaczy. Pozornie za-
jęci są miłą towarzyską rozmową, 
która z jednej strony jest dowodem 
nawiązanych przyjaźni i cennych 
znajomości, dzięki którym wymie-
nić można bogate życiowe doświad-
czenia, ale z drugiej -  pozwala ukryć 
emocje i pewien rodzaj poruszenia, 
towarzyszącego tej niezwykłej chwi-
li. Eleganckie stroje – jak przystało 
na powagę chwili oraz należyty sza-
cunek do siebie nawzajem i wszyst-
kiego co robią. Panie w kostiumach, 
białych bluzkach, Panowie pod przy-
słowiowym krawatem. Zadowole-

ni, ale jednocześnie trochę smutni, 
że na kolejne spotkania i zajęcia na 
ich uczelni trzeba będzie poczekać 
do września. Wakacje i okres odpo-
czynku, tak potrzebny wszystkim 
czynnym zawodowo, by nabrać po-
trzebnej energii do pracy, to dla słu-
chaczy AWD właściwie czas trochę 
przydługi na przerwę, przecież oni 
siłę i zapał czerpią właśnie ze swo-
ich zajęć.

Podziękować tym, 
dzięki którym moż-
na było się spotkać
Rozpoczęta punktualnie uroczy-
stość ma oczywiście wymagający 
powagi chwili dokładnie opracowa-
ny scenariusz. Zadbali o to założy-
ciele Akademii – Andrzej Deckert 
i Teresa Wieczorek, którzy wpraw-
dzie zawsze bardzo spontaniczni, 

życzliwi i otwarci, nigdy nie pozwo-
lili sobie na mogącą uchybić zarów-
no członkom Akademii, jak i jej 
profesorom, improwizację. Podzię-
kować tym, dzięki którym AWD mo-
gła sprawnie działać, to po pierwsze. 
Są więc ciepłe słowa i kwiaty skie-
rowane do pracowników Bibliote-
ki Gminnej prowadzonej przez Pa-
nią Dyrektor Teresę Wieczorek: dla 
Pani Agnieszki, Joasi, Iwonki i Iren-
ki. Jest uznanie za społecznikowską 
pasję, bezinteresowność i zaangażo-
wanie dla Państwa Róży i Ryszarda 
Lubka, wyrażone pięknym grawer-
tonem – Amicus Akademiae i burzą 
oklasków. Przyjaźni i zawsze gotowi 
nieść pomoc Akademii dostojni pro-
fesorowie  otrzymują kwiaty i sło-
wa podzięki za ciekawą tematykę 
i pełen pasji profesjonalizm prowa-
dzonych zajęć. Słuchacze mają oka-
zję osobiście podziękować Pani prof. 
Krystynie Pecold, Panu prof. Wło-
dzimierzowi Fiszerowi, Panu prof. 
Danielowi Makowieckiemu i usły-
szeć przesłane ciepłe pozdrowienia, 
słowa zachęty i deklarację współ-
pracy od pozostałych członków Do-
stojnej Rady Mędrców, w tym m.in. 
od Pani prof. Haliny Batura-Gabry-
el. Kiedy na scenę zostaje wywoła-
ny Pan Roman Mis, Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Rokietnicy, podnoszą się 
z miejsc wszyscy uczestnicy zajęć re-
habilitacyjnych wg Pilatesa, ćwiczeń 
jogi i wędrówek z kijkami po ro-
kietnickich ścieżkach. Uśmiechnię-

ci i zadowoleni, że udało im się po-
konać niemoc, podnieść sprawność 
fizyczną, wystartować w rokietni-
ckim Grand Prix biegowym rodzin, 
poczuć smak rywalizacji, a przede 
wszystkim udowodnić tkwiącego w 
nich wszystkich młodego wiekiem 
ducha walki. Pani Halina Jakś – wi-
cedyrektor Zespołu Szkół w Rokiet-
nicy odbiera kwiaty i słowa podzię-
kowania za zajęcia komputerowe, 
które pozwoliły roztrenować szare 
komórki i „być w temacie”, gdy dzie-
ci i wnuki rozmawiają o surfowaniu 
w Internecie, wysyłaniu e-maili, pli-
kach, folderach i bajtach.
Refleksja nasuwa się sama – nie-
prawdą jest przekonanie, że aby coś 
zdziałać trzeba mieć przede wszyst-
kim pieniądze. Bezcenna jest bo-
wiem życzliwość i otwartość przyja-
ciół, która potrafi przenosić góry.

Z certyfikatem  
w kieszeni
I chwila, na którą czekali wszyscy 
– każdy uczestnik zajęć, jak na Do-
stojną Akademię przystało, otrzy-
muje certyfikat potwierdzający 
udział w wykładach oraz zajęciach 
praktycznych. Słuchacze wywoła-
ni wg porządku alfabetycznego ni-
czym prawdziwi żakowie podcho-
dzą po dokument, który z pewnością 
w domowym zaciszu znajdzie god-
ne miejsce i przywołując miłe wspo-
mnienia stanie się powodem zado-
wolenia i satysfakcji. 

Akademia zobowią-
zuje – zajęcia kończą 
się wykładem
Nikt się nie zrywa i nie wychodzi, 
choć to już właściwie koniec zajęć. 
Z pełną uwagą, skupieniem i zaan-
gażowaniem słuchacze śledzą ostatni 
wykład prowadzony z katedry przez 
prof. Włodzimierza Fiszera. Tematy-
ka niełatwa i nietypowa, z pogranicza 
nauk ścisłych, dotykająca energii ato-
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Komunikat AWD
W nadchodzącym roku akademickim 
wznawiamy zajęcia – fitness w bro-
dziku na Pływalni w Szamotułach. 
Zachęcamy także osoby pływające 
do zajęć indywidualnych na basenie 
dużym. Zajęcia będą odbywać się 
w poniedziałki o godz. 16,00. Moż-
liwość skorzystania z instruktażu 
dla osób słabo pływających. W celu 
ułatwienia dojazdu na pływalnię oraz 
powrotu planujemy wynajem mikro-
busu w ROKBUSIE . Warunkiem jest 
zgłoszenie się 20 osób. Szczegółowe 
informacje uzyskają Państwo we 
wrześniowym numerze Rokickich 
Wiadomości i w Bibliotece Gminnej. 

A. Deckert

Czy Chopin pokochałby to miej-
sce? Czy stałoby się ono inspiracją 
do napisania kolejnych utworów? 
Z pewnością tak, choć kto do koń-
ca potrafi przeniknąć duszę artysty 
i zrozumieć goszczące w niej nastro-
je i rozbrzmiewającą muzykę? Myślę, 
że są one nieodgadnione nawet dla 
niego samego. Czyż bowiem Chopin 
wybierając się z George Sand na Ma-
jorkę, kojarzoną jak cała Hiszpania 
z pięknym słońcem, cudownym błę-
kitem nieba, lazurem morza, mógł 
przypuszczać, ze napisze tu swoje 
niezwykłe „Deszczowe Preludium”, 
pełne nastrojowego smutku? Czy 
uciekając w to miejsce w poszuki-
waniu miłości, mógł przypuszczać, 
że śródziemnomorska zima wywo-
ła w nim przede wszystkim mino-
rowe nastroje, pogłębione pogorsze-
niem stanu zdrowia i losem zesłańca 
w klasztorze w Valldemossie, izolo-
wanego przez miejscowych miesz-
kańców ze względu na gruźlicę? 
A jednak to tu powstał cykl 24 pre-
ludiów uważanych przez znawców za 
jego najwybitniejsze utwory. Z  pew-
nością „Zielony Pałacyk” w Puszczy-
kowie -  miejsce pełne uroku, ciszy, 
śpiewu ptaków, utopione w zieleni 

ogrodu, z kameralną salą koncer-
tową, spodobałby się Chopinowi, 
choćby na organizację festiwalu po-
święconego jego muzyce. 
A jaka była tegoroczna Chopinia-
da? Tak jak jego pomysłodawczyni, 
pełna fascynujących niespodzianek 
pozwalających oddać się urokowi 
chwili i spojrzeć na muzykę Chopi-
na trochę inaczej - oczami tancerza, 
muzyka jazzowego, miłośnika blue-
sa, chóralnego śpiewu czy za pomo-
cą dziecięcej wyobraźni. 
Były też elementy teatru, dzięki któ-
rym 19 czerwca, podczas IX z cyklu 
koncertów, jego uczestnicy mogli 
przenieść się prosto do paryskiego 
salonu madame. Za fortepianem 
– Maciej Pabich jako Franciszek 
Liszt. Z lekkością przynależną mi-
strzowskiej wirtuozerii zaczyna za-
bawę z muzyką. Przerywa ją wejście 
do salonu Fryderyka Chopina i Ma-
dame, w których role wcielili się 
Jacek Kortus i Agnieszka Różań-
ska, aktorka Teatru Nowego w Po-
znaniu. Rozbawieni, weseli dołączają 
do towarzystwa. Madame, wyraźnie 
zafascynowana Fryderykiem, zachę-
ca go do muzycznego popisu przed 
kolegą. Chwila ciszy. I płynie pełna 

