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Drodzy Czytelnicy!
Już prawie miesiąc minął od czasu naszej gminnej Majówki.  

Były zabawy, konkursy i przede wszystkim zacięte zawody strażackie. 
Dla tych, którzy nie bawili się z nami nie wszystko stracone  

– zdjęcia i relacja z Majówki w tym numerze. Warto również przeczytać 
o nowej inicjatywie, w której uczestniczy Rokietnica i sąsiednie gminy. 

W ramach programu Leader samorządy chcą stworzyć stowarzyszenie. 
W tym numerze również wywiad z naszym człowiekiem  

w Sejmie Dzieci i Młodzieży. 

Zapraszam do lektury.
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Magdalena Sołtysiak
redaktor naczelny

W numerze 3/2007 Rokickich Wiadomości opublikowaliśmy wywiad z jednym z najstarszych  
małżeństw na terenie naszej gminy – Państwem Elżbietą i Stanisławem Sikorskimi. 

Pani Elżbieta Sikorska 30 kwietnia odeszła do Wieczności.  
Mężowi i całej rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

Redakcja

Uwaga mieszkańcy!
Urząd Gminy w Rokietni-
cy informuje, że z dniem 1 
czerwca 2007 r.  zgody na 
włączenie do gminnych sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej będą wydawane 
przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Rokietnicy, 
jednocześnie z „warunkami 
technicznymi”.

Wnioski złożone do dnia 31 
maja będą rozpatrzone w 
Urzędzie. 

Powstająca jednostka OSP w Rokietnicy zaprasza w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 19.00 na spotkanie w 
„Sołtysówce” w Rokietnicy wszystkich zainteresowanych. 

Grzegorz Zalewski

Podziękowanie 
Wójtowi Gminy Rokietnica Panu Bartoszowi Derechowi, Radzie Gminy Rokietnica – za złożone wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci ś.p. Elżbiety Sikorskiej, a także wszystkim pozostałym łączącym 
się w żalu, składają z głębi serca płynące podziękowania:

mąż Stanisław Sikorski, córka Beata Dukat oraz pozostali członkowie licznej rodziny.

Wymień dowód!
Zgodnie z ustawą z dnia 12 
września 2002r. zmieniającą 
ustawę o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych oraz 
ustawę o działalności gospo-
darczej dowody osobiste wy-
dane przed dniem 1 stycznia 
2001r. zachowują ważność 
do dnia 31 grudnia 2007r. 
Od 1 stycznia 2008r. osoby 
bez ważnego dowodu osobi-
stego nie będą mogły podjąć i 
realizować określonych czyn-
ności prawnych w urzędach 
oraz innych instytucjach. 
Nie chcesz stać w kolejkach 
– zrób to jak najszybciej!

Z Okazji Dnia Dziecka 
wszystkim dzieciom 
zamieszkałym na terenie 
naszej gminy życzymy:
Spełnienia marzeń pod 
puchową poduchą, na-
mnożenia się pieniążków 
ukrytych w porcelanowej 
śwince, wielkiego kosza 
kwiatów z bijącym w głębi 
czerwonym serduchem, 
komety Haleya z jasnym 
warkoczem i anielskich 
przyjaciół. 

Redakcja

Nowe numery telefonów
Informujemy, że po zakoń-
czeniu remontu instalacji 
elektrycznej z pracownikami 
Urzędu Gminy będzie można 
połączyć się bezpośrednio z 
pominięciem centrali. Jest to 
wynik wymiany i moderniza-
cji centrali telefonicznej. Nu-
mery przypisane poszczegól-
nym pracownikom znajdują 
się już w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Rokietnica 
oraz zostaną wydrukowane 
w następnym numerze „Roki-
ckich Wiadomości”.
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Droga Leokadio!
Dziękuję za pozdrowienia i ten 
piękny beret moherowy, który mi 
przysłałaś. Widać z tego, że już nawet 
w Irlandii znają nasz piękny kraj i 
nasze przymioty narodowe. U nas w 
gminie zaczęła się jakowaś rewolu-
cja. Na razie przebiega cicho, ale chy-
ba ten nasz młody Wójt pokazał jak 

to mówią „lwi pazur”. Wiesz, stare 
przysłowie mówi że „niedaleko pada 
jabłko od jabłoni”. Ten nasz Bartek 
tak jak jego ojciec, niewiele mówi i z 
sensem, ale za to robi swoje. I dobrze, 
bo tych gaduł, co to wiele obiecują i 
dla których słowo i obietnice nic nie 
znaczą, to Ci w tym naszym kraju 
nad podziw obrodziło. Byłam 27 
kwietnia na IX  sesji Rady gminy 

Rokietnica. Była to sesja absolutoryj-
na i dotyczyła wykonania budżetu 
przez Wójta gminy w roku 2006. 
Nie powiem trochę tych naszych 
mieszkańców przyszło. Spotkałam 
też mojego „starego” znajomego, no 
wiesz tego co to chciałam z nim fan 
club naszej Rady zakładać. 
Obrady rozpoczęła Pani Prze-
wodnicząca, ledwie rozpoczęła a 
już jej przerwano. Sołtysi, Radni 
i urzędnicy wręczyli Panu Wójtowi 
kwiaty i życzyli wszelkiej pomyśl-
ności. Na początku pomyślałam, 

z  powodu tego absolutorium, ale 
mi powiedziano, ze nie bo absoluto-
rium dotyczy jeszcze poprzedniego 
wójta. Dopiero jak usłyszałam „na 
nowej drodze życia” to się pokapo-
wałam, ze nasz Wójt się ochajtał. 
Patrz Leosiu, miałam rację, co za 
chłopak, a właściwie już mężczyzna. 
Mało mówi a swoje robi! Ja tak 
sobie myślę, że wziął sobie do serca 
te dobre  rady mieszkańców (bo co 
jak co ale głosu mieszkańców to on 
zawsze słuchał). Pamiętasz jak Ci 
pisałam, że mu tylko żony brakuje? 

Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Witam Państwa serdecznie. 

Kontynuując swój raport o 
zastanym stanie gminy Ro-
kietnica i planowanych roz-
wiązaniach naprawczych, 
poruszę dziś jeden z najbar-
dziej bolesnych i kosztow-
nych problemów. Problem 
ten to obiekty stanowiące 
majątek gminy. W chwili ob-
jęcia przeze mnie stanowiska 
Wójta gminy byłem przeko-
nany, że majątek gminny był 
otoczony szczególna troską. 
Termomodernizacja szkoły 
podstawowej i gimnazjum w 
Rokietnicy, stan gimnazjum 
w Napachaniu, napawały op-
tymizmem. Po zapoznaniu 
się z sytuacją ogólną w gmi-
nie, przystąpiłem wraz z z-ca 
wójta i sekretarzem gminy do 
sprawdzania stanu technicz-
nego obiektów gminnych. 
Przystąpiłem tym szybciej, 
że huragan który przeszedł 
nad naszą gminą, poczy-
nił największe spustoszenia 
właśnie na tych obiektach. 
Nie będę przytaczał Państwu 
pełnego obrazu który wyło-
nił się w wyniku podjętych 
prac kontrolnych. Po prostu 
nie ma aż tyle miejsca na ła-
mach naszego miesięcznika.  
Ogólnie rzecz ujmując oprócz 
wykonanych inwestycji w 

szkołach Rokietnicy i Napa-
chaniu, oprócz doraźnych 
napraw w budynkach wynaj-
mowanych przez spółki me-
dyczne, przez kilkanaście lat 
nie zrobiono praktycznie nic. 
Stan obiektów gminnych jest 
tak zły, że zmuszony byłem 
prosić Radę o przeznaczenie 
znacznych kwot z naszego 
skromnego przecież budżetu 
na działania naprawcze. W 
chwili obecnej działania te 
obejmują:
1. Wymianę dachu na bu-

dynku przychodni sto-
matologicznej, wraz z 
jego ociepleniem,

2. Naprawę dachu na bu-
dynku przychodni lekar-
skiej,

3. Wymianie dachu na bu-
dynku szkoły podstawo-
wej w Mrowinie, który 
przed 10 laty został wy-
mieniany w tak fachowy 
sposób, że grozi załama-
niem,

4. Remont urzędu gminy 
w Rokietnicy, gdyż bu-
dynek ten posiada już 
przeciekający dach, pory-
sowane i pękające mury, 
zagrzybione i wytarte 
wykładziny, niesprawną i 
grożącą pożarem instala-
cje elektryczną. Niestety 
posiadane środki wobec 

wzrostu 2-3 krotnego cen 
usług i materiałów bu-
dowlanych nie pozwalają 
na remont całego budyn-
ku (co byłoby możliwe 
jeszcze rok-dwa temu), 

5. Opracowanie książek 
obiektowych (wymóg 
bezwzględny obowiązu-
jący na mocy ustawy od 
1994 roku) ze stworze-
niem pełnej dokumenta-
cji obiektów, planów bu-
dynków, instalacji, gdyż 
praktycznie żaden obiekt 
gminny książek tych nie 
posiadał.

W przypadku przyjęcia przez 
Radę Gminy proponowanych 
zmian budżetu dodatkowo 
jeszcze w tym roku podej-
miemy kolejne, niezbędne 
inwestycje w tym:
1. Wymianę oświetlenia 

wokół budynku urzędu 
gminy, gdyż stan przewo-
dów zasilających  grozi 
przebiciem i porażeniem 
oraz wymianę instala-
cji elektrycznej (alumi-
niowej, niedostosowanej 
technicznie do obecnego 
obciążenia) w całym bu-
dynku urzędu gminy,

2. Ogrodzenie terenu Gim-
nazjum w Napachaniu 
oraz wybudowanie bez-
piecznego podjazdu dla 

autobusów dowożących 
dzieci do szkoły.

Przedstawione przeze mnie 
działania naprawcze to tylko 
wierzchołek piramidy po-
trzeb. Niestety nie stać nas 
w tej chwili na dalsze pilne 
przecież a niezbędne dzia-
łania, w tej niestety mocno 
zapuszczonej dziedzinie. W 
następnych latach planuję  
kolejne remonty i inwestycje, 
które pozwolą przywrócić 
gminnemu mieniu właści-
wy blask i stan techniczny, 
oraz zwiększyć znacznie ich 
wartość rynkową. To jest na-
prawdę konieczne i wierzcie 
mi Państwo opłacalne. To 
są przecież Nasze wspólne 
pieniądze. Obiecuję też, że 
wszystkie remonty będą do-
kładnie analizowane pod 
kątem niezbędności ich wy-
konania, a prace przy nich 
poddane szczegółowemu 
nadzorowi. Nie stać nas na 
bylejakość i tymczasowość, 
na fałszywe oszczędności. 
To co naprawiamy, remon-
tujemy czy budujemy musi 
zapewnić bezawaryjne funk-
cjonowanie na dziesięciole-
cia.

Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy
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No i proszę ożenił się. Ino tak dalej. 
A później to już ta sesja potoczyła się 
płynnie. Przewodnicząca stwierdziła 
na Sali obecność wszystkich Radnych 
(wiesz to wymagane kworum), 
odczytała porządek obrad i spytała 
czy są jakieś wnioski, uwagi lub 
propozycję. No i były! Wstała radna 
Małgosia Szymańska i i poprosiła 
o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie orga-
nizacji przebiegu konkursu „Gmina 
Rokietnica w kwiatach i zieleni”. 
Na to radny Jerzy Gmerek, zwrócił 
uwagę, że na sesji absolutoryjnej 
nie mogą być rozpatrywane projekty 
innych uchwał. Na szczęście na Sali 
był pan radca prawny, no wiesz ten 
pan Zenek  i on wytłumaczył, że w 
przypadkach ważnych dla społeczno-
ści samorządowej Rada Gminy może 
przegłosować włączenie do programu 
obrad projektów uchwał. No i włą-
czyli ten projekt do porządku obrad, 
choć wydawało mi się, że pana Jurka 
nie do końca przekonały argumenty 
Radcy Prawnego.
Mnie tam ucieszył wzrost świa-
domości prawnej części radnych 
klubu RFO, bo jak pamiętam na 
początku stycznia składali interpela-
cje o naruszeniu prawa przez panią 
Przewodniczącą, na tej sesji co to 
sekretarza powoływali, w sprawie 
zmian w porządku obrad, chociaż to 
nie była sesja absolutoryjna. Widać 
prawnika musieli zmienić i… 
dobrze. Jak już kogoś zatrudniać to 
przynajmniej fachowca! No więc jak 
przyjęli ten uzupełniony porządek 
obrad głosami 14:1, to następnie 
przyjęto protokół obrad poprzedniej 
sesji. Aż 10 głosów było za, a 5 
radnych wstrzymało się od głosu. To 
akurat rozumiem, jak nie byli na 
sesji to się nie wypowiadali. Później 
radny Arek Klapiński złożył interpe-
lację w sprawie złego stanu porządku 
na terenie gminy Rokietnica, radny 
Wojtek Mazurek w sprawie stawu w 
Rostworowie przy posesji państwa 
Ratajczaków, a radny Matuszek w 
sprawie składowania śmieci na ulicy 
Leśnej za przejazdem kolejowym, w 
sprawie zasypywania łąki – zbiornik 
wodny na przedłużeniu ulicy Krętej 
w Kiekrzu oraz w sprawie przywró-
cenia nazwy ulicy Krętej, która teraz 
nazywa się Falista. O ile ta nazwa 
ulicy to aspekt czysto sentymentalny, 
o tyle z tymi śmieciami i samowolą to 
czas już skończyć. Słyszałam, że ten 
nowy inspektor co się Kuba czy Mi-
chał Wojewódzki nazwa to już się za 
tych bałaganiarzy ostro wziął. Jakby 
mu jeszcze jaki samochód kupili to 
nam ani policja ani też straż gminna 
nie potrzebna w tych sprawach. 
Ku mojemu zdziwieniu innych 
interpelacji nie było. Dalej Pani 
Przewodnicząca poinformowała, ze 
sprawozdania jednostek organizacyj-
nych gminy są w posiadaniu naszych 
radnych, a więc proponuje odstąpić 
od ich odczytania. I chwała Bogu bo 
jak zobaczyłam u tych naszych pre-
zesów spółek te opasłe tomiska, tom 
pomyślała, że do rana mi przyjdzie 
czekać na to absolutorium.
Następnie wstał pan Wójt i złożył 
sprawozdanie z realizacji budżetu 
gminy i realizacji uchwał Rady 

Gminy Rokietnica w 2006 roku. W 
związku z tym, że obowiązki Wójta 
objął w dniu 06.12.2006r. poprosił 
o kierowanie wszystkich pytań w 
sprawie budżetu do z-cy wójta pana 
Jacka Smusza. Po sprawozdaniu 
pana Wójta odczytano te uchwały co 
to bez nich nie można było uchwalić 
uchwały absolutoryjnej. Wiem, wiem 
masło maślane, ale jak się zorien-
towałaś to taka uchwała absoluto-
ryjna to nie byle co. Więc najpierw 
przeczytano uchwałę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO) w spra-
wie opinii o wykonanym budżecie, 
później wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Rokietnica o udziele-
nie absolutorium Wójtowi, później 
uchwałę RIO opiniującą wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Wszystkie były 
pozytywne, ale sobie tak pomyśla-
łam; Wójta kontroluje Rada Gminy, 
Radę i Wójta RIO i Wojewoda, a 
kto kontroluje kontrolujących? Ech 
lepiej nie pytać, bo w ramach tych 
oszczędności rządowych, co to je 
premier deklarował, zaraz jakąś ko-
lejną instytucje kontrolna powołają. 
Na szczęście Pani Przewodnicząca 
ogłosiła 10 minutowa przerwę. Przed 
debatą, jak to ładnie nazwała. Po 
tej przerwie, Pani Terenia wznowiła 
posiedzenie. 
Jako pierwszy głos zabrał radny 
Rysiu Lubka. Nie wiem czy 
chodzi na solarium czy go Pani 
Sołtys do porządków w ogrodzie 
goni, bo taki ładnie opalony był. 
Zwrócił on uwagę na zaległości 
podatkowe z tytułu nie płacenia 
podatków przez mieszkańców gminy 
i osoby prowadzące działalność go-
spodarczą. Jak przedstawił to kwota 
zaległości podatkowych w bilansie  
2006 roku wyniosła 1.300.000,00 
PLN. Wyobrażasz sobie taka kasiora! 
I tu się z panem Rysiem zgadzam. 
Rzeczywiście czas coś z tym zrobić. Ile 
potrzebnych dla gminy rzeczy można 
było za to sfinansować. Zwrócił tez 
pan Rysiu uwagę na nie podawa-
nie w poprzednim roku podstawy 
umarzania podatków i na fakt, że 
niektóre zaplanowane wydatki nie 
zostały w pełni zrealizowane czyli 
jak to określił były planowane na za-
sadzie „długiego długopisu”, a więc  
na wyrost. W tej sytuacji oświadczył, 
że w budżecie na 2008 rok bacznie 
przyglądnie się planowaniu wydat-
ków. Do tej wypowiedzi ustosun-
kował się Pan Wójt informując, że 
zaległe podatki to kwoty nie z 2006 
roku lecz z lat poprzednich. Zapewnił 
też, że system windykacji jest w 
trakcie modernizacji i że już zaczyna 
on przynosić rezultaty. Poinformował 
też, że niektóre kwoty przenoszone są 
aportem do spółki PUK dzięki temu 
oszczędzamy na podatku VAT, gdyż 
PUK może sobie zgodnie z przepisa-
mi ten podatek odliczyć, a urząd nie. 
Śmieszne co? Szkoda gadać tro-
chę więcej takich przepisów i już 
zupełnie zgłupiejemy. Następnie 
głos zabrał Pan Jurek Gmerek 
zauważając, że w podstawie prawnej 
do uchwały RIO jest pomyłka. 
Oj ten Pan Jurek, że jest dobrym 
prawnikiem i ekonomistą, to wiemy. 
Że jest uczciwy i nieprzekupny, też. 
Ale już trochę żyje na tym świecie i 

powinien się przyzwyczaić, że kontro-
lujący i nadzorujący mają „monopol 
na wiedzę”  i co im wolno to nie nam 
maluczkim! Dalej pan Jurek zapytał 
o przyczynę tak niskiego budżetu 
– 19 mln, podczas gdy Dopiewo z 
mniejszą ilością mieszkańców ma 
budżet 37 mln, a Suchy Las 72 mln. 
Zwrócił uwagę, ze gmina powinna 
iść nie w mieszkalnictwo lecz w 
kierunku inwestorów prywatnych. 
Zwrócił też uwagę, że inwestorzy 
celowo wstrzymują sprzedaż działek 
w celu uniknięcia opłat planistycz-
nych i zapytał czy nie warto wzorem 
gmin sąsiednich wydawać decyzje o 
ponownych przekwalifikowaniach 
gruntów na rolne, jeżeli inwestor nie 
podejmie działań budowlanych lub 
sprzedaży w celu uniknięcia opłat 
planistycznych. Zwrócił tez uwagę na 
nieefektywność pobierania opłat tar-
gowych. W odpowiedzi pani Skarb-
nik poinformowała, że targowiskiem 
administruje PUK, natomiast niski 
poziom wpływów podatkowych wy-
nika z obniżenia przez Radę Gminy 
stawek podatkowych w stosunku do 
stawek innych gmin. Radny Muszyń-
ski, Radny Gmerek i radny Lubka w 
swych dalszych wystąpieniach zwró-
cili uwagę na możliwość wykorzysta-
nia w kwestiach windykacji sołtysów, 
którzy za swoją pracę mogliby być 
dodatkowo wynagradzani.
W kolejnym punkcie sesji Rada 
Gminy Rokietnica przystąpiła do 
głosowania nad projektami uchwał  
w sprawie „udzielenia absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu w 2006 
roku Wójtowi gminy Rokietnica” i w 
sprawie „organizacji i przeprowadze-
nia konkursu gmina Rokietnica w 
kwiatach i zieleni”. 
Mówię Ci kochana jak to usły-
szałam to mi skóra na plecach 
ścierpła. Doświadczona na poprzed-
nich sesjach już sobie wyobrażałam 
co się zacznie dziać. I… wyobraź 
sobie nic się nie działo! Wszyscy radni 
jak jeden mąż głosowali za!!! Nikt 
się nie wstrzymał od głosu i nikt 
nie głosował przeciw. No mówię Ci 
zupełny szok! Aż miło było patrzeć 
i słuchać tej zgody. Mówię Ci tak 
trzymać. A wiesz z tym konkursem 
to do tej komisji od kwiatów i zieleni  
te nasze kobietki-radne żadnego 
chłopa nie wybrały. To chyba dobrze, 
nie? Bo to się na czymś te nasze 
chłopy znają poza tym mundia-
lem, czy euro 2012? O jakby mieli 
wybierać najlepsze piwo w kraju 
albo miss mokrego podkoszulka, to 
podejrzewam że jak lwy walczyliby o 
miejsca w tej komisji. Ale im tego nie 
będę podpowiadać bo a nuż te dwa 
nasze Casanovy wpadną na pomysł 
takiego konkursu. Dalej Pani Terenia 