słowiańskiego rozmarzenia 
romantyczna kompozycja 
utworów Fryderyka Chopi-
na. Preludia, walce, mazur-
ki polonezy zagrane przez 
Jacka Kortusa z przynależ-
nym mu skupieniem, jakby 
zatopieniem w dźwiękach, 
dopracowanych do perfek-
cji, ale dotykanych nastrojowym kli-
matem, malującym dalekie i bliskie 
obrazy z wyobraźni i duszy pianisty. 
Koncert przybiera charakter dialo-
gu – dwa fortepiany i dwaj artyści 
toczą ze sobą rozmowę. Nie istotne 
jest to czy kiedykolwiek do niej do-
szło. Liczy się ta chwila, dzięki któ-
rej słuchacze pięknej sali koncer-
towej mogą poznać klimat tamtych 
czasów, posłuchać skocznego czar-
dasza z rapsodii węgierskich Liszta, 
jego fantazji i parafraz pokazujących 
artystę obytego ze sceną, uwielbia-
jącego kontakt z publicznością, ale 
jednocześnie chylącego czoło przed 
arystokratyzmem ducha Chopi-
na, tak wyraźnie zarysowanym we 
wszystkich jego utworach. Na ko-

niec burza oklasków, która nie po-
zostawia Maciejowi Pabichowi i Ja-
ckowi Kortusowi cienia wątpliwości 
co do intencji słuchaczy – na bis nie-
spodzianka. Artyści zamieniają się 
fortepianami i rolami udowadnia-
jąc swoja wszechstronność, perfek-
cjonizm i oczywiście niezwykły ar-
tyzm.

D.P.

Z salonu madame – muzyka Chopina w „Zielonym Pałacyku”
– Małej Filharmonii Bety Pluty w Puszczykowie 13 – 20 czerwca 2009 r.

Maciej Pabich - adiunkt w poznańskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnie-
niem. Laureat nagród na międzynarodowych konkursach koncertował zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. Pianista współpracował m.in. z Jerzym Salwarowskim, Jerzym Maksy-
miukiem i Agnieszką Duczmal. Obecnie poświęca się pracy pedagogicznej.

Jacek Kortus - Student poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Waldemara An-
drzejewskiego, mieszkaniec Cerkwicy, w gminie Rokietnica. Zdobywca wyróżnienia 
na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
(2005 r). Zdobywca wielu nagród m.in. I nagrody i Grand Prix na IX Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim w Antoninie (02.2005r.), I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie 
im. Prof. Ludwika Stefańskiego w Płocku (12.2002r.). W 2002 roku uzyskał stypendium 
Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich „Pomoc Młodym Talentom”. Dwukrotnie 
zdobył stypendium Ministra Kultury (w 2002 i 2005 r.). W roku 2003 został finalistą Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Stefana Seilera w Kitzingen, a w kwietniu 
2004 r. laureatem nagrody specjalnej na VI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych 
Pianistów „Arthur Rubinstein In memoriam” w Bydgoszczy. W maju 2008 r. ukazała się 
pierwsza solowa płyta Jacka Kortusa z dziełami F. Chopina i F. Liszta nagrana dla wy-
twórni Muza Polskie Nagrania.
Koncert w Puszczykowie był jedną z ostatnich okazji wysłuchania recitalu Jacka 
Kortusa. Artysta rozpoczyna bowiem przygotowania do XVI Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w roku przyszłym, 
ogłoszonym Rokiem Chopinowskim.

mowej i funkcjonujących na jej temat 
w świadomości ludzkiej stereotypów 
wynikających z kojarzonych zagro-
żeń. Zagadnienie wywołuje wielkie 
zainteresowanie i ożywioną dyskusję, 
która zdawała się nigdy nie skończyć. 
Prelegent obiecuje jednak słucha-
czom kontynuację tematu w następ-
nym semestrze.

Gaudeamus 
Rozstajemy się słowami „Gaudeamus 
igitur”. Pointa? – oczywista i bez-

sporna. Wyrażona dobitnie przez 
jedną ze słuchaczek Akademii:

Parafrazując znaną łacińską senten-
cję „verba docent, exempla trahunt” 
chciałoby się powiedzieć – „ Słowa 
uczą – przykłady niech pociągają”

D.P.

Autorka felietonu serdecznie dziękuje 
Słuchaczom i Założycielom AWD za 
ciepłe słowa i wyróżnienie – Amicus 
Akademiae, które będąc wspaniałą 
niespodzianką i źródłem radości są 
przede wszystkim wielkim zobowią-
zaniem wobec Państwa.

„Nigdy nie jest za późno na to, by móc się czegoś nowego dowiedzieć, zadbać o dobry stan ciała i ducha”
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W Polsce od wielu lat ilość dzieci 
w rodzinach utrzymuje się na po-
ziomie najniższym w Europie. Taka 
sytuacja grozi zapaścią społeczną, 
ekonomiczną, a może i kulturową. 
Ratunkiem dla naszego kraju jest 
zwiększenie liczby dzieci w rodzi-
nach, ale możliwe to będzie wtedy, 
gdy małżonkowie będą doceniani 
jako rodzice i wspierani przez pań-
stwo oraz społeczeństwo w realizo-
waniu swojego rodzicielstwa.

Nic nie zastąpi rodzeństwa!

W obecnej sytuacji tym bardziej cie-
szy każda rodzina, w której wycho-
wuje się większa liczba dzieci. Takich 
rodzin nie brakuje również w naszej 
gminie. Jedną z nich, jestem pewna, 
że znaną większości mieszkańców, 
jest sympatyczna rodzina Państwa 
Czachorów z Rokietnicy. Pani Jago-
da i Pan Paweł mają czworo dzieci: 
6-letnią Monikę, czteroletnie bliź-
niaki Magdę i Piotrusia oraz 3-let-
niego Antosia. Dzieci są bardzo ra-
dosne i otoczone miłością nie tylko 
rodziców, ale i całej dalszej rodziny. 
Pani Jagoda pochodzi bowiem z wie-

lodzietnej rodziny, ma pięcioro ro-
dzeństwa. – Kiedy w rodzinie jest 
więcej dzieci to one potrafią dawać 
siebie. Uczą się, że muszą się kimś 
opiekować – wyjaśnia Pani Jagoda. 
− To świetna inwestycja na przy-
szłość, wiem to z własnego życia – 
dodaje. Natomiast Pan Paweł pod-
kreślając, że jest świadomy tego, iż 
wychowywanie większej ilości dzie-
ci wiąże się z wyrzeczeniami za-
pewnia, że posiadanie wielodziet-
nej rodziny ma zdecydowanie więcej 
plusów niż minusów. − Dziecku nie 
kupi się takiej zabawki, która za-
stąpi mu rodzeństwo. Najpiękniej-
sze chwile to takie, kiedy możemy 
popatrzeć jak nasze dzieci wspólnie 
się bawią – dzieli się swoim ojcow-
skim doświadczeniem.
Dla każdego rodzica najważniej-
sza jest troska o zdrowie dzieci oraz 
ich wykształcenie. – Bardzo zależy 
nam na tym, aby nasze dzieci były 
dobrymi ludźmi – uzupełnia Pani 
Jagoda. Pan Paweł natomiast zapy-
tany czy dzieci w rodzinach wielo-
dzietnych mają szansę na zdobycie 
dobrego wykształcenia, odpowiada: 
Jestem pewien, że jeśli będą tylko 

przejawiały chęci, żeby się uczyć, 
to większa liczba rodzeństwa nie 
przeszkodzi im w zdobyciu wiedzy. 
Najważniejsze, to po prostu chcieć.

Patronat nad rodziną

W naszym regionie pojawiają się róż-
ne inicjatywy, które mają za zadanie 
tworzenie dobrego klimatu wokół 
rodziny wielodzietnej. Jedną z nich 
jest kampania społeczna przebie-
gająca pod hasłem „Rodzina Wie-
lodzietna – Dobry Wybór!” pro-
wadzona przez Fundację „Głos dla 
Życia” we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim. Ma ona na celu 
promowanie pozytywnego wizerun-
ku rodzin wielodzietnych oraz pod-
kreślenie ich wartości społecznej. 
Zdarza się przecież, że rodziny, któ-
re wychowują większą liczbę dzie-
ci zmagają się z wieloma różnorod-
nymi trudnościami. Często więc ich 
dobre funkcjonowanie w godziwych 

warunkach wymaga szczególnej tro-
ski ze strony społeczeństwa. Różne 
organizacje starają się stwarzać oka-
zję do udzielania pomocy rodzinom, 
które jej potrzebują. Nie wszystkie 
bowiem rodziny radzą sobie tak do-
brze jak Państwo Czachorowie. Pro-
pozycją Fundacji „Głos dla Życia” 
skierowaną do wszystkich zaintere-
sowanych osób indywidualnych oraz 
podmiotów gospodarczych jest pro-
gram wsparcia rodzin wielodzietnych 
„Patronat nad rodziną”. − Wspoma-
gamy głównie rodziny, które dobrze 
wykonują swoje funkcje wychowaw-
cze, a przyczyną ich trudności jest 
jedynie brak środków finansowych 
– mówi o tej inicjatywie, prezes Fun-
dacji Paweł Wosicki, przypominając, 
że pomoc rodzinie wielodzietnej po-
winna być traktowana jako inwesty-
cja. Więcej na stronie:

www.patronatnadrodzina.pl.
Kamila Tobolska

fot. K. Tobolska

Dzieci – największa wartość
Najlepszym zabezpieczeniem emerytalnym jest porządnie wychować 
i wykształcić gromadkę dzieci – twierdzi jeden ze znawców tematyki ro-
dzinnej. I trudno się z nim nie zgodzić.

Wspomnienia z wakacji
Dla niewielkiej grupy dzieci ze Sto-
warzyszenia ROKTAR wakacje za-
częły się 21 czerwca br. Tego dnia 
z rodzicami wyjechali na 2 tygo-
dniowy turnus rehabilitacyjny do 
Sarbinowa z dobrymi znajomymi 
ze Stowarzyszenia „Amikus”. Or-
ganizatorzy turnusu – właściciele 
ośrodka rehabilitacyjno-wczasowe-
go „Kamyczek”, w którym mieszka-
li wczasowicze, oprócz przedpołu-
dniowych zabiegów indywidualnych 
(hydromasaż, magnetron, fotele 
i łóżka masujące) przygotowali wie-
le atrakcji: wycieczki krajoznawcze 
do Kołobrzegu (wejście na latarnię 

morską, rejs statkiem „Santa Ma-
ria”, zwiedzanie piekarni, spacer po 
molo i starówce), wyjazd do Dobrzy-
cy, gdzie była możliwość zobacze-
nia jedynych w Polsce ogrodów te-
matycznych między innymi: ogród 
francuski, japoński, kamienny, skal-
ny, angielski, biały, niebiesko-żół-
ty i wiele różnorodnych kwiatów 
i krzewów. Kolejną niespodzianką 
była piesza wyprawa do Chłopów 
gdzie przebiega 16 południk geogra-
ficzny oraz przejażdżka kolejką „Pa-

cyfik” do Gąsek na latarnię morską. 
Aby wejść na nią trzeba było poko-
nać wiele schodów. Opłacało się. Wi-
dok był niesamowity. Oprócz wycie-
czek co wieczór były organizowane 
zabawy taneczne z mnóstwem kon-
kursów np. ubieranie poduszki z za-
krytymi oczami, milionerzy, ka-
raoke itp. Nie zabrakło też ogniska 
z pieczeniem kiełbasek; odbył się 
też „maraton z pochodniami” wokół 
zieleni „Kamyczka”. Zabawy trwa-
ły do północy, mimo nocnych sza-

leństw wszyscy uczestniczyli o 7.30 
w porannej gimnastyce. Pogoda do-
pisała. Codziennie spacerowaliśmy 
brzegiem morza i korzystaliśmy 
ze słonecznych kąpieli, bo na pla-
żę mieliśmy bardzo blisko. Wszyscy 
wrócili opaleni, ze wspomnieniami 
i z pamiątkowymi dyplomami od 
organizatorów.
Szkoda tylko, że tak mało członków 
Naszego Stowarzyszenia skorzystało 
z tego wypoczynku. Już teraz wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy 
na przyszły rok. Bliższych informa-
cji udzieli Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia ROKTAR

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 

FORUM MIESZKAŃCÓW
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TWÓJ 
DOKTOR
Czy można 
ujarzmić 
cukrzycę?
Pacjent słysząc od lekarza, że jest chory na 
cukrzycę traktuje to jak wyrok. A nie jest 
to do końca prawda. Cukrzyca jest to gru-
pa chorób metabolicznych charakteryzująca 
się hyperglikemią wynikającą z defektu wy-
dzielania i/lub działania insuliny. Przewle-
kła hyperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, 
zaburzeniem czynności i niewydolnością 
różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, 
nerwów, serca i naczyń krwionośnych. 
Wyróżniamy dwa podstawowe  
rodzaje cukrzycy:
m typu 1 (dotyczy głównie dzieci i mło-

dych dorosłych, cechuje się bardzo 
dynamicznym początkiem, wymaga 
insulinoterapii)

m typu 2 (występuje u około �0% osób 
w wieku podeszłym).

W tej publikacji zajmiemy się cukrzycą typu 
drugiego, ponieważ leczenie takiego pacjen-

ta należy do kompetencji lekarza rodzinne-
go, a odpowiednia edukacja i przestrzeganie 
zaleceń pozwala na zapobieganie powikła-
niom narządowym.
Na podstawie objawów klinicznych cuk-
rzycę typu 2, rozpoznaje się tylko w poło-
wie przypadków. U znacznej części chorych 
cukrzyca występuje bezobjawowo i dopro-
wadza do powikłań. W związku z tym jest 
konieczne prowadzenie badań prze-
siewowych w kierunku wykrycia cuk-
rzycy w grupach ryzyka i u wszystkich 
pacjentów po 45 roku życia. Niezależ-
nie od wieku należy je wykonać raz do 
roku u osób:
m z nadwagą lub otyłością (BMI >25)
m z cukrzycą występującą w rodzinie 

(rodzice lub rodzeństwo)
m u których w poprzednim badaniu 

stwierdzono nieprawidłową glike-
mię lub nieprawidłową tolerancję 
glukozy

m z przebytą cukrzycą ciężarnych
m kobiet, które urodziły dziecko o ma-

sie ciała >4 kg
m z nadciśnieniem tętniczym >140/90 

mmHg
m z hierlipidemią
m z zespołem policystycznych jajników
m z chorobą układu sercowo-naczynio-

wego

m z zespołem metabolicznym.
U osób bez objawów hiperglikemii i bez 
czynników ryzyka, ale powyżej 45 roku życia 
badania w kierunku cukrzycy należy prze-
prowadzić raz na � lata.

U osób z poniższymi objawami sugerujący-
mi możliwość rozwoju cukrzycy badania 
należy zlecić natychmiast:
m zmniejszenia masy ciała
m wzmożone pragnienie
m wielomocz
m osłabienie
m pojawienie się zmian ropnych na skó-

rze oraz stanów zapalnych narządów 
moczowo-płciowych

Osoby obciążone ryzykiem rozwoju 
cukrzycy typu 2 powinny wiedzieć o ko-
rzyściach wynikających z:
m umiarkowanego zmniejszenia masy 

ciała
m regularnej aktywności fizycznej

Właściwie wprowadzone zmiany w stylu ży-
cia są najskuteczniejsza metodą opóźnie-
nia lub zapobiegania wystąpienia cukrzy-
cy typu 2.

A jeśli już rozpoznano cukrzycę typu 2?
Pacjent musi mieć świadomość, że:
m to głównie od niego, zmiany stylu 

życia i samokontroli zależą wyniki 

leczenia jego choroby
m początkowo nie ma żadnych dolegli-

wości związanych z groźnymi powi-
kłaniami narządowymi

m pacjenta z cukrzycą dotyczą ostrzej-
sze normy wartości ciśnienia tętni-
czego (< 1�0/80) i stężenia lipidów 
(cholesterolu całkowitego <175 mg/
dl, LDL<100m/dl, HDL>40mg/dl, 
trójglicerydów,150mg/dl)

m palenie tytoniu przyspiesza rozwój 
powikłań

m spożycie alkoholu może powodować 
hipoglikemię

m należy wykonywać regularnie bada-
nia monitorujące stan narządu wzro-
ku, układu sercowo-naczyniowego, 
nerwowego, nerek, kontroli glikemii 
–HbA1c.