złożyła sprawozdanie ze swoich prac 
między sesjami, pan Wójt ze swoich. 
Nie powiem zaimponowali mi. 
Przy takiej ilości pracy to nie wiem 
kiedy ten nasz Wójt znajdzie czas dla 
swojej młodej żony. Tak sobie myślę, 
że trzeba coś z tym zrobić, może 
wprowadzić dla Wójta zakaz pracy 
w urzędzie po godzinach urzędo-
wania? Później były odpowiedzi na 
interpelacje. 
Najpierw pan sekretarz gminy… 
a wiesz zgolił sobie wąsa! Nadal 
do podlotków nie należy, ale przy-
najmniej mu trochę siwizny ubyło. 
No więc ten sekretarz odpowiadając 
na interpelację pana Matuszka 
powiedział, że sprawa śmieci na 
Leśnej i zasypywanie łąki jest już 
prowadzona przez Urząd Gminy, że 
po pierwszym sygnale wykonano już 
dokumentację, wstrzymano dalsze 
zaśmiecanie i zasypywanie mokradeł 
i że wezwano właścicieli do stawienia 
się w urzędzie, gdzie otrzymają 
decyzje o obowiązku przywrócenia 
stanu pierwotnego. Zaręczył też, że 
zainteresowani mieszkańcy są na 
bieżąco informowani o podejmowa-
nych przez urząd działaniach. No i 
super, tak trzymać, co nie Leosiu? 
Po sekretarzu wstał pan Wójt i 
zapewnił, że temat ochrony środo-
wiska, to priorytet w naszej gminie. 
Powiedział też, że przygotowywany 
jest projekt uchwały o zakupie sa-
mochodu służbowego dla inspektora 
kontroli środowiska i drogownictwa 
co w znacznym stopniu poprawi 
mobilność i zapewni krótki czas in-
terwencji. Wiesz jakby człowiekowi w 
myślach czytał. Ledwie pomyślałam 
o tym samochodzie i zobacz on już 
na to wpadł. Pan Wójt oświadczył 
też, że podjął decyzję o przeprowa-
dzaniu na koszt gminy oczyszczania 
najbardziej zaśmieconych miejsc. 
Na zakończenie Wójt zaprosił 
wszystkich na skromny poczęstu-
nek, a pani Jadzia z GOK na sobotę 
w dniu 28.04.2007r. na imprezę 
promocyjną gminy w gospodarstwie 
agroturystycznym państwa Kortus. 
Z zaproszenia wójta nie mogłam 
skorzystać, bo jak wiesz umówiły-
śmy się na telefon i musiałam być w 
domu. Do Kortusów jednak pójdę, 
bo będą tam kobitki z kół gospodyń z 
całej naszej gminy i przyjadą goście 
z innych gmin i województw, a jak 
dobrze pójdzie to sobie z naszą Panią 
Przewodniczącą Terenią pogadam. 
Może też żonę naszego Wójta zobaczę, 
kto wie. Jak wrócę to ci zadzwonię.
Na tym kończę mój list i serdecznie 
Cię pozdrawiam.

Twoja Hala



6 Rokickie Wiadomości – Maj 2007

W tym roku na terenie naszej gminy, 
tradycyjnie już 1 maja odbyła się „Ro-
kietnicka Majówka”. Po raz pierwszy 
zorganizowano zawody strażackie 
- 3 maja na boisku sportowym w 
Cerekwicy. Piękna słoneczna pogoda 
sprzyjała zabawom, dobrego humoru 
nie zepsuły też... meszki. 

1 Maj - „Rokietnicka Majówka”  
po raz piętnasty.

To już kolejna impreza, na której mo-
gło bawić się społeczeństwo naszej 
Gminy. Tegoroczny festyn rozpoczął 
się o godzinie 15 – tej meczem piłki 
nożnej „Orlików”. W czasie, gdy mło-
dzi zawodnicy rozgrywali swój mecz, 
na terenie amfiteatru w konkursach 
plastycznym, tanecznym i piosen-
karskim popisywali się najmłodsi 
uczestnicy imprezy. Następna część 
festynu adresowana była także do 
dzieci. Otóż teatr „Variate”, a kon-
kretnie przemiła Myszka i sympa-
tyczny Słoń sprawili, że na twarzach 
naszych milusińskich, mimo chłodu 
pojawiły się rumieńce.

Festyn był też okazją do sprawdzenia 
i poprawienia kondycji fizycznej ro-
dzin, które zmagały się w poważnych 
i tych mniej poważnych konkuren-
cjach sportowych.
Zapewne poważny (zwycięski zresz-
tą) mecz rozegrali juniorzy „Rokity”, 
którzy w nagrodę otrzymali piłki 
ufundowane przez miejscowy Bank.

Około godz. 18–tej na terenie amfite-
atru pojawił się nietuzinkowo ubrany 
i przystrojony mężczyzna. Z początku 
wzbudził duże zainteresowanie, a 
może nawet niepokój zebranej pub-
liczności.Wkrótce okazało się, że 
jest to humorysta – Marek Malita, 
który rozbawił zebranych dość licznie 
mieszkańców do łez.

Była też okazja do wysłuchania 
znanych, nastrojowych piosenek w 
wykonaniu młodej piosenkarki – Ani 
Łukaszewskiej.
Tradycyjnie już, dorośli mieszkań-
cy mogli spróbować swoich sił na 
strzelnicy. W tym roku pierwsze trzy 
miejsca zajęli kolejno : p. Józef Rzep-
ka, p. Krystian Michalak i p. Przemy-
sław Zaboronek. Pod koniec festynu 
z niemałym wdziękiem zaprezento-
wała się dziewczęca grupa taneczna. 
Impreza zakończyła się oczywiście 
zabawą taneczną. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół „Walter” oraz DJ 
Wolta, DJ Mały i DJ Leśny.
Imprezę prowadził Marek Górzański.

Jadwiga Waigóra-Halke

3 Maja
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego odprawiona została Msza 
Święta przez ks. proboszcza 
Krzysztofa Młynarczyka, w 
której udział wzięli strażacy 
ochotnicy ze wszystkich jed-
nostek gminy Rokietnica oraz 
Pamiątkowa. Mszę odprawio-
no z okazji Dnia Strażaka. 
Strażacy zaprosili na uroczy-

stość Wójta wraz z żoną, Sekretarza 
Gminy oraz pracownika Urzędu Ja-
nusza Tadela. Po Mszy Św. ks. pro-
boszcz Krzysztof Młynarczyk podjął 
na plebani zaproszonych gości.
O godzinie 15.00 rozpoczął się mecz 
piłki nożnej kobiet - OSP Mrowino 
kontra sołectwo Mrowino. Dużą prze-
wagą goli zwyciężyły dziewczyny z 
sołectwa Mrowino. Zwyciężczynie 
zostały nagrodzone pucharem, który 
wręczała sołtys Róża Lubka. Ponadto 
obie drużyny otrzymały torty ufundo-
wane przez cukiernię „U Kamilka”.  
Po wręczeniu nagród, Wójt uroczyście 
dokonał przeglądu zastępów straża-
ków i życzył im udanych zawodów 
- „niech zwycięży lepszy”. 
Rozpoczęły się zawody sportowo-po-
żarnicze. Strażacy musieli pokonać 
przeszkody i wykazać się zręcznoś-
cią i szybkością. Na torze przeszkód 
najlepsze okazało się OSP Napacha-
nie, natomiast w klasyfikacji łącznej 
zwyciężyło OSP Mrowino przed OSP 
Przybroda i OSP Napachanie. Zwycię-
żyło OSP Mrowino, które z rąk Wójta 
odebrało puchar przechodni i gratu-
lacje od ks. proboszcza Krzysztofa 
Młynarczyka. Puchary ufundowali 
również Prezes PUK Janusz Filipiak 
oraz Prezes ROKBUS Jerzy Król. Po 
występach starszych, przyszedł czas 
dla najmłodszych. GOK zorganizował 
im konkursy i zabawy plastyczne. Im-
prezę zakończyła zabawa taneczna, 
którą prowadził D.J. Mały. 
Organizator – Zarząd Gminnych OSP 
serdecznie dziękuje sołtys Róży Lub-
ce i Radzie Sołeckiej oraz Ryszardowi 
Lubce i dyrekcji Zakładu Karnego w 
Baranowie, za pomoc w przygotowa-
niu imprezy. Dziękujemy również Ar-
turowi Lisiakowi oraz Karolowi Krzy-
żaniakowi – Restauracja „Pablo” za 
przekazane smakołyki, ks. probosz-
czowi za uświetnienie imprezy, OSP 
Rokietnica oraz policji za czuwanie 
nad naszym bezpieczeństwem oraz 
firmie CLIPPER za dostarczenie toa-
let. Imprezę prowadził Leszek Skrzy-
piński.

ms

Jak bawiliśmy się na majówce?
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Spotkanie wójtów

Z inicjatywy Przewodniczącej Rady 
Gminy Teresy Bartol, przy współpracy 
Witolda Wróbla znanego społecznika 
i aktywisty, członka Polskiej Izby Wy-
robów Regionalnych i Lokalnych, 28 
kwietnia odwiedzili nas Wójt Gminy 
Burzenin - Barbara Darul oraz redaktor 
gazety „Za Miastem”. Celem spotkania 
było przede wszystkim pokazanie naszej 
gminy i nawiązanie bliższych kontak-
tów. Burzenin znajduje się w wojewódz-
twie łódzkim. Pani Wójt podarowała 
specjały produkowane w jej gminie - 
kiełbasę, kaszankę i chleb swojski. 
Pierwsza część spotkania odbyła się w 
Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie wójt 
Bartosz Derech opowiadał o naszej gmi-
nie - o tym czym możemy się pochwa-
lić, co u nas warto zobaczyć i co jeszcze 
jest do zrobienia. 
Druga część miała charakter już mniej 
oficjalny - wszyscy spotkali się gospo-
darstwie agroturystycznym Państwa 
Kortusów. Panie, które brały udział w 

konkursie na stoły wielkanocne oraz w 
wystawie koszy wielkanocnych, przy-
gotowały wspaniały poczęstunek. Nie 
zabrakło wielkopolskiego gziku, pysz-
nej kiełbasy jałowcowej „rokietnickiej”, 
pieczonego prosiaka, który jest specjal-
nością „Restauracji Pod Gruszą” oraz 

różnego rodzaju słodkości. Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze na „ło-
nie” natury. 

ms

Co nowego  
 w Kobylnikach?
Droga asfaltowa przebiegają-
ca przez Kobylniki Wielkie 
to jedna z tych na terenie 
naszej gminy, które są w bar-
dzo dobrym stanie technicz-
nym. Jest to opinia nie tylko 
mieszkańców Kobylnik, ale 
wielu osób spoza naszej gmi-
ny, z którymi miałam przy-
jemność rozmawiać. Aby 
jak najdłużej mogła taka 

pozostać, pod koniec kwiet-
nia b.r. z inicjatywy Urzędu 
Gminy, na prośbę mieszkań-
ców, a za pośrednictwem Za-
kładu Drogowego ANTCZAK 
(pozdrawiamy pracującą w 

Kobylnikach ekipę), sfrezo-
wane zostały jej pobocza w 
miejscach, które najbardziej 
tego wymagały. Na początku 
maja b.r. wyrównane i wy-
sypane gruzem zostały tak-
że ulica Wiśniowa i Polna. 
Mieszkańcy, mający posesje 
przy tych ulicach, często we 
własnym zakresie łatali po-
wstałe w ciągu roku dziury 
i nierówności. Wierzymy, że 
na jakiś czas to wystarczy. 
Dziękujemy.

Sylwia Kiejnich

więcej zdjęć na str. 27

Podziękowanie
Bardzo dziękuję wszystkim Paniom, 
które włączyły się w przygotowanie im-
prezy w dniu 28 kwietnia.
Bardzo serdecznie dziękuję za uczestni-
ctwo w spotkaniu z Panią Barbarą Da-
rul Wójtem Gminy Burzenin oraz Panią 
Anną Łuczak redaktorem naczelnym 
czasopisma „Za miastem”.
Dziękuję za stworzenie niepowtarzalnej 
atmosfery na spotkaniu oraz za przygo-
towane smakołyki.