W naszej poradni od kilku miesięcy oprócz 
dotychczas pracujących lekarzy osoba-
mi chorymi na cukrzycę  opiekuje się spe-
cjalista chorób wewnętrznych dr hab. 
n. med. Marzena Dworacka.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

W pracy zostały wykorzystane materiały 
z Wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Myśl zawarta w tytule tego artykułu na pozór może być 
kontrowersyjna. Cóż może mieć wspólnego moda ze zdro-
wiem? Wbrew pozorom ma wiele. Może pomnożyć nasze 
zdrowie, wydłużyć je, może też zaszkodzić, być akcelera-
torem wielu chorób, w tym śmiertelnych. 
Moda kojarzy się nam przede wszystkim ze sposobem 
ubioru, uczesania. Jest nieodłącznym elementem towa-
rzyszącym człowiekowi w życiu osobistym, towarzyskim 
od… zawsze. Stosowanie się do niej bywa często źródłem 
sukcesów w życiu człowieka.
Większość z nas, a szczególnie przedstawicielki płci 
pięknej, z uwagą śledzi nowości w modzie, stosuje to, co 
ich zdaniem jest korzystne. Mowa tu o modzie użytkowej 
bowiem moda awangardowa, będąca inspiracją projek-
tantów i stylistów, wytworem własnej, autorskiej wizji 
artystycznej, jest niejednokrotnie nie do zaakceptowania 
i stosowania w życiu codziennym. 
Chęć bycia piękniejszym, bardziej powabnym, atrak-
cyjnym dotyczy po równo obu płci. W czasach średnio-
wiecznych  na dworach panujących monarchii bardziej niż 
panie stroili się mężczyźni!. I to jak! Kremy, pudry, perfu-
my, wymyślne stroje, peruki były standardem, natomiast 
zwykła higiena osobista jakoś nie była w modzie. 
W starożytnej Japonii modne były maleńkie stopy u gejsz 
i dam dworu cesarskiego. Dla uzyskania tego efektu 
dziewczynkom zakładano specjalne małe obuwie, by nie 
rosły stopy! W owych czasach w Europie przedstawicie-
le klasy posiadających jak ognia unikali słonecznych 
promieni. Przyjęcia na świeżym powietrzu – proszę bar-
dzo, ale w cieniu drzew parkowych. Opalenizna twarzy, 
dłoni zdradzała pochodzenie z niższego stanu. Dlatego la-
tem noszono białe rękawiczki, a służba parasolami zasła-
niała twarze swojemu państwu. Taka moda trwała wiele 
lat. Wystawianie ciała na działanie promieni słonecznych 
nie było mile widziane. 
Aż w XIX wieku zapanowała moda na wyjazdy „do 
wód”, czyli atrakcyjnych miejscowości wypoczynko-
wych dostępnych dla zamożnych. Powracający nie 
ukrywali swojej opalenizny, bowiem ona świadczyła 
o stanie ich konta. Moda ta przetrwała do dziś i o niczym 

nie świadczy. Niektórym nie wystarczają już promienie 
słoneczne. Pojawiły się liczne solaria, gdzie szybko i sku-
tecznie można opalać się bez względu na porę roku. Tylko, 
czy skóra ludzka to wytrzyma?. Na pewno nie! Badania 
skóry intensywnie opalającego się 20-to latka i 70-cio 
latka pobranej z miejsca intymnego (tam, gdzie słońce nie 
dochodzi) nie wykazały większej różnicy. Jeśli dodamy, że 
promienie słoneczne i te z solarium mogą przyspieszać 
proces powstawania komórek nowotworowych (w tym 
najgroźniejszego czerniaka), to moda na opaleniznę 
a przynajmniej tę nadmierną nie jest zdrowa. U naszych 

sąsiadów z za Odry opalanie się w solarium jest zabro-
nione dla młodzieży poniżej 18 lat. A w Polsce? – tysiące 
nastolatek niszczy swą skórę i prowokuje czerniaka.
Przed laty modne było chodzenie w zimie z odkrytą 
głową i na dodatek bez rękawiczek. Tak było modnie, 
tylko, że pozostające w sprzeczności ze zdrowym 
rozsądkiem. Proces wychładzania organizmu zaczyna 
się właśnie od głowy. Zaś zmarznięte ręce – dłonie Indian 
– pozostały problemem czerwonych dłoni szczególnie dla 
pań na długie lata. 
Moda dotarła nawet do naszych kuchni. W środkach 

masowego przekazu zachęca się do stosowanie diety 
śródziemnomorskiej. Dużo warzyw, ziół, owoców, owoców 
morza, ryb, oliwy z oliwek i na dodatek lampka wina – ko-
niecznie czerwonego. I bardzo dobrze! Mieszkańcy Krajów 
Śródziemnomorskich są zdrowi, długo żyją, a zawały 
mięśnia sercowego występują bardzo rzadko. 
Moda niekoniecznie zdrowa. Propagowanie szczególnie 
przez modelki szczupłej, z pogranicza anoreksji syl-
wetki. Lekarze przestrzegają przed nadmiernym wychu-
dzeniem organizmu. Prowadzi to do wielu chorób i jest 
bezpośrednią przyczyną anoreksji - choroby odpornej 
na leczenie. W wielu przypadkach kończy się porażką 
współczesnej medycyny.
W ostatnich latach, gdy tylko się ociepli na ulicach po-
jawiają się dziewczyny z prowokacyjną golizną brzucha 
i lędźwi. Ładny widok, pod warunkiem, że brzuszek jest 
płaski. Moda zmusza do intensywnej pracy nad płaskim, 
jędrnym brzuchem. Dziewczyny wiedzą, jak ćwiczyć 
„brzuszki” zapominając o równomiernym rozwoju mięśni 
grzbietu. Dysproporcja w ćwiczeniu mięśni  - silne mięśnie 
brzucha, słabe grzbietu powoduje nadmierne pochylanie 
się (garbienie). Warto o tym wiedzieć. Jednak ta moda 
stosowana nierozsądnie może po latach „odpłacić się” 
stanami zapalnymi nerek i jajników. O tym także warto 
wiedzieć już dziś. 

Wysoce niezadowalający stan zdrowotny polskiego spo-
łeczeństwa jest wynikiem niewłaściwego stylu życia 
i powszechnie akceptowalnej hipokinezji. Obecnie lekarze, 
fizjoterapeuci, promotorzy zdrowia, dietetycy, nauczyciele 
wychowania fizycznego wspólnie zachęcają do poddania 
się modzie na sportowy, rekreacyjny styl życia, na sporto-
wą, zdrową sylwetkę. Modna staje się turystyka rowero-
wa, bieganie, marszobiegi (jogging), marsze z kijkami NW. 
Specjalistyczne sale gimnastyczne oferują zajęcia z aero-
bicu, na siłowni, godne polecenia są też ćwiczenia na er-
gometrze wioślarskim. Moda na ruch pod każdą postacią 
to zdrowa moda.  Zachęcam do poddaniu się jej urokowi.

adeck

Na zdrowie

Moda a zdrowie
Cóż może mieć wspólnego moda ze zdrowiem? 

Wbrew pozorom ma wiele. Może pomnożyć nasze 
zdrowie, wydłużyć je, może też zaszkodzić, być 

akceleratorem wielu chorób, w tym śmiertelnych.
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Żywopłoty
Żywopłoty sadzi się w celu ozna-

czania granic, osłony przed wia-
trem i hałasem, dla zapewnienia 
cienia. Warto połączyć walory użyt-
kowe z ozdobnymi. Wybierając ga-
tunki roślin należy wziąć pod uwagę 
wysokość, rozłożystość rośliny, tem-
po wzrostu, odporność na istnieją-
ce warunki klimatyczne, przystoso-
wanie do rodzaju gleby. Na żywopłot 
można wybrać rośliny zimozielone 
i zrzucające liście na zimę. Gatun-
ki z obu grup można sadzić osob-
no lub razem, tworząc tzw. żywo-
płot mozaikowy. Należy wówczas 
dobrać rośliny o podobnej sile wzro-
stu. Żywopłoty dzieli się na formo-
wane i nieformowane. Na żywopłoty 
formowane wybiera się rośliny, któ-
re dobrze znoszą cięcie i mają duże 
zdolności regeneracyjne. Na zimo-

zielony żywopłot będą się do tego 
celu nadawały cyprysiki Lawsona, 
żywotniki, bukszpan, ostrokrzew. 
Na żywopłot z opadającymi na zimę 
liśćmi: berberys, grab, głóg, buk. De-
cydując się na żywopłoty nieformo-
wane należy pamiętać o właściwym 
doborze barwy żywopłotu, który bę-
dzie tłem dla ogrodu. Wybrać moż-
na zimozielony berberys Darwinii 
z żółtymi kwiatami i purpurowymi 
jagodami albo irgę z białymi kwia-
tami i czerwonymi owocami. Zielo-
ny żywopłot uzyskać można sadząc 
rośliny iglaste o zwartym, stożkowa-
tym lub kulistym pokroju. Żywopłot 
swobodnie rosnący z opadającymi 
na zimę liśćmi można założyć z for-
sycji, róż, głogu. 

Przed założeniem żywopłotu na-
leży przygotować glebę. Trzeba 

przygotować pas o szerokości 60-90 
cm. Spulchniamy i oczyszczamy zie-

mię na głębokość 50 cm. Można do-
dać kompostu lub odkwaszonego 
torfu, a do gleb gliniastych grubo-
ziarnistego piasku. Rośliny sadzimy 
co 30-60 cm w rzędzie. Jeżeli decy-
dujemy się na rząd podwójny, sadzi-
my rośliny naprzemianlegle, co 90 
cm w rzędzie. Między rzędami nale-
ży zachować odległość 45 cm. 

Rośliny liściaste z otwartym sy-
stemem korzeniowym sadzimy 

w październiku. Wyjątkiem są gra-
by, buki i głogi, które lepiej posadzić 
wiosną. Zimozielone rośliny sadzi-
my na przełomie sierpnia i września. 
Jeżeli rośliny były uprawiane w po-
jemnikach, sadzić możemy je od 
kwietnia do października. 

Żywopłoty przycinamy zawsze, 
niezależnie czy prowadzimy je 

jako formowane czy nieformowane. 
Formowane przycinamy zwykle dwa 
razy w roku, wiosną i późnym latem. 
Nieformowane w zależności od ga-
tunku. Usuwamy wówczas krzywo 
wyrastające i uszkodzone pędy. Ro-
śliny zrzucające na zimę liście przy-
cinamy wiosną tuż po posadzeniu 
do 2/3 wysokości. Następne cięcie 
wykonujemy dopiero wiosną następ-
nego roku, także na taką wysokość. 
Roślin zimozielonych nie tniemy po 
posadzeniu przez kilka lat. Przez ten 
czas ograniczamy się tylko do przy-
cięcia pędów bocznych żeby umoż-
liwić pędowi głównemu osiągnięcie 
odpowiedniej wysokości. 

Katarzyna Nowicka-Nawrot
ZS im. J. i W. Zamoyskich  

w Rokietnicy

Rośliny  
iglaste  
w ogrodach
Iglaki to jedna z waż-

niejszych grup roślin 
uprawianych w ogro-
dach. Zanim zdecy-
dujemy się na wybór 
konkretnej rośliny po-
winniśmy zastanowić 
się, czego oczekuje-
my. Iglaki doskonale prezentują się 
w zgrupowaniach na otwartym tere-
nie trawiastym. Prezentują się atrak-
cyjnie jako nasadzenia pojedyncze. 
Sprawdzają się w roli roślin okry-
wowych, do obsadzania pojemni-
ków i są idealnym materiałem na ży-
wopłoty. Przed zakupieniem roślin 
do swojego ogrodu należy zapoznać 
się z danymi dotyczącymi pokro-
ju rośliny, ubarwienia, wymagania-
mi środowiskowymi i docelowymi 
wymiarami rośliny. Pozwoli to nam 
prawidłowo dobrać rośliny do plano-
wanych nasadzeń. 

Rośliny iglaste posadzone w zbio-
rowiskach zwiększają dynami-

kę kompozycji i stosuje się je prze-
de wszystkim w celu przyciągnięcia 

uwagi. Umieszczamy je np. na skra-
ju ogrodu. Sadzić możemy w takich 
zbiorowiskach większość gatunków, 
ale elementami szkieletowymi po-
winny być jodły, świerki czy sos-
ny, które są dość masywne. Z kolei 
gatunki i odmiany iglaków o po-
kroju stożkowym, kulistym i ko-
lumnowym znajdą zastosowa-
nie w nasadzeniach pojedynczych 
w niewielkich ogrodach. Wybierz-
my do tego celu roślinę szczególnie 
ozdobną: o barwnych igłach albo np. 
o nietypowej koronie. Iglaki nada-
ją się także doskonale na żywopło-
ty. Jeżeli chcemy by nasz żywopłot 
urósł nam bardzo szybko, wybierz-
my tuję ,,Brabant” . Na niski swo-
bodnie rosnący żywopłot od 0,4 do 
1 m wysokości kupmy odmiany cy-

prysika Lawsona. Planując strzyżo-
ny żywopłot idealny będzie cypry-
sik groszkowy ,,Squarrosa”. Tam, 
gdzie nie można założyć trwałej zie-
leni, proponuję się zastosować igla-
ki w pojemnikach. Musimy do tego 
celu wybrać odmiany raczej niewy-
sokie, odporne na niskie temperatu-
ry, o wysokich zdolnościach regene-
racyjnych. Idealne do tego celu będą 
niższe odmiany żywotnika zachod-
niego. Pamiętajmy o drenażu w po-
jemniku oraz otworach na dnie bądź 
z boku donicy w celu odprowadzania 
nadmiaru wody. 

Jeśli chcemy przesadzać iglaki w in-
ne miejsce ogrodu lub do donicy to 

idealny czas na takie prace trwa od 
połowy sierpnia do października. 
Należy pamiętać, że przesadzanie 
odbywa się z naruszaniem systemu 
korzeniowego ponieważ obcinamy 
część korzeni. Po przesadzeniu pod-
lewamy iglaki przez kilka dni dość 
intensywnie i zasilamy nawozem za-
wierającym azot. Wszystko to po to 
aby przed nadchodząca zimą system 
korzeniowy się zregenerował. 

Iglaki sadzić możemy przez cały rok 
jeżeli rośliny były produkowane 

i sprzedawane w pojemnikach. Nale-
ży naszym iglakom poświęcić trochę 

uwagi, a odwdzięczą się swoją urodą.

Przede wszystkim należy rośli-
nom dostarczać regularnie właś-

ciwą ilość wody. Idealna ilość wody 
to taka, kiedy czujemy w glebie wil-
goć, ale po ściśnięciu gleby w dłoni 
nie widzimy ściekającej wody. Nigdy 
też nie zraszajmy iglaków. W sło-
neczny dzień możemy w ten sposób 
,,poparzyć” roślinę i ta zacznie brą-
zowieć. Zraszając iglaki możemy 
też mechanicznie uszkodzić rośliny, 
a to z kolei sprzyja rozwojowi chorób 
grzybowych. 

Pamiętać także należy o podle-
waniu iglaków w pojemnikach 

- zwłaszcza zimą. Jeśli zdecydujemy 
się na otrząsanie śniegu z naszych 
roślin - w końcu są to rośliny zimo-
zielone i mają dekorować ogród tak-
że zimą - to zostawmy trochę śniegu 
w donicy lub podlejmy roślinę wodą 
o temperaturze otoczenia.

Warto też na wiosnę wykonać 
cięcie formujące, a na jesień 

delikatne cięcie korekcyjne. 

Tak pielęgnowane iglaki z pew-
nością będą ozdobą każdego 

ogrodu.
Katarzyna Nowicka-Nawrot

ZS im. J. I W. Zamoyskich  
w Rokietnicy

Pamiętajmy o ogrodach
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Już po raz drugi dyrektor Zespo-
łu Szkół w Rokietnicy Roman Mis 
zainicjował wyprawę pracowni-
ków szkoły i jej sympatyków na 
podbój Europy. W tym roku te-
matem przewodnim wycieczki 
były zamki Bawarii. Wyjazd na-
stąpił o dość „barbarzyńskiej” go-
dzinie... o 4.00. Wszyscy uczestni-
cy mieli jednak świadomość, że 
czeka ich długa i uciążliwa dro-
ga. Trud bardzo wczesnego wsta-
wania opłacił się, a pierwszym 
celem podróży był Salzburg, mia-
sto w północno-zachodniej Au-
strii. Położone w pobliżu granicy 
z Niemcami w Alpach, nad rze-
ką Salzach. Taka „niespodzianka” 
programowa od organizatorów. 
Nie bacząc na zmęczenie i pada-
jący deszcz wyruszyliśmy podzi-
wiać miasto, w którym urodził się 
i spędził wiele lat Wolfgang Ama-
deusz Mozart. I mimo, że wielki 
kompozytor „obraził się” później 
na swoje rodzinne miasto, to jed-
nak ślady po światowej sławy mu-
zyku odnaleźć można wszędzie 
począwszy od pięknie odrestau-
rowanego domu, w którym przy-
szedł na świat aż po czekoladki 
w różnych kształtach (szczegól-
nie słynne kule) i smakach z wi-
zerunkiem Mozarta do kupienia 
w dziesiątkach sklepików.
Drugi dzień wycieczki przywitał 
nas niestety deszczem. Cóż było 
robić, program wycieczki rzecz 
święta i trzeba się dostosować. Na-

byliśmy więc parasolki – w recep-
cji hotelu były tylko zielone i odtąd 
prawie z nimi nie rozstawaliśmy 
się. Zaopatrzeni w „parasolki 
z... Salzburga” w rytmie prawie 
jak z „Deszczowej piosenki” po-
jechaliśmy do Prien skąd popły-
nęliśmy urokliwym stateczkiem 
na jedną z wysp jeziora Chiemsee 
– Herreninsel. I tu dopiero zaczął 
się szlak zamków bawarskich.
Wspaniały zamek zbudowany 
przez Ludwika II Króla Bawa-
rii(1864-1886) w zamyśle jako re-
plika fragmentu podparyskiego 
Wersalu robi oszałamiające wra-
żenie. Architektura samego bu-
dynku i jego otoczenia rzeczy-
wiście kojarzy się jednoznacznie 
z dziełem przypisywanym głów-
nie Ludwikowi XIV – królowi 
Francji. A wszechobecny prze-
pych wnętrz zamku Herren-
chiemsee nie pozostawia chyba 
nikogo ze zwiedzających obojęt-
nym. Można by co prawda dysku-
tować, czy wszyscy chcieliby żyć 
w takim otoczeniu, ale na pewno 
fantazji i zamiłowania do bogate-
go wystroju nie sposób odmówić 
pomysłodawcy i w dużym stop-
niu projektantowi zamku. Zafa-
scynowanie stylem królów fran-
cuskich - Ludwikiem XIV i XV 
widać zresztą we wszystkich rezy-
dencjach króla bawarskiego. War-
to w tym miejscu napisać o tym 
królu choć kilka zdań.
Ludwig Friedrich Wilhelm von 