Jadwiga Waligóra – Halke 
Dyrektor GOK
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Sklep instalacyjny ARTER
oferuje:

- rury i kształtki miedziane,
- artykuły ocynkowane i stalowe,
- rury i kształtki PVC oraz PE,
- grzejniki (aluminiowe i płytowe),
- zawory, wymienniki, pompy, sterowniki, 

złączki,
- ceramikę sanitarną, kabiny, wanny,
- baterie i akcesoria

ul. Szkolna 15, 62-090 Rokietnica, tel. 503 864 207 
Zapraszamy: Pon-Pt 8.00-17.00, Sob 8.00-12.00

R E K L A M A

Waldemar Styczyński

Matko moja!
Przed domem siedzisz
Matko moja
sędziwa
wysmukła pelargonia
Twój
kwiat ulubiony
przychylnie się ku
Tobie
skłania
szlachetność emanuje z
Twej
twarzy
i to serdeczne ciepło
mądrość życia
których tak pilnie
w „Naszym Domu”
od Janusza Korczaka się uczyłaś
służąc wspólnie z nim
tym najmłodszym
na ustach
Twych
delikatny uśmiech
raduje wielu
oczy Twe
nadzieją błyszczą

Lucyna z Olszewskich  
Styczyńska, Matka autora

bo Ty
wiem to na pewno
za Jezusem, Panem Twoim
do nieba idziesz
do Boga
to jest Twój
sens na ziemi
istnienia

LEADER
10 maja z inicjatywy Wójta 
Bartosza Derecha odbyło się 
spotkanie wójtów Tarnowa 
Podgórnego Tadesza Czajki, 
gminy Kaźmierz Wiesława 
Włodarczaka oraz Zastępcy 
Burmistrza Szamotuł Jaro-
mira Zielińskiego. Podczas 
spotkania ustalono, że zosta-
ną podjęte działania, mające 
na celu stworzenie stowarzy-
szenia w ramach programu 
LEADER. Na koordynatora i 

reprezentanta wójtowie wy-
brali Bartosza Derecha.
Utworzenie przez te cztery 
gminy stowarzyszenia, bę-

dzie pomocne w wykorzysty-
waniu środków unijnych na 
rozwój naszych gmin. 
LEADER ma na celu pobu-

dzenie aktywności środo-
wisk lokalnych i ich zaan-
gażowanie w tworzenie oraz 
realizację lokalnych strategii 
rozwoju obszarów wiejskich. 
Inicjatywa ta ma przyczynić 
się do aktywizacji społeczno-
ści wiejskich przez włączenie 
partnerów społecznych i go-
spodarczych do planowania 
i wdrażania inicjatyw. Lokal-
ne podejście wpływa na lep-
sze zdefiniowanie problemów 
obszaru i określenie sposo-
bów ich rozwiązywania.

ms

Sprzątanie Jeziora 
Małego Kierskiego
22 kwietnia Zarząd Gminne-
go Koła PZW STERLET w Ro-
kietnicy zorganizował akcję 
sprzątania terenu wokół Jezio-
ra Kierskiego Małego oraz wy-
konał prace porządkowo-re-
montowe na półwyspie, który 
spełnia rolę stannicy dla łodzi 
wędkarskich. 
Powierzchnia półwyspu zbu-
dowanego w latach 90-tych 
malała w zastraszającym 
tempie. Łagodne zimy oraz je-
sienne silne wiatry i duże fale 
rozmywały półwysep. Dlatego 
też, trzeba było podjąć szybko 
decyzję o jego remoncie. PZW 
Rokietnica jest opiekunem 
i prowadzi działalność go-
spodarczą na terenie Jeziora 
Kierskiego Małego. Jezioro to 
należy do Pawłowicko-Sobo-
ckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (jedyne dziewi-
cze tereny o dużych walorach 
przyrodniczych). 
Prace od strony merytorycznej, 
w zgodzie z obowiązującym 
prawem wodnym, pilotował 
kolega Marek Stronka, które-
mu serdecznie dziękuję oraz z 
ramienia Urzędu Gminy – in-
spektor Michał Wojewódzki. 
Dokumentacja oraz kosztorys 
prac zostały zaopiniowane po-
zytywnie przez władze okręgu 
poznańskiego. Remont półwy-
spu przeprowadzono zgodnie z 
zaleceniami, a użyte materiały 
(kamień polny, żwir grubo-
ziarnisty) spełniały normy 
ekologiczne, które są wymo-
giem dla tego typu prac. Prace 
przeprowadzono z zachowa-
niem naturalnej linii brzego-
wej u nasady półwyspu.  
Do prac zgłosiło się wielu węd-
karzy naszego koła. Wśród 
obecnych było liczne grono 
młodzieży. 

W akcji sprzątania Jeziora bra-
ły udział kluby płetwonurków 
z Poznania – Klub Poznańskie 
Centrum Nurkowe NAUTICA 
(15 osób), Klub AGANAUTA 
(10 osób). Celem płetwonur-
ków było sprawdzenie warstwy 
osadu, przejrzystości wody oraz 
zlokalizowania przedmiotów 
znajdujących się w wodzie. 
Na marginesie dodam, że wy-
łowiono stara walizkę i mały 
kuferek. Praca płetwonurków 
oraz sprzęt i ubiór wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród 
młodzieży. 
Na zakończenie apeluję do 
wędkarzy naszego Koła o 
przyzwoite zachowanie się nad 
wodą, łowienie ryb zgodnie z 
regulaminem PZW. Życzę wie-
lu miłych chwil spędzonych 
na łonie natury. 
Na słowa uznania i podzięko-
wania zasłużyli:
Zarząd Koła PZW w Rokietni-
cy, kolega M. Stronka, kolega 
Sz. Tylkowski, kolega M. Lota 
(transport), kolega A. Lota, 
kolega M. Zielonacki, kolega 
D. Baum, kolega W. Kocurek, 
kolega A. Siejek, kolega W. 
Oleszczuk, kolega K. Fabiś, 
kolega P. Kieniewicz (poczę-
stunek), pani Majer, W. Ba-
jerlein, E. Wierzbicki, Zarząd 
PZW (okręg poznański), z ra-
mienia Urzędu Gminy – Wójt 
Bartosz Derech oraz inspektor 
Michał Wojewódzki, oraz fir-
my Słuszczak&Czyż, Jardo Po-
znań i PUK Rokietnica.

Prezes Gminnego Koła PZW
Wojciech Mazurek
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– Znajdujesz się na starcie czy na 
mecie? Jak nazwiesz obecny okres 
swojego życia. Kilka miesięcy temu 
zostałeś tatą wspaniałego Filip-
ka, niedawno otworzyłeś jedyną 
w gminie i jedną z największych w 
gronie sąsiednich gmin hurtownię 
elektryczną. W twoim wieku można 
chyba nazwać to udanym startem?

To dopiero początek! I myślę, że 
dobry początek, chociaż czasa-
mi wydaje mi się, że biorąc pod 
uwagę ilość załatwionych przeze 
mnie spraw i działań – powinien 
być już co najmniej na półmetku.

Tak dużo czasu i zabiegów kosz-
towało Cię rozpoznanie naszego 
gminnego rynku popytu i sprzeda-
ży, zanim zdecydowałeś się wybrać 
właśnie branżę elektrotechniczną?

Jak to często bywa, o wyborze tej, a 
nie innej branży zadecydował los. 
Istniejący dziś obiekt budowałem 
z przeznaczeniem na warsztat sa-
mochodowy. Jednak problemy, 

które miałem z kupnem – czasa-
mi bardzo zwyczajnych rzeczy 
– z branży elektrotechnicznej 
skłoniły mnie do przebranżowie-
nia. Ale teraz przynajmniej mam 
satysfakcję, że mieszkańcy naszej 
gminy nie muszą tracić czasu na 
dojazdy po kontakt czy kuchenny 
halogenik do Poznania czy Swa-
dzimia.

Businessmanem zostałeś niedawno, 
choć jak mówisz masz spore do-
świadczenia wynikające chociażby 
z doświadczeń twojego ojca, cenio-
nego poznańskiego przedsiębiorcy. 
Jaka cecha współczesnego, polskie-
go „człowieka interesu” jest według 
ciebie nie do przyjęcia?

Zdecydowanie odrzucam karie-
rowicza, który zapomina o ko-
rzeniach. Tych, którzy stając się 
bogatymi nie pamiętają, że sami 
byli kiedyś biedni. Pieniądz zmie-
nia człowieka – to fakt, ale bycie 
człowiekiem zobowiązuje zawsze, 
bez względu na stan konta.

Czy masz swój wzorcowy model bę-
dący tego przeciwstawieniem?

Zanim nawiążę z kimś koopera-
cję, muszę być pewien, że to czło-
wiek przede wszystkim uczciwy i 
słowny. To są podstawowe według 
mnie cechy, które winny charak-
teryzować każdego businessma-
na.

Czy twoja żona akceptuje twoją dro-
gę do życiowego sukcesu? Jesteście 
rodzicami małego Filipka. Czy w 
ferworze organizowania marketin-
gu, rozmów z kooperantami i klien-
tami masz czas dla rodziny?

Szczerze? Bardzo mało, ale sta-
ram się codziennie po południu, 
nacieszyć się postępami Filipka 
w rozwoju. Cieszę się, że tym sa-
mym zwalniam choć na krótko 
małżonkę z dyżurowania przy 
synku. W ogóle życie rodzinne 
to dla mnie podstawa. Robienie 
interesu czy kariery, pogoń za 
pieniędzmi to dla mnie naprawdę 
sprawy drugorzędne. Przygoto-
wania do otwarcia hurtowni tro-
chę mnie w ostatnich miesiącach 
od moich najbliższych odciągnę-
ły, ale przyrzekłem to niebawem 
nadrobić z nawiązką!

Jak młodemu małżeństwu żyje się w 
naszej gminie?

Przede wszystkim spokojnie! 
Ostatnio dowiedziałem się, że na-
leżymy do grona najspokojniej-
szych gmin w województwie. Do-
bra prognoza dla mojego synka, 
prawda? Nie mamy problemów z 
zaopatrzeniem i oferty rokietni-
ckich sklepów spożywczych i in-
nych uważamy za bardzo dobre. 
Otacza nas piękna przyroda, jest 
dokąd wyjechać, ale jest także 
wiele do naprawy i poprawy: stan 
dróg, oświaty i służby zdrowia. To 

prawdziwa udręka dla wielu w tej 
gminie. Liczymy, że radni nowej 
kadencji będą skutecznie walczyć 
o te sprawy.

Rokietnickie przedszkolaki po-
zdrawiają Ciebie za naszym po-
średnictwem i dziękują za pomoc 
w remoncie instalacji elektrycznej. 
Upodobania do pracy społecznej 
odziedziczyłeś też po rodzicach?

Oczywiście. Moi rodzice nigdy 
nie pozostawali bierni wobec po-
trzeb drugiego człowieka. Mama 
dzieliła się tym co miała z bied-
niejszymi od niej, a ojciec wspie-
rał wiele inicjatyw społecznych w 
mojej i brata szkole. Wyniosłem 
z domu zasadę, że człowiek nie 
może żyć tylko dla siebie. Zawsze 
znajdą się ludzie, którzy czekają 
na twoją pomoc, niekoniecznie 
materialną. Trzeba mieć oczy 
szeroko otwarte, nie tylko na 
ekran monitora komputerowego. 
A przedszkolakom pomogłem, 
bo dla mnie potrzeby dzieci są na 
pierwszym miejscu. Jeszcze tam 
wrócę.