Wittelsbach, znany 
również jako Ludwik 
Szalony (ur. 1845, zm. 
1886) był królem Ba-
warii od 1864 roku. 
Urodził się w pałacu 
Nymphenburg, nie-
daleko Monachium, 
jako syn Maksymi-
liana II i księżniczki 
pruskiej Marii. Wstą-
pił na tron po śmier-
ci ojca, w wieku nie-
spełna 19 lat. Ludwik 
był ponoć osobą dość 
ekscentryczną. Jego 
dziwactwo (uważane 
przez wielu za choro-
bę psychiczną) postępowało wraz 
z kolejnymi nieudanymi decyzja-
mi w polityce zagranicznej i we-
wnętrznej. Ludwik nigdy się nie 
ożenił, choć był zaręczony z księż-
niczką bawarską Sophie Charlot-
te, jego kuzynką i siostrą cesarzo-
wej Elżbiety. Narzeczony wycofał 
się z danego słowa kilka miesięcy 
po zaręczynach. Współcześni ba-
dacze oceniają często tego króla 
Bawarii jako osobę bardzo wraż-
liwą i wiele pisze się o jego samot-
ności oraz zagubieniu w świecie 
drapieżnej polityki. Jednak przez 
dziewiętnastowiecznych dygni-
tarzy uznany za osobę niezrów-
noważoną został ubezwłasno-
wolniony i pozbawiony tronu w 
1886r. Zmarł w tajemniczych oko-
licznościach. Jego zwłoki znale-

ziono w płytkich wodach jeziora 
Starnberg, w pobliżu którego zo-
stał wcześniej uwięziony. 
Choć wiele tajemnic okrywa też 
życie jednego z najbardziej kon-
trowersyjnych królów Bawarii, to 
nie ulega wątpliwości, że zamki, 
które budował rujnując kraj, dziś 
są źródłem niemałych zysków ja-
kie za sprawą tłumów zwiedzają-
cych są udziałem tego pięknego 
alpejskiego regionu Niemiec.
Kolejny oglądany przez nas za-
mek – bajkowy Neuschwanste-
in – nigdy przez pomysłodawcę 
nie dokończony, zachwyca swym 
malowniczym alpejskim położe-
niem i tajemniczą, rodem z baś-
ni, architekturą bryły. Możemy ją 
oglądać w czołówce filmów Walta 
Disney’a.

Szlakiem zamków bawarskich... i nie tylko

Na letnim szlaku – z teki reporterów „Rokickich Wiadomości”
Dziś pierwsze relacje i niezwykłe wrażenia z Państwa ciekawych podróży i wakacyjnych eskapad. Zapraszam gorąco do współpracy.
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Zamek Neuschwanstein leży kilka 
kilometrów od miejscowości Füs-
sen, w pobliżu rezydencji króla 
Maksymiliana II Hohenschwan-
gau, nad przełomem rzeki Pollak. 
Dojechać można w jego pobli-
że specjalnym wahadłowym au-
tobusem. Ale do samego zamku 
trzeba już podejść na własnych 
nogach. Niesprzyjająca pogo-
da i tym razem nie zniechęciła 
nas – dzielnych wędrowców spod 
znaku (głównie zielonych) para-
solek. Trzeciego dnia naszej ba-
warskiej eskapady mieliśmy też 
okazję zwiedzić zamek Linder-
hof, jedyny w całości zrealizowa-
ny obiekt dzieła Ludwika. W tym 
neobarokowym pałacu król spę-
dził najwięcej lat z czasów swoje-
go panowania. Przepiękne ogrody 
i bogato zdobione wnętrza zrobi-
ły na nas wrażenie, ale tym razem 
naszą uwagę zwróciła też wymy-
ślona przez władcę Bawarii nie-
opodal zamku - Grota Wenus. Jest 
to w całości sztucznie wykonana 
ręką człowieka podziemna kon-

strukcja z malowniczą scenerią 
oper Wagnera. 
Wypada w tym miejscu wspo-
mnieć, że Ludwik II, król Bawa-
rii był wielkim miłośnikiem twór-
czości Ryszarda Wagnera. Złośliwi 
twierdzą, może niekoniecznie bez-
podstawnie, że nie tylko twórczo-
ści. Jednak wielu przyznaje z całą 
stanowczością, że gdyby nie me-
cenat (dziś powiedzielibyśmy per-
manentny sponsoring) króla Lu-
dwika, wiele oper Wagnera nigdy 
by nie powstało.
O zamkach bawarskich i jego 
twórcy można by jeszcze dużo pi-
sać, ale na pewno warto je zoba-
czyć, bo nawet najlepsze zdjęcia 
nie oddadzą ich specyficznego kli-
matu i tajemniczej urody. Myślę, 
że wielu uczestnikom wycieczki 
szlakiem zamków bawarskich na 
długo pozostaną w pamięci wra-
żenia z nią związane.
Ale były też inne atrakcje. W po-
bliskiej Austrii w miejscowości 
Wattens podziwialiśmy ciekawą 
ekspozycję mieszczącą się w 14 

salach stworzoną przez właści-
cieli słynnej już prawie na całym 
świecie fabryki szkła szlifowane-
go. Jej założyciel, zmarły w 1956 r. 
Daniel Swarovski, z pochodzenia 
Czech, nie spodziewał się chyba, 
że opatentowana przez niego w 
1892 r. elektryczna maszyna do 
szlifowania kryształów da począ-
tek tak wielkiemu przedsięwzię-
ciu jakim dziś niewątpliwie jest 
Świat Kryształów (Kristallwelten) 
Swarovski.
W programie wycieczki znala-
zły się też Ettal – barokowy ze-
spół klasztorny benedyktynów 
budowany na wzór Bazyliki Gro-
bu Pańskiego w Jerozolimie znaj-
dujący się 10 km na północ od 
Garmisch-Partenkirchen oraz 
Wieskirche (kościół na łąkach) 
- słynne w Bawarii miejsce piel-
grzymkowe. 
Zwieńczeniem całej wyprawy 
było zwiedzanie Monachium, 
stolicy Bawarii. Choć oczywiście 
w kilka godzin nie sposób poznać 
wszystkich ciekawych obiektów 

tego wielkiego miasta, to jednak 
poczuliśmy i ducha historii i cał-
kiem współczesny klimat Targu 
Żywności ze specjałami kuchni 
bawarskiej. Podziwialiśmy kate-
drę Frauenkirche (kościół NMP), 
Nowy Ratusz (Neues Rathaus) 
i wiele innych osobliwości liczą-
cej ponad 1,3 miliona mieszkań-
ców wizytówki Bawarii. Trochę 
zmęczeni forsowną eskapadą mo-
gliśmy wreszcie spokojnie napić 
się kawy korzystając z oferty licz-
nych ogródków mieszczących się 
przed ratuszem tym bardziej, że 
po deszczowych dniach zaświeci-
ło dla nas słońce.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, 
że trudy całej bawarskiej wypra-
wy zostały też całkowicie zrekom-
pensowane jej wspaniałą atmosfe-
rą mimo niesprzyjającej pogody.
Czekamy na dalsze propozycje 
podboju Europy w następnych la-
tach.

H.J.

Czy jesteśmy  
narodem morskim?
Cóż za pytanie! – obruszy się 
większość z nas i zacznie recy-
tować: A 500 km wybrzeża, a...? 
Ktoś wspomni jeszcze o Szczeci-
nie – największym porcie Bałty-
ku (cóż z tego, kiedy pusty). Jesz-
cze stocznie wszyscy pamiętamy, 
bo akurat było o nich w telewi-
zji. Na tym powoli kończy się na-
sza wiedza o morzu, tu na śród-
lądziu. Acha, zapomniałem: 
a pyszny, smażony, świeży dorsz 
prosto z zamrażarki pałaszowa-
ny pod budką na plaży we wa- „Biała noc” w Halmstad. Widok na port. Po prawej „Isar Highway”. Ý
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kacje? Kiedy spytać sprzedawcę 
okazuje się, że rybka zawsze pro-
sto z kutra, chociaż kutrów jakoś 
nigdzie nie widać. Kończę z iro-
nią, nie moją też intencją jest wy-
chwalanie innych, lecz chciałbym 
abyśmy wszyscy razem spojrzeli 
z innego punktu widzenia na na-
sze okno na świat. Może obudzi 
się świadomość, a świadomość 
kształtuje byt, morski byt i boga-
ctwo z morza płynące. Zapraszam 
na podróż palcem po MORSKIEJ 
mapie na pokładzie samochodow-
ca „Isar Highway”, którym odwie-
dzimy Halmstad, port na zachod-
nim wybrzeżu Szwecji. 
Pogoda nam sprzyjała udało się 
nadrobić trochę czasu i statek 
mógł wejść do portu pod wieczór. 
Rozładunek był zaplanowany na 
rano następnego dnia. To dało 
luksus przespania całej nocy, po-
spacerowania po okolicy lub wyj-
ścia do miasta. 
Halmstad to 60 tysięczne miasto 
położone nad rzeką Nissan. Jest 
stolicą regionu Halland i portem 
morskim. Prawa miejskie otrzy-
mało w 1307 roku. Pod koniec XVI 
wieku król duński Kristian IV 
chcąc umocnić swoje wschodnie 
prowincje rozpoczął fortyfikacje 
miasta. Sprowadził holenderskich 
budowniczych, którzy nadzoro-
wali prace budowlane. Holandia 
w tamtych czasach słynęła z bu-
dowy umocnień i powstała nawet 
szkoła fortyfikacji zwana holen-
derską. Na początku XVII wieku 
powstała twierdza oparta jednym 
bokiem o brzeg rzeki. Był to wiek 
burzliwy dla tego regionu. Osta-
tecznie, po kilku zerwanych ukła-
dach pokojowych i kilku bitwach 

miasto wraz z regionem przeszło 
pod panowanie szwedzkie i tak 
pozostaje do dzisiaj. 
W centrum miasta nad samą 
rzeką możemy zobaczyć rene-
sansowy zamek, wybudowany 
w 1615 roku. Chociaż powstał 
w tym samym okresie, co forty-
fikacje miejskie nie pełnił funk-
cji obronnych lecz od samego po-
czątku był rezydencją Kristiana 
IV. Z dawnego miasta pozostała 
jedna z bram miejskich i bastion 
w ogrodach zamku.  Szwedzi jak 
wszyscy Skandynawowie związa-
ni są z morzem. Posiadają głębo-
ko zakorzenioną w podświado-
mości tradycję posiadania łodzi. 
Wszędzie można zobaczyć zacu-
mowane luksusowe jachty, małe 
żaglówki i proste łodzie z silni-
kiem. Sama rzeka to port dla ta-
kich jednostek. Tuż przy zamku 
stoi stary żaglowiec, to fregata 
„Najaden”. Czasy świetności ma 
za sobą, ale jest pięknie utrzy-
mana i dostępna do zwiedza-
nia jako muzeum. Wybudowa-
na w Karlskronie w 1897, służyła 
jako statek szkolny. Chociaż sta-
tek nie jest duży, ma długość 43 

metrów, to zabierał na pokład 20 
osób załogi i 100 uczniów – przy-
szłych marynarzy. Można sobie 
wyobrazić jaki panował pod po-
kładem ścisk i zaduch. 
Na zachód od miasta nad zatoką 
istnieją małe przystanie i pomosty, 
gdzie każdy może przyjechać ze 
swoją łódką, zwodować ją i popły-
wać po morzu. Jest to piękne miej-
sce z małymi plażami i miejsca-
mi do kąpieli połączonymi dróżką 
rowerową. Są tam przygotowane 
paleniska do grillowania, wypo-
sażone w drewno opałowe dostęp-
ne dla każdego. Kilka kilometrów 
od miasta przy samym morzu w 
środku lasu można znaleźć park 
rododendronów. Został on posa-
dzony w latach trzydziestych ze-
szłego wieku. Większość okazów 
osiąga 6 metrów wysokości i są 
wspaniałe, szczególnie kiedy kwit-
ną. Tuż przy plaży, w pagórkowa-
tym sosnowym lesie można zna-
leźć dziwne miejsce. W pierwszej 
chwili robi ono straszne wrażenie. 
Wśród drzew znajdują się dzie-
siątki małych krzyży i grobów, ale 
to tylko cmentarz dla psów i zwie-
rząt domowych.

Port morski rozciąga się wzdłuż 
rzeki i wewnątrz sztucznie usy-
panego półwyspu, który daje 
osłonę przed wiatrem i falą. Trzy 
kilometry nabrzeży to miejsce do 
przeładunku zboża, paszy, zło-
mu, drewna, kontenerów, che-
mikaliów i samochodów. Cho-
ciaż port nie należy do dużych, 
odwiedza go rocznie około 1070 
statków, czyli średnio 3 statki 
dziennie. Dużo to czy mało? Je-
śli do portu wejdzie jeden mały 
statek z kontenerami, który przy-
wiezie sto kontenerów to znaczy, 
że przez szwedzkie drogi przeje-
dzie sto ciężarówek mniej. Jeśli 
drugi załaduje 10 tysięcy ton pa-
szy, a trzeci 3 tysiące ton chemi-
kaliów, to daje już jakiś skromny 
pogląd na korzyści płynące z por-
tu. Te ładunki trzeba oczywiście 
wywieźć lub przywieźć do portu 
samochodami, ale pokonują one 
znacznie krótszą trasę, drogi się 
mniej niszczą, a środowisko na-
turalne jest czystsze. Transport 
morski jest ciągle najtańszy i po-
zostanie takim przez lata.
Do Halmstad „Isar Highway” 
przywiózł 850 nowych samo-
chodów. Rozładunek trwał sie-
dem godzin i już o godzinie 14-
tej nasz statek wyszedł z portu 
udając się po następną partię aut. 
Za dwa dni następny załadunek, 
bo nowi klienci czekają w następ-
nym porcie...
Pozdrawiam mieszkańców za-
przyjaźnionej gminy.

Kapitan żeglugi wielkiej
Szymon Kurzawiński

Zdjęcia - Szymon Kurzawiński

Û Morska przystań, miejsce 
schronienia małych łódek i jachtów.

Ý Fregata „Najaden”, w głębi renesansowy zamek. Samochodowiec „Isar Highway” Ý
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Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy  
– ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 519 064 730
Dzielnicowy Rejonu nr 1: sierżant Bartosz Gawęda tel. 519 064 728  
Obsługuje miejscowości: Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek,  
Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko
DYŻUR CAŁODOBOWY: dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym:  
tel. 061-841-48-60 lub 997, fax 061 841-48-65

1. W dniu 01.06.2009 r. w godz. 11.00-16.00 w Ko-
bylnikach, ul. Szamotulska z terenu budowy z po-
zostawionego bez dozoru i zabezpieczenia ubra-
nia dokonano kradzieży portfela wraz z gotówką 
w kwocie 300 zł i dowodu osobistego. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg. W dniu 04.06.2009 r. 
o godz. 10.30 w Mrowinie, ul. Ogrodowa policjanci 
z Rew. Dz. Rokietnica dokonali zatrzymania po-
szukiwanego mężczyzny. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

2. W dniu 12.06.2009 r. w godz. 18.30-19.10 w Ko-
bylnikach, ul. Brzozowa dokonano kradzieży pojaz-

du Audi A-6 Allroad 2002 r. kol. czarny. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg.

3. W dniu I6.06.2009 r. o godz. 23.00 w Rokietnicy, 
ul. Dworcowa policjanci RPI KP Tarnowo Podgórne 
na gorącym uczynku dokonali zatrzymania męż-
czyzny lat 19, który poruszał się pojazdem me-
chanicznym będąc pod wpływem alkoholu - wynik 
0,87 mg/1. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

4. W dniu 20.06.2009 r. o godz. 22.20 w Kiekrzu, 
ul. Kręta policjanci z Rew. Dz. Rokietnica dokonali 
zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. W dniach 24.06.2009 r. w godz. 12.00-12.30 
w Mrowinie, ul. Poznańska z toalety nieznany 
sprawca dokonał przywłaszczenia pozostawione-
go telefonu komórkowego Sony Ericsson K8OOi. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6. W dniu 28.06.2009r. w godz. 11.00-17.25 w Kie-
krzu, ul. Kręta dokonano przywłaszczenia torebki 
z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy, 
dowodu rejestracyjnego Seata Toledo, gotówki i 
tel. komórkowego Nokia 5310. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Pdg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców oraz 
szczegółów wyżej wymienionych przestępstw pro-
szone są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Ro-
kietnicy. Anonimowość zapewniona. Zwracamy się 
również z prośbą do mieszkańców naszej Gminy 
o zwracanie szczególnej uwagi na osoby których 
zachowanie i wygląd mogą wskazywać, że planują 
dokonanie przestępstwa i informowanie o tym dy-
żurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr telefonu 061-
8414-860.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na kwie-
cień 2010 roku uroczystością 
odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej ofiary poległych policjan-
tów podczas II Wojny Światowej, 
Rew. Dz. Rokietnica zwraca się 
z prośbą o kontakt członków ro-
dzin poległych policjantów bądź 
znajomych poległych policjantów 
na terenie naszej gminy.