Dziękuję za rozmowę i życzę wie-
lu sukcesów i wytrwałości.

Rozmawiała Teresa Bartol

Samotność jest jednym z 
głównych problemów współ-
czesnego świata. W USA 
mieszka o 70% więcej samot-
nych ludzi niż 20 lat temu. 
Setki badań wykazują, że 
rozwój cywilizacji na świe-
cie wcale nie spowodował, 
że staliśmy się ludźmi lepiej 
przystosowanymi i szczęś-
liwszymi. Wręcz odwrotnie: 
cała ludzkość szuka wyjścia 
z zamętu, z  pustki duchowej, 
która przytłacza cywilizację 

człowieka, którego „genial-
ność” wykreowała pokolenie 
siedzących przed ekranami 
komputerów i ... płaczących z 
samotności zwłaszcza dzieci 
i młodzież.
Historycy zwracają uwagę na 
fakt, że niewiele było w histo-
rii okresów, w których ludzie 
odczuwaliby tyle lęku, nie-
pokoju, osamotnienia. Próby 
rozprawienia się z samotnoś-
cią nie przynoszą rezultatów. 
Popyt na sensacyjne wiado-

mości w środkach masowe-
go przekazu, na filmy o sa-
dystycznych zbrodniach czy 
pseudo-miłości zredukowa-
nej do zwierzęcych instynk-
tów, na środku oszałamia-
jące czy fanatyzm kibiców 
sportowych – wszystko to 
świadczy o poszukiwaniu za-
dowolenia z życia, o despe-
rackiej potrzebie wyjścia z 
osamotnienia, przynosząc 
jedynie ulotne chwile zmy-
słowego zaspokojenia, które 
rodzą później więcej bólu niż 
satysfakcji. Poczucie osamot-
nienia daje o sobie znać na-
wet najbardziej aktywnym i 
zaangażowanym. Samotni w 
tłumie.

Niepokój i głód ludzkiego 
serca za wyjściem ze stanu 
samotności może wyelimi-
nować tylko Bóg. Św. Augu-
styn tak to określa: „Stwo-
rzyłeś nas z nakierowaniem 
ku sobie i dlatego nasze serca 
tak długo są niespokojne do-
póki nie spoczną w Tobie”.
Nie wstydź się swojej sa-
motności przed Nim. Kiedy 
przeszło dwa tysiące lat temu 
umierał na Golgocie do-
świadczył tam pełni samot-
ności.  Nawet swoi go opuś-
cili... Jezus przeszedł przez 
tę samotnię zamiast Ciebie, 
żebyś już nigdy nie był sam.

Teresa Bartol

Aneks do samotnych spacerów
Czy czujesz się samotny?

Bycie człowiekiem zobowiązuje  
 – bez względu na stan konta
Dzieci „tych” z tzw. wyżu demograficznego weszły właśnie  w apogeum 
swoich twórczych możliwości: założyły własne rodziny, czasami nawet 
niektórym udało się otworzyć firmy, zakłady produkcyjne, wybudować 
dom. Wbrew utartym opiniom malkontentów, ich start był znacznie ła-
twiejszy niż start ich rodziców z rocznika lat 50-tych.

Tomek Kasprowiak należy do tych, którzy po rodzicach przejęli tzw. żyłkę 
do robienia interesów, wytrwałość, pracowitość i... optymizm. Wielu ro-
kietniczan i bytkowian z podziwem obserwuje odważne poczynania bu-
sinessowe tego ciągle uśmiechniętego i sympatycznego przedsiębiorcy 
o sylwetce długodystansowca. I chociaż jest jednym z wielu, którym 
udało się „mieć”, Tomek należy również do tych nielicznych z kolei, któ-
rzy nad „mieć” przekładają „być” – człowiekiem, który dostrzega potrze-
by innych i pomaga je zaspakajać czasami kosztem własnych rezygnacji. 
Dlatego właśnie poprosiłam go o wypowiedź dla naszych czytelników. 
W końcu jest człowiekiem, którego warto naśladować.
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Gimnazjum w Napachaniu

3 MAJA
Wisława Szymborska 
Gawęda  
o miłości ziemi ojczystej 

Bez tej miłości można żyć
Mieć serce suche jak orzeszek
Malutki los naparstkiem pić
Z dala od zgryzot i pocieszeń,
Na własną miarę znać nadzieję,
W mroku kryjówkę sobie uwić,
O blasku próchna mówić „dnieje”,
O blasku słońca nic nie mówić. 
[…]
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
Nie będę powalonym drzewem. 
Codziennie
Mocniej w Ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą, gnie-
wem
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
Ale nie można owocować. 

8 maja w Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Napa-
chaniu uczniowie spotkali się 
na uroczystym apelu poświęco-
nym 216 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Drugokla-
siści recytowali wiersze i przy-
pominali najważniejsze fakty 
z końca XVIII wieku. Dzięku-
ję za zaangażowanie Monice i 
Ani Michalickim, Andrzejowi 
Wilhelmowi, Arkowi Szali i 
Łukaszowi Krzyśce. 

Magdalena Tomkowiak –
Opiekun Samorządu  

Uczniowskiego

14 maja wspólnie z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Mrowi-
nie obejrzeliśmy spektakl pt. 
“Skąpiec” w Teatrze Nowym w 
Poznaniu. 
O godzinie 12:10 na deskach 
Teatru pojawił się pierwszy 
aktor, a zarazem główny boha-
ter sztuki – Skąpiec imieniem 
Harpagon. Już od pierwszego 
momentu wiadomo było, że 
najważniejszym wątkiem ko-
medii są pieniądze, a konkret-
nie ich wpływ na opozycyjne 
stosunki rodzinne pomiędzy 
Harpagonem, a jego dziećmi: 
córką Elizą i synem Kleantem. 
Molier przedstawia nam boga-
tą gamę przejawów skąpstwa 
Harpagona, od sytuacji śmiesz-
nych, budzących politowanie, 
komicznych, poprzez irytujące, 
wzbudzające antypatię, aż do 
rysów skąpstwa wywołujących 
grozę i obrzydzenie na widow-
ni. Tematem sporu pomiędzy 
rodzeństwem a ojcem jest kwe-
stia małżeństwa ojca z ukocha-
ną syna i zamążpójścia córki ze 
starym bogaczem. Harpagon 
oskarża także każdego, kogo 
spotka na swej drodze, o kra-
dzież ukochanych mu dziesię-
ciu tysięcy. Ostatecznie wszyst-
ko kończy się szczęśliwie, w 
iście komediowym stylu. Nie 
można jednak nie zauważyć, 
że i w ostatnich scenach głów-
ną role odgrywa pieniądz.
Żywa, wartka i współczesna 
realizacja, nagromadzenie sy-
tuacji pomyłek oraz nagłe i 

niespodziewane zakończenie 
wpłynęły pozytywnie na na-
sze wrażenia. Końcowe spot-
kanie z aktorem grającym 
Harpagona oraz dostosowana 
do naszego wieku realizacja 
XVII – wiecznej sztuki prze-
konały nas o wartości teatru 
jako miejsca bezpośredniego 
kontaktu widza z aktorem, 
jako miejsca gdzie publicz-
ność może i powinna tworzyć 
razem z artystami przedsta-
wienie teatralne. Współczesny 
obraz kina został sprostowany 
do obrazu miejsca, gdzie “rzu-
camy popcornem w kierunku 
wielkiego białego ekranu, po-
pijając colę i słuchając mp3”. 
Teatr natomiast jest to miejsce, 
gdzie panuje atmosfera bezpo-
średniego udziału w realizacji 
dzieła i kontaktu z aktorami. 
Mamy też świadomość, że tu 
i teraz aktor gra najlepiej jak 
potrafi, specjalnie dla nas, dla 
naszej satysfakcji i zadowole-
nia. Dowiedzieliśmy się także, 
co w teatrze określamy słowa-
mi sacrum i profanum, jakie 
występują typy scen i rodzaje 
teatrów, usłyszeliśmy parę słów 
o historii sztuki teatralnej.
Była to bardzo pouczająca i cie-
kawa lekcja, a sama komedia 
przekonała nas, że pieniądze to 
nie wszystko, a ich nadmiar może 
nam nawet poważnie zaszkodzić.

Katarzyna Brych – Kadzińska 
Uczennica Gimnazjum 

 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Napachaniu

Tajemnice starożytnych 
cywilizacji i cuda współ-
czesnego świata
27 kwietnia, zwarta, prężna 
grupa gimnazjalistów, goto-
wa na wszystko wraz ze swo-
imi nauczycielami wyruszyła 
na poszukiwanie przygód do 
Muzeum Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie. Odpowiedzie-
liśmy na zaproszenie synów 
słynnego podróżnika i pisarza 
Arkadego, panów Radosława i 
Marka Fiedlerów.

Cóż tam znaleźliśmy?
• Właścicieli, którzy życzliwie 

nas przyjęli i opowiadali o 
podróżach i twórczości pisar-
skiej swego ojca.

• Władcę Azteków – Monte-
zumę

• Walecznego wodza Dakotów 
– Szalonego Konia

• Replikę posągu Buddy z Af-
ganistanu (zniszczonego 
przez Talików)

• Dumnie siedzącego Sfinksa
• Piramidę
• Kolekcję motyli, kajmanów, 

pająków ptaszników, 
• Żywe eksponaty takie jak: 

wąż boa oraz piranie,
Nie sposób wymienić wszyst-
kich eksponatów muzeum.
Warto wniknąć w tajemni-
czy świat indiańskich bogów, 
przenieść się do epoki farao-
nów a także w fotograficznej 
galerii spotkać się z niezwy-
kłym pięknem naszego świata 
oraz zostawić ślad po swoim 
pobycie wpisując się do księgi 
pamiątkowej.
Dziękuję za współpracę p.B. 
Jagodzińskiej, p. D. Dyma-
czewskiej, p.Z. Michałek oraz 
p.M.Tomkowiak

Małgorzata Sklepik  
organizator

Wycieczka  
do Trójmiasta
9 maja zebraliśmy się pod 
naszym Gimnazjum, by 
wyjechać do Trójmiasta 
na trzydniową wyciecz-
kę. Jechaliśmy jednym autoka-
rem, droga była męcząca, lecz 
gdy wyjechaliśmy do miasta, 
humory nam się poprawiły. W 
pierwszy dzień zwiedziliśmy 
oceanarium i płynęliśmy pro-
mem po porcie. W Pensjonacie 
Tulipan, zakwaterowaliśmy 
się, rozpakowaliśmy bagaże 
i zjedliśmy obiadokolację. Po 
smacznym posiłku przeszliśmy 
nad morze, by pochodzić goły-
mi stopami po morskim piasku 
i oglądać przepiękny zachód 

słońca. Następnego dnia zwie-
dziliśmy Westerplatte i piękną 
starówkę, mimo deszczu ta 
wyprawa była bardzo ciekawa 
i przyjemna. Trzeciego dnia 
spakowaliśmy nasze rzeczy do 
walizek i wsiedliśmy do auto-
busu. Po drodze zwiedziliśmy 
Zamek w Malborku i zjedliśmy 
tam obiad. W drodze powrot-
nej śpiewaliśmy i wygłupia-
liśmy się. Gdy wróciliśmy do 
pięknego Napachania, czekali 
na nas stęsknieni rodzice. My-

ślę, że to była fantastyczna wy-
cieczka do Trójmiasta. 