W dniu 28 maja 2009 r., Wójt Gminy 
Rokietnica, Bartosz Derech, podpisał 
umowę z Wielkopolskim Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Poznaniu, Panem 
inspektorem Wojciechem Olbrysiem 
I Komendantem Miejskim Policji w Po-
znaniu, Panem inspektorem Zbigniewem 
Hultajskim. Zgodnie z postanowieniami 

powyższej umowy, Gmina Rokietnica 
zakontraktowała patrole funkcjonariu-
szy sekcji ruchu drogowego w Poznaniu 
na okres do 31 grudnia 2009 r.
Dyslokacja patroli, dokonywana raz w 
miesiącu, obejmuje wskazane przez 
Urząd Gminy i Sołtysów miejsca 
szczególnie niebezpieczne w ruchu 

drogowym. Już w pierwszym tygodniu 
działalności patroli, funkcjonariusze 
sekcji ruchu drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu nałoży-
li w miejscowościach Napachanie, 
Rokietnica, Przybroda i Kobylniki 74 
mandaty karne na sumę 10 750 zł., 
zatrzymali 12 dowodów rejestracyj-
nych, 1 dokument prawa jazdy i jed-
nego nietrzeźwego kierowcę.

Apelujemy do wszystkich kierujących 
pojazdami na drogach gminy Rokiet-
nica o rozsądek i rozwagę. Jeśli znane 
są Państwu miejsca szczególnie nie-
bezpieczne z racji brawury kierow-
ców, prosimy o zgłaszanie tego faktu 
u swoich sołtysów lub u Sekretarza 
Gminy Rokietnica.

Informacja – Urząd Gminy  
w Rokietnicy 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

„Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów, Pitagoras bądźcie zdrów 
Do widzenia wam canto cantare.

Lato, lato, lato czeka.
Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las,
a tam ciągle nie ma nas …”

Oto słowami piosenki zaczynamy szanowni Rokietniczanie 
najpiękniejszą porę roku, czyli lato. Wielu spośród Nas wy-
ruszy na wakacyjne wędrówki, górskie szlaki lub zwyczaj-

nie poleniuchuje nad brzegiem morza. Jeśli nie 
macie jeszcze sprecyzowanych planów na waka-

cje gorąco polecam niezbyt często odwiedzane  
Góry Izerskie. W miejscowości Świecie – ma-

lowniczej wsi na pogórzu Izerskim leży wspaniale 
położone gospodarstwo agroturystyczne „Bików-

ka”. Stuletni dom o niepowtarzalnym klimacie, urządzony 
w starym stylu z pięknymi przedwojennymi meblami prze-
nosi gości w inną epokę. Położony jest z dala od innych do-
mostw nad brzegiem strumyka, otoczony łąkami i zagajni-
kami co gwarantuje udany spokojny wypoczynek. Ciepła, 
serdeczna atmosfera jaką tworzą właściciele i goście spra-
wia, iż czujemy się tam wyjątkowo. W zagrodzie są dwa pie-
ski, cztery koty i króliczki, z którymi dzieci chętnie się bawią 
i płatają przeróżne figle. W pobliżu znajdują się szlaki tury-
styczne piesze i rowerowe, a stare zamki przyciągają swą ta-
jemniczością. Warto odwiedzić znajdujący się nieopodal Za-
mek Czocha, gdzie nagrywano film pt: „Twierdza Szyfrów”, 
a także Zamek Frydlant. Do pięknie położonego Świerado-
wa Zdroju, urzekającego pięknymi widokami, mamy oko-
ło 10 kilometrów, a tam możemy skorzystać z niezliczonej 
oferty zabiegów uzdrowiskowych, gdyż jest to miejscowość 
odwiedzana całorocznie przez kuracjuszy. To tutaj rozpoczy-
nają swój bieg szlaki piesze i rowerowe po górach Izerskich. 
W Świeradowie działa też wyciąg gondolowy na Stóg Izer-
ski czynny cały rok. Nieopodal mamy Szklarską Porębę, któ-
ra jest centrum wypadowym w Karkonosze. Goście Bikówki 
często odwiedzają też naszych sąsiadów w Libercu, Dreźnie 
czy też w Pradze, a sama Bikówka jest partnerem Łużyckiej 
Karty Turystycznej, która uprawnia gości do atrakcyjnych ra-
batów. Dla pragnących ochłody w ciepłe letnie dni zaprasza-
ją Jeziora: Leśniańskie i Złotnickie. Zachętą do odwiedzenia 
tego uroczego zakątka Polski niech będą słowa piosenki: 

„Lato, lato nie płacz czasem
Czekaj z rzeką , czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień!”

Wakacyjne pozdrowienia przesyła
Małgorzata Szymańska

CUDZE CHWALICIE...
Góry Izerskie  
z klimatem agrotu- 
rystycznego domostwa
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Strefy sportowo-rekreacyjne  już otwarte

Szóstego lipca 2009 r. w Ro-
kietnicy Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, w towarzystwie zapro-
szonych gości, dokonał uroczyste-
go otwarcia stref sportowo-rekrea-
cyjnych wybudowanych w ramach 
projektu „Promocja zdrowia po-
przez sport - zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych 
w powiecie poznańskim”. Powód 
do zadowolenia mają więc nie tylko 
uczniowie, ale również mieszkań-
cy aglomeracji poznańskiej. Dzię-
ki środkom pozyskanym z Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego udało się 
wybudować nowoczesne obiekty 
sportowo-rekreacyjne (8 boisk wie-
lofunkcyjnych, 3 place zabaw, 1 bież-
nię lekkoatletyczną oraz 1 boisko 
do piłki nożnej pokryte syntetycz-
ną trawą). Całkowity koszt projektu 

wyniósł 1.710.785 euro.
Uroczystemu otwarciu stref 

towarzyszył festyn sportowo-re-
kreacyjny zorganizowany na wie-
lofunkcyjnym boisku sportowym 
powstałym przy Zespole Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy. Był on jedną z 26 im-
prez plenerowych, które do końca 
września br. zostaną przeprowadzo-
ne na wszystkich nowo wybudo-
wanych obiektach. Na uczestników 
festynu czekały liczne atrakcje: 
sztafety, wieloosobowe narty czy 
egipska platforma to tylko niektó-
re z nich. Zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji otrzymali meda-
le, dyplomy oraz drobne nagrody. 
Finałem festynu był występ hipho-
powej formacji NFK Klika. Gorąco 
zapraszamy wszystkich do uczest-
niczenia w imprezach plenero-
wych. 12 lipca 2009 r. spotykamy się 
w Murowanej Goślinie (ZS Rokiet-
nica) oraz w Puszczykowie (LO).

Wszystkie strefy są obiektami 
ogólnodostępnymi, uzupełnią one 
ofertę sportowo-rekreacyjną po-
wiatu poznańskiego. Od lipca bez-
płatne zajęcia sportowe prowadzą 
wykwalifikowani trenerzy. Uczest-
niczyć w nich mogą dzieci oraz 
młodzież do 18 roku życia. Szcze-
góły dostępne są na ulotkach oraz 
na stronie internetowej: 

www.powiat.poznan.pl
Krzysztof Piechocki

Wydział Promocji 

Ćwiczenia potwierdziły  
sprawność służb powiatowych

Dwudniowe ćwiczenia, które 
odbyły się 1 i 2 lipca 2009 roku na 
terenie Szpitala w Puszczykowie, 
potwierdziły dobre przygotowa-
nie powiatowych służb odpowia-
dających za zarządzanie sytuacja-
mi kryzysowymi.  Celem ćwiczeń 
było przygotowanie NZOZ „Szpital 
w Puszczykowie” do reagowania 
w przypadku konieczności ewaku-
acji pacjentów oraz personelu pla-
cówki, a także sprawdzenie przygo-
towania szpitala do współdziałania 
ze służbami, inspekcjami i straża-
mi, w  perspektywie przygotowań 
do EURO 2012. Pierwszego dnia 
odbyły się (realizowane w formie 
wykładów) warsztaty doskonalące: 
„Zagrożenie techniczne katastro-
fą budowlaną - ewakuacja szpita-
la”. W trakcie zajęć przedstawione 
zostały także założenia Polskiego 
Planu Pandemicznego i działań 

poszczególnych instytucji w przy-
padku wystąpienia wirusa grypy 
A/H1N1 na terenie powiatu.

Drugiego dnia przeprowa-
dzono próbną ewakuację pacjen-
tów z oddziału chorób wewnętrz-
nych i oddziału urologicznego. Ze 
względu na bezpieczeństwo pacjen-
tów w zajęciach brali udział wyłącz-
nie pozoranci. Ćwiczeniom na tere-
nie Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Szpital w Puszczy-
kowie im. prof. Stefana Tytusa Dą-
browskiego” sp. z o.o. towarzyszy-
ło posiedzenie Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego pod przewodnictwem 
Jana Grabkowskiego, Starosty Po-
znańskiego. W posiedzeniu i ćwicze-
niach udział wzięli także Burmistrz 
Puszczykowa oraz zaproszeni goście 
i przedstawiciele instytucji, służb, in-
spekcji i straży, takich jak: - NZOZ 
„Szpital w Puszczykowie”
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