Andrzej Wilhelm
Uczeń Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi w Napachaniu

Spotkanie  
ze „Skąpcem”
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Gimnazjum w Rokietnicy

30 maja 2007 r. w Gimnazjum 
im. Noblistów odbył się apel z 
okazji uchwalenia Konstytucji 
3 maja 1791 r. Klasa Ia zapre-
zentowała scenkę, przedsta-
wiająca rozmowę  Ignacego 
Potockiego, współtwórcy Kon-
stytucji,  oraz króla Stanisława 
Poniatowskiego. Odczytano 
również fragmenty Konstytu-
cji. W multimedialnym poka-
zie zostały przybliżone wyda-
rzenia historyczne związane z 
tym wydarzeniem. Uroczystość 
miała też muzyczną oprawę, 

którą zapewnił szkolny chór.  
Wspólnie zaśpiewano patrio-
tyczne pieśni: „Marsz Polonia” 
oraz „Mazurek 3 Maja”, na-
wiązujące do pamiętnych wy-
darzeń z 1791 r. nastrój powagi 
i skupienia podkreślił śpiew 
„Mazurka Dąbrowskiego” na 
koniec uroczystości.
Pani Dyrektor podziękowała 
uczniom z klasy Ia oraz wycho-
wawczyni pani Bożenie Dom-
żał za przygotowanie tej jakże 
ważnej uroczystości.

Joanna Nowak, kl. Ia

Uczennica Gimnazjum posłem
Zuzanna Rywacka, uczenni-
ca Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy zdobyła mandat 
posła XIII Sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży i będzie reprezen-
tować Wielkopolskę podczas 
obrad w Warszawie 1 czerwca 
2007 r. Znalazła się w gronie 
44 uczniów ze szkół wielkopol-
skich (gimnazja, licea, zespoły 

szkół), których prace dotyczą-
ce globalizacji zostały ocenio-
ne najwyżej. Oprócz Zuzanny 
tylko cztery osoby z powiatu 
poznańskiego zdobyły poselski 
mandat, co pokazuje, jak duża 
była konkurencja.

Wywiad z Zuzanną już w tym 
numerze Rokickich Wiadomości, 
str. 16.

Przedszkole
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Jednym ze szczególnych zało-
żeń w rocznym planie przed-
szkola „Bajeczka” w Rokietnicy 
jest wychowanie patriotyczne i 
edukacja regionalna.
Na etapie przedszkola celem 
wychowania patriotyczne-
go i edukacji regionalnej jest 
kształtowanie u dzieci poczu-
cia przynależności do społecz-
ności przedszkolnej, środowi-

ska lokalnego , regionu i kraju.
Zgodnie z tymi założeniami 
w przedszkolu naszym stwo-
rzyliśmy projekt edukacyjny 
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”. 
Głównym celem programu 
było: poznanie oraz wzboga-
cenie szacunku i miłości do 
swojego kraju i miasta. Po-
przez realizację tego projektu 
nauczyciele przekazali dzie-
ciom wiedzę o Polsce, stolicy 
Wielkopolski Poznaniu, miej-
scu w którym mieszkają wy-
chowankowie oraz o ludziach 
i instytucjach pełniących waż-
ną rolę w życiu społecznym 
naszego środowiska lokalnego. 

Program nasz był realizowany 
we wszystkich grupach przed-
szkolnych od dzieci 3–letnich 
do 6-latków. W trakcie jego re-

alizacji dzieci uczestniczyły w 
wielu wycieczkach na terenie 
gminy Rokietnica i Poznania: 
zwiedzały Muzeum Wiatrak 
w Rogierówku, jeździły zabyt-
kowym tramwajem „Traktem 
królewsko-cesarskim”, pozna-
wały eksponaty poznańskich 
muzeów, odwiedziły teatry 
i kina Poznania, poznawa-
ły najbliższą okolicę, ciekawe 
miejsca Rokietnicy. Powstało 
również wiele prac plastycz-
nych. Na szczególną uwagę 
zasługują prace powstałe przy 

współudziale rodziców pt. 
„Moja ulica”. Wystawa tych 
prac odbyła się w holu Urzędu 
Gminy Rokietnica w terminie 
23–29 kwietnia 2007 roku. 
Grupy dzieci 6-letnich przy-
gotowały przedstawienie pt. 
„BIMBĄ NA POZNAŃSKIE 
KOZIOŁKI”. Przedstawie-
nie obejrzały wszystkie dzieci 
przedszkolne, dzieci z zerówki 
Szkoły Podstawowej w Rokiet-
nicy oraz specjalnie zaproszony 
gość – Wójt Gminy Rokietnica.

koordynator projektu 
Lidia Trybuś 

nauczyciel Przedszkola  
„Bajeczka” w Rokietnicy

W Szkole Podstawowej 
w Mrowinie już w pią-
tek 27 IV obchodzono 
216. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie V klasy pod 
opieką nauczyciela 
historii przygotowali 
program artystyczny. 
W ich szeregach wystą-
pił również uczeń IV 
klasy Olek Ratajczak. 
Wspaniale wcielił się on w 
rolę Króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Wiersze i pio-
senki w wykonaniu szkolnego 

chórku przypominały tamten 
czas. Dzieci dowiedziały się, że 
nasza konstytucja była pierw-
szą w Europie i drugą na świe-
cie po Stanach Zjednoczonych.

Szkoła Podstawowa w Mrowinie

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
Uroczysta akademia z okazji 
Święta Konstytucji 3 maja

W tym roku akademię z oka-
zji Święta Konstytucji 3 maja 
połączono z pożegnaniem 
maturzystów. Młodzież przy-
pomniała znaczenie Konsty-
tucji Majowej w XVIII wieku 
dla Polski zagrożonej utratą 
niepodległości. Wskazano na 
rozwiązania ustrojowe nie-
spotykane w innych krajach 
Europy.

Kolejni absolwenci

27 kwietnia odbyło się zakoń-
czenie roku w klasie matural-

nej. W tym roku mury szkoły 
pożegnał kolejny rocznik ab-
solwentów klasy technikum w 
zawodzie hotelarz. Zgodnie ze 
szkolną tradycją uroczyste po-
żegnanie przygotowała klasa o 
rok ,,młodsza”, a w programie 
artystycznym brali udział ,,ho-
telarze” ze wszystkich klas.

Matura i egzamin dojrzałości

W tym roku równolegle prze-
biegały egzaminy maturalne 
dla absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych i poprawkowe 
egzaminy dojrzałości starego 
typu. Podobnie jak w poprzed-
nich latach pierwsze odbyły się 
egzaminy z języka polskiego. 
Po części pisemnej maturzyści 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
zdawali ustnie język polski i 
nowożytny język obcy. Teraz 
muszą uzbroić się w cierpli-
wość, gdyż dopiero w końcu 
czerwca zostaną ogłoszone 
wyniki.

Uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytycji 3 Maja
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Rokietnica
Sołtys Józef Fudala  

Z teki sołtysa
Zapraszamy na „Festyn Familijny 
– Wakacje z Bogiem 2007”

Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii 
św. Michała Archanioła w Kiekrzu wraz z sołty-
sem i radą sołecką Kiekrz-Pawłowice zapraszają 
na „Festyn Familijny – Wakacje z Bogiem 2007”, 
który odbędzie się w niedzielę 3 czerwca 2007 
roku o godzinie 15.00 na boisku przy kościele pa-
rafialnym w Kiekrzu. Festyn ma charakter cha-
rytatywny – cały dochód zostanie przeznaczony 
na organizację wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z 
rodzin ubogich. 

W programie festynu przewidziano wiele atrakcji, 
m.in.:
– koncerty zespołów dziecięcych oraz zespołu kleryków  

z Seminarium Towarzystwa Chrystusowego
– przejażdżki bryczką
– konkursy wiedzy, zawody sprawnościowe, loterie
– dla dzieci biorących udział w Festynie przewidujemy „mały upominek”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festynie.
Sołtys Kiekrz – Pawłowice Wiesław Dziamski

21 kwietnia 2007 roku w 
Szkole Podstawowej w Mro-
winie odbyły się III Druży-
nowe Mistrzostwa Sołectw 
w tenisie stołowym. Z na-
szego sołectwa startowały 
dwie drużyny w składzie:
I drużyna: Marian Piszora, 
Karol Piszora, Joanna Pi-
szora – I miejsce.
II drużyna: Jacek Florkie-
wicz, Henryk Margol, Joan-
na Rzepka – III miejsce
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Pan Marian 
Piszora i zajął I miejsce.

3 maja w Cerekwicy odbył 
się festyn połączony z za-
wodami strażackimi. Im-
preza nie miałaby szansy 
odbyć się, gdyby nie za-
angażowanie wielu osób i 
życzliwość sponsorów.
Na łamach naszej ga-
zety pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
sukcesu, jakim była nasza 
wspólna zabawa.
Szczególnie gorąco dzię-
kuję panom: 
- Januszowi Filipiakowi 

– prezesowi PUK Rokietnica,
- Witoldowi Bajerleinowi – prezesowi 

SKR Rokietnica,
- Jarosławowi Żmudzińskiemu – kie-

rownikowi Rewiru Dzielnicowych 
Policji

Dziękuję również za aktywne udział na-
szej Radzie Sołeckiej, w składzie:
- Lidia Portala 
- Tomasz Lota

- Paweł Najderek 
- Bogdan Nowaczyk”.

Dużo serca w powodzenie 
tego przedsięwzięcia wło-
żyli też panowie Sławomir 
Żebrowski i Zbigniew Ha-
lądka.
Wiele emocji dostarczyły 
nam dziewczyny z żeń-
skiej drużyny piłkarskiej, 
które nie dały szans swo-
im przeciwniczkom. Słowa 
wdzięczności należą się 
też radnym z naszego 
okręgu oraz osobom, któ-

rych nie wymieniłam tutaj z nazwiska, 
a przyczyniły się do sukcesu naszego 
festynu. 
Na zakończenie bardzo gorąco dzięku-
ję wszystkim gościom i uczestnikom 
majówki, bez których cała zabawa nie 
miałaby sensu.

Z podziękowaniami
Sołtys Mrowino – Cerekwica

Róża Lubka

Przybroda

Sołtys Magdalena  
Jujeczka

Skromnie ale z fasonem
Z pewnością na stronach „ Rokickich Wiadomo-
ści” pojawią się sprawozdania z imprez sporto-
wo- rekreacyjnych, które odbyły się na terenie 
gminy w mijającym miesiącu, ale każdy ma na 
nie swój punkt widzenia.
Nasza miejscowość wzięła udział w III Drużyno-
wych Mistrzostwach Sołectw Gminy Rokietnica 
w Tenisie Stołowym oraz w zawodach sportowo-
pożarniczych. W obu nie stanęliśmy na najwyż-
szym podium, ale z jaką klasą walczyliśmy o naj-
wyższe lokaty. Drużyna tenisistów w składzie M. 
Pietrzak, R. Matuszewski i J. Skrodzki, w meczu o 
piąte miejsce, rozegrała tak znakomite pojedyn-
ki, że sędzia główny zawodów, Jacek Olejniczak, 
nie bał się użyć określenia „mały finał”.
Z kolei przybrodzcy strażacy pod dowództwem 
I. Marciniaka, mimo zabytkowego już wozu i 
uszkodzonej motopompy, zajęli drugie miejsce w 
zawodach. W przeddzień swojego święta, otrzy-
mali też podziękowania za swój trud i pracę od 
wszystkich mieszkańców wsi, bo dla nas i tak są 
najlepsi.
I jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz, bez której 
maj w Przybrodzie nie byłby majem - to codzien-
ne nabożeństwa pod krzyżem. Mieszkańcy Przy-
brody nigdy od krzyża nie odstąpili! Nie bali się 
odprawiać w jego cieniu nabożeństwa majowego 
ani w czasach stalinowskich, ani gomułkowskich, 
ani w stanie wojennym. Co roku o tej porze pod 
krzyżem zbiera się od 20 do 40 mieszkańców, a w 
ostatni dzień miesiąca, przychodzi cała wieś na 
Mszę Św. To wielka lekcja religijno- patriotyczna 
przekazywana z pokolenia na pokolenia.
W tym miejscu, w imieniu mieszkańców, składam ogromne podziękowanie rodzinie 
Dobrochowskich, która w ubiegłym roku postawiła nowy krzyż (przy pomocy p. L. 
Matuszewskiego), a w tym roku, umieściła wokół niego trzy ławy, dzięki czemu 
szczególnie starsze osoby mają wygodniej.

PS. Podziękowania dla pana Michała Wojewódzkiego z Urzędu Gminy, który prze-
kazał dla Sołectwa Przybroda 30 róż.  Panie S. Klorek, S. Krysiak i A. Kozłowska 
zasadziły je w centrum wsi, przy pętli autobusowej, mając ogromną nadzieję, że 
będą ozdabiały to miejsce.

Podziękowanie
w imieniu rady Sołeckiej i sołtys Gabrieli Dworek pragnę serdecznie podziękować 
Pani Antkowiak – Szkółka róż, Rokietnica ul. Szamotulska 57, za ofiarowanie sa-
dzonki kwiatów. Będą one ozdobą rabaty przy świetlicy wiejskiej w Żydowie. 

Radny Wojciech Mazurek

28 kwietnia mieszkańcy 
sołectwa Żydowo-Ro-
stworowo przystąpili do 
sprzątania swojej wioski. 
Zasiali trawę przy świetli-
cy wiejskiej oraz posadzili 
róże.  Dziękuję sprzątają-
cym za oczyszczenie na-
szego sołectwa. Niektórzy 
mieszkańcy wyrzucają 
śmieci do przydrożnych 
rowów, czy na trawniki, 
a nie do kosza na śmie-
ci. Wraz z Radą Sołecką 
apeluję do wszystkich 
mieszkańców o dbanie o 
czystość i porządek. Prosimy nie wy-
rzucać butelek po napojach i papierków 

na ulicę. Rodzice dzieci, 
które zostaną przyłapane 
na śmieceniu, zostaną 
pociągnięci do odpowie-
dzialności. 

28 kwietnia miało też 
miejsce spotkanie senio-
rów sołectwa Żydowo-
Rostworowo. Zostało ono 
przygotowane przez soł-
tysa i Koło Gospodyń. W 
spotkaniu również uczest-
niczyli: Zastępca Wójta 
Jacek Smusz, Dyrektor 
GOK Jadwiga Waligóra-

Halke oraz radny Wojciech Mazurek.
Kiekrz

Sołtys  
Wiesław DziamskiŻydowo  

Rostworowo

Sołtys Gabriela Dworek

„Święty Florianie
Nasz miły Patronie
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna” 

P o d z i ę k o w a n i e

Mieszkańcy Przybrody wraz 
z Sołtysem wsi pragną 
złożyć Strażakom z OSP 
Przybroda wyrazy uznania 
za pracę pełną oddania i 
zaangażowanie na rzecz 
pomagania ludziom oraz 
ratowania ich mienia.

Przybroda maj 2007 r.

Mrowino 
cerekwica

Sołtys Róża Lubka

22 maja 2007 roku w 
Stołówce Zespołu Szkół 
odbyło się zebranie 
wiejskie. Celem zebra-
nia było sprawozdanie 
z działalności Sołtysa i 
Rady Sołeckiej za okres 
od 7 marca do 22 maja 
2007 roku oraz przed-
stawienie bieżących 
zagadnień i zamierzeń 
przez Urząd Gminy. Pod-
jęto uchwałę dotyczącą 
podziału środków finan-
sowych przeznaczonych 
na nasze sołectwo.
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Zagrajmy w brydża
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 
(tel. 061-81-45-171) ul. Szkolna 3a, infor-
muje, że spotkania sekcji brydża sportowego odbywają się w 
każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00.
W sezosnie 2006/2007 drużyna w składzie Przemysław Kacz-
marek, Stanisław Kudrej, Arkadiusz Pohl, Sławosz Sporny, 
Jerzy Werner, Konrad Woźniak i Krzysztof Ziemba występu-
jąc w Lidze Popularnej (amatorskiej) zajęła 5 miejsce. A oto 
tabela: 
1. Broker Poznań 21 412 awans
2. ZEC Karolin Poznań 21 376 awans

Lekcja Biblioteczna
18.04.07r. Bibliotekę Gminną odwie-
dziła grupa dzieci z klasy II Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy wraz z na-
uczycielką Małgorzatą Dubas. Dzieci 
wysłuchały ciekawych informacji na 
temat wiosny. Uczestnicy lekcji wyka-
zali się świetną znajomością wiadomo-
ści przyrodniczych, śpiewali piosenki, 
rozwiązywali kalambury, zagadki. 

VI Gminny 
Konkurs  

Recytatorski
26 kwietnia 2007r. 
o godz. 9.00 w 
Przedszkolu Samo-
rządowym „Bajeczka” w Rokietnicy od-
był się VI Gminny Konkurs Recytator-
ski dla Przedszkolaków pt: „Moja Mała 
Ojczyzna”. Konkurs rozgrywany był w 
dwóch kategoriach: 
• dzieci 3 i 4 letnie 
• dzieci 5 i 6 letnie 
Rywalizacja była ogromna, a dzieci do 
udziału w Konkursie były przygotowa-
ne wspaniale zarówno przez nauczycie-
li jak i swoich rodziców. 
W grupie 3 i 4-letnich:
I miejsce - Lidia Kaniewska, wyko-
nała wiersz pt: „Sójka”
II miejsce - Zosia Budziak
III miejsce - Julia Lorenz
Wyróżnienie otrzymały Anielka Mu-
szyńska i Kasia Kacprzak.
W grupie dzieci 5-letnich:
I miejsce - Sandra Władysiak
Przyznano 2 drugie miejsca:
II miejsce - Michał Wojtczak
II miejsce - Karol Kaniewski
III miejsce - Agata Śniegoska
W grupie dzieci 6-letnich:
III miejsce - Weronika Nowicka

Dyrekcja Biblioteki Gminnej w Rokiet-
nicy dziękuje wszystkim dzieciom, któ-
re brały udział w konkursie, dziękujemy 
również nauczycielom oraz rodzicom, 
którzy wspaniale przygotowali swoje 
pociechy do rywalizacji i zapraszamy 
ponownie w przyszłym roku do VII już 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego. 
Szczególne podziękowania kieruję pod 
adresem dyrektor Przedszkola „Bajecz-
ka” za ponowną gościnę wszystkich 
uczestników Konkursu w swej placów-
ce.

Tydzień Bibliotek 7-12.05
Z okazji Tygodnia Bibliotek w dniach 
od 7-12 maja Biblioteka Gminna w Ro-
kietnicy zapraszała zainteresowanych 
na zajęcia m.in.: zwiedzanie biblioteki 
„od kuchni”, bezpieczny Internet dla 
dzieci, spotkania z bajką, głośne czyta-
nie dla dzieci z „niespodzianką”, nauka 

korzystania z Internetu dla dorosłych, 
spotkania z książką przy dobrej kawie, 
pokazy masażu dla przemęczonych, 
wystawa – Od gęsiego pióra do kompu-
tera.
Akcja nosiła tytuł „Biblioteka Mojego 
Wieku”, przez cały czas trawania Tygo-
dnia Bibliotek nasza placówka była co-
dziennie czynna do godz. 20.00.

3. MOK Puszczykowo 21 306 awans
4. Pomorski II Poznań 21 304
5. GOK Rokietnica 21 282
6. Pomorski I 21 275
7. OOK Oborniki 21 271
8. Budowlani II Poznań 21 270

Serdecznie zapraszamy

Warto poczytać...
Religia
„Świadectwo”
Dziwisz Stanisław

Książka - wyznanie! Byłem przy 
nim prawie czterdzieści lat.
Podróże, polityka, epokowe 
decyzje, modlitwy, ale również 
codzienne czynności, choroby. 
Niepublikowane wcześniej ma-
teriały opowiedziane słowami kardynała Dziwisza przed-
stawiają portret wielkiego człowieka naszych czasów, 
ukochanego Papieża Jana Pawła II. Książka obejmuje lata 
od 1966 do roku 2005. Kardynał Dziwisz pięknie opisuje 
osobowość Ojca Świętego, szczególnie podkreślając jego 
postawę podczas przełomowych wydarzeń, takich jak 
m.in.: upadek muru berlińskiego czy 11 września.

Byłem przy nim prawie czterdzieści lat. Najpierw przez 
dwanaście lat w Krakowie, a potem przez kolejnych 
dwadzieścia siedem w Rzymie. Zawsze przy nim. Zawsze 
u jego boku. A teraz, w chwili śmierci, poszedł sam. (...) 
Po tamtej stronie, kto mu towarzyszy? - kard. Stanisław 
Dziwisz

Sensacja
„Komórka”
King Stephen

Do autora komiksów Claya 
Riddella wreszcie uśmiechnęło 
się szczęście - udało mu się pod-
pisać w Bostonie lukratywny 
kontrakt wydawniczy. Wracając 
ze spotkania, jest świadkiem 
dziwnego zdarzenia. Kupująca lody kobieta i dwie 
nastolatki wpadają w krwiożerczy szał. Szybko okazuje 
się, że nie tylko...
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O puchar 
prezesa  
pod patro-
natem wójta
W niedzielę 29 kwietnia 
rozegrano turniej golfowy 
Bytkowo Open o Puchar 
Prezesa Radia Merkury pod 
Patronatem Wójta Gminy 
Rokietnica. Po jak zwykle 
zaciętej rywalizacji, najlep-
szymi okazali się w poszcze-
gólnych kategoriach: Janusz 
Hofman, Krzysztof Jakubiec, 
a spośród kobiet Alicja Sko-
czyńska. Cieszy bardzo fakt 
włączenia się w rywalizację 
młodych golfistów, którzy 
trenują pod czujnym okiem 
głównego trenera Golf Club 
Bytkowo: Mike’a O’Brien. 
W kategorii młodzieżowej 
zwyciężył Darek Lis, a w 
klasyfikacji juniorów Rafał 
Migacz. Nagrody- wspaniałe 
puchary, a także upominki 
ufundowane przez firmę 

Auto Premium, La Beauté 
oraz Gospodę Młyńskie 
Koło- wręczał Kapitan 
Klubu Andre Schuhl, a 
także osobiście Wójt Gminy 
Rokietnica Bartosz Derech 
oraz Prezes Radia Merkury 
Piotr Frydryszek.

8215 - Janusz Hofman  
- I miejsce w kategorii  
brutto i netto
8217 - Krzysztof Jakubiec 
- I miejsce w kategorii  
netto 22,5-36 Stb
8221 - Alicja Skoczyńska 
- I miejsce w kategorii  
netto kobiet
323 - Rafał Migacz  
- I miejsce w kategorii  
netto junior

Turniej  
tenisa stołowego
21 kwietnia br. odbyły się 
III Drużynowe Mistrzostwa 
Sołectw Gminy Rokietnica 
w Tenisie Stołowym. Zwy-
ciężyła drużyna „ROKIET-
NICA I” w składzie Joanna 
Piszora, Marian Piszora, 
Karol Piszora – zdobywając 
Puchar Wójta Gminy Rokiet-
nica, drugie miejsce drużyna 
„MROWINO-CEREKWICA 
I” w składzie Katarzyna Cza-
pla, Jarosław Kusa, Zbigniew 
Halądka a trzecie miejsce za-
jęła drużyna „ROKIETNICA 
II” w składzie Jolanta Rzep-
ka, Henryk Margol i Jacek 
Florkiewicz.
Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Katarzyna Cza-
pla a najlepszym zawodni-
kiem Marian Piszora.
Turniej przebiegł w bardzo 
miłej atmosferze. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy.

Sukces Szymona  
i Natalii Wierzbickich  
– mieszkańców naszej gminy
W dniach 11-13 maja odbyły się w Kie-
krzu regaty w Pucharze Europy Cen-
tralnej, będącą także eliminacją do 
mistrzostw świata i olimpiady młodzie-
ży. Regaty te zakończyły się sukcesem 
sportowym i organizacyjnym. Zwody te 
wygrał zdecydowanie Szymon Wierzbi-
cki wraz z Krystianem Dziubińskim na 
jachcie POL9489. W klasyfikacji do lat 
14 drugie miejsce zajęła Natalia Wierzbi-
cka wraz z Filadelfią Bachorz na jachcie 
POL 9353. Regaty w Kiekrzu były naj-
większa imprezą w tek części Europy. 
Gościliśmy 180 zawodników z czterech 
krajów. Warunki wietrzne były trudne, 
a w piątek 11 maja bardzo trudne. Wiatr 
wiał z siłą 9-10 B w 12 stopniowej ska-
li. 80% jachtów było wywróconych. Na 
szczęście akcja ratownicza zakończyła 
się powodzeniem i nikt z zawodników 
nie ucierpiał. Po odpoczynku szybkiej 
naprawie uszkodzonego sprzętu prawie 
wszyscy zawodnicy wypłynęli i zaliczy-
li jeszcze jeden wyścig. 
Po zakończonych regatach staraliśmy  
się uatrakcyjnić pobyt żeglarzom, tre-
nerom i rodzicom organizując wiele 
imprez towarzyszących. Były pokazy 

samolotowe, modeli pływających i lata-
jących, sztuczne ognie, pikniki żeglar-
skie itp. 
Więcej zdjęć na www.cadet.poznan.pl 

Chciałbym podziękować naszym przy-
jaciołom za pomoc w organizacji tak 
pięknej imprezy, która pozostanie w 
pamięci jej uczestników. Dziękuję:
Bartoszowi Derechowi – Wójtowi Gmi-
ny, Jackowi Smuszowi Zastępcy Wójta 
Gminy, Witoldowi Bajerleinowi – fir-
ma Bajerbud Nieruchomości, Danucie 

Błaszczyk – firma Shark hurtownia 
odzieży, Markowi Niedbale – firma Opel 
Niedbała Suchy Las, Tomkowi Kaspro-
wiakowi – Elmet hurtownia elektrycz-
na Rokietnica, Januszowi Filipiakowi 
– PUK Rokietnica, Józefowi Gawrono-
wi – Restauracja Pod Gruszą Rokietni-
ca, Arturowi Lisiakowi – Cukiernia Ka-
milek Rokietnica, Piotrowi Łakomemu 
– Piekarnia Rokietnica, Piotrowi Igna-
szakowi – meble kuchenne Rokietnica, 
Krzysztofowi Przybylskiemu – Techem, 
a Lidii Paul za pomoc medialną.

Dziękując raz jeszcze zapraszam za rok. 
Przed nami jeszcze wiele regat, tym ra-
zem wyjazdowych. Najbliższe to Puck, 
Mielno, Olsztyn i Górki Zachodnie. 
Będę Was na bieżąco informował o wy-
nikach. 

Tomek Wierzbicki 
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Sezon wędkarski  
  2007 rozpoczęty
15 kwietnia Zarząd Koła PZW zorgani-
zował zawody wędkarskie w dyscypli-
nie spławikowej, inaugurujące sezon 
wędkarski 2007 w naszym kole. 
Zawody zorganizowano wzorowo. Mia-
ły one miejsce nad jeziorem Rusałka w 
Poznaniu. 
W kategorii seniorzy zwyciężyli:
1. Dawid Baum
2. Stanisław Ostrowski
3. Wojciech Kocurek
4. Henryk Barłóg
5. Wiktor Oleszczuk
W kategorii juniorzy zwyciężyli:
1. Grzegorz Pisarczyk
2. Łukasz Rzepa
3. Maciej Oleszczuk

Wędkarze zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami oraz akcesoriami 
wędkarskimi. 

Kolejne zawody wędkarskie Zarząd 
Koła PZW zorganizował 3 maja, w dy-
scyplinie spiningowej na Zalewie Ra-
dzyny. 

W kategorii seniorzy zwyciężyli:
1. Wojciech Kocurek
2. Dawid Baum
3. Tadeusz Witaszek
4. Gabryś Rafał
Czołowi zawodnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi dyplomami oraz nagro-
dami o tematyce wędkarskiej. 

Wojciech Mazurek

Mecz piłki halowej 
 w Mrowinie
W poniedziałek 21 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej 
w Mrowinie został zorgani-
zowany turniej halowej pił-
ki nożnej. Imprezę sponso-
rował PZU Życie w ramach 
akcji „Rusz się człowieku”. 
Zawody zaczęły się o godzi-
nie 9.00.
Pan Jacek, nasz wuefista, 
przywitał wszystkich i przed-
stawił kibicom drużyny. Ła-
two je można było odróżnić, 
ponieważ PZU przesłał nam 
koszulki w czterech kolorach 
z logo akcji. Reprezentanci 
Azji grali w jasnopomarań-
czowych, Ameryki w czerwo-
nych, Australii w zielonych, 
a Afryki w ciemnożółtych. 
Europa otrzymała szkolne, 

niebieskie. Potem 
uczestnicy turnie-
ju mieli kilkumi-
nutową rozgrzew-
kę. 
0 9.15 rozpoczął 
sie pierwszy mecz. 
Po 20 minutach 
zaciętej gry, Azja 
wygrała z Europą. 
Po krótkiej prze-
rwie piłka znów poszła w 
ruch. Mimo, że Afryka grała 
doskonale, Ameryka w spo-
sób bezwzględny strzelała 
kolejne bramki. 
W następnej rozgrywce 
Australia wygrała z Azją. 
Później Europa uległa sile 
Afryki, a Ameryka przegrała 
mecz z Australią. W kolej-
nym spotkaniu Azja poko-
nała Afrykę, a potem Euro-
pa zremisowała z Ameryką. 
Podczas kolejnych 20 minut 
Australia znów wygrała, ale 
tym razem z Afryką. Azją 

dzielnie się broniła przed 
strzałami przeciwników, ale 
niestety nie dała Amery-
ce rady. W ostatnim meczu 
Europa osiągnęła cenny re-
mis w starciu z Australią. To 
był kończący pojedynek. Po 
chwili przerwy zawodnicy 
ustawili się w rzędach. Pani 
dyrektor zakończyła tur-
niej wręczeniem dyplomów 
i smyczy od sponsora, a my 
gromkim „czołem”.
Sadzimy, że organizacja tego 
typu imprez jest bardzo po-
trzebna i chcielibyśmy, aby 
w przyszłości nie tylko PZU 

podejmował takie inicjaty-
wy. Sport jest doskonałą for-
mą rozrywki i uczy również 
przestrzegania zasad fair 
play. 

Bogusia Dymaczewska
Ola Apostoł

Jonatan Skowronek
Darek Andrzejewski

IV Turniej siatków-
ki o Puchar Wójta
21 kwietnia odbył się IV 
Turniej Siatkówki o puchar 
Wójta Gminy Rokietnica. 
Tradycyjnie w turnieju biorą 
udział zespoły z terenu naszej 
gminy, Tarnowa Podgórnego 
oraz Obornik. Tym razem za-
brakło przedstawicieli Obor-
nik, natomiast gminę Tarno-
wo Podgórne reprezentował 
silny zespół ze Swadzimia. 
Dzięki wielkiej życzliwości 
Pana Wójta drużyny rywa-
lizowały o piękne puchary. 

Każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowe upominki, 
a pragnienie mógł ugasić 
chłodną wodą mineralną. 

Mecze były bardzo zacięte. 
Turniej wygrała drużyna ze 
Swadzimia pokonując mło-
dych siatkarzy z Mrowina i 

Przybrody: Przemka i Wojt-
ka Dolacińskich, Michała i 
Marcina Potrawiaków, Tom-
ka Poborskiego oraz Marka 
Fudalę z Kobylnik. Trzecie 
miejsce przypadło seniorom 
Płomienia. Puchary i dyplo-
my wręczał zastępca Wójta 
Jacek Smusz, któremu gorą-
co dziękuję za poświęcony 
czas w sobotnie popołudnie. 
Wszystkim zawodnikom 
dziękuję za zaangażowanie 
i sportową postawę,  a Panu 
Wójtowi za wielką przychyl-
ność dla idei kontynuacji 
turnieju. 

Organizator
Wojciech Brych – Kadziński
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W marcowym numerze Wiadomości 
Rokickich pisałem o transplatologii. 
Przedstawiłem aktualny stan przeszcze-
pów w Polsce wskazując na wzrastającą 
ilość tych zabiegów ratującym życie pa-
cjentom skazanym na pożegnanie się 
wkrótce z życiem.
Sytuacja w naszym kraju jest niezmier-
nie dynamiczna. Dynamika ta dotyczy 
również sytuacji w służbie zdrowia. W 
czasie, gdy już ukazał się mój artykuł, 
świat mediów obiegła wstrząsająca, 
mrożąca krew w żyłach wiadomość. Za-
trzymany i w kajdankach wyprowadzo-
ny ze szpitala transplantolog już nigdy 
nikogo nie pozbawi życia! Tą wypowie-
dzią ( ponoć z punktu prawnego wi-
dzenia poprawną) pan minister chciał 
własnoręcznie nałożyć aureolę na swo-
ją głowę. Taki spektakularny sukces 
poprawi jego wizerunek w rządzie i w 
społeczeństwie. Jest praworządny, kre-
atywny i skuteczny. Czyżby? 
 Dziś okazuje się, że ów lekarz wca-
le nie jest oskarżony o zabójstwo a o 
przyjmowanie korzyści majątkowych. 
Jakich? a to przyjęcie wina wartości 
40 zł, kilkaset, kilka tysięcy – łącznie 
40 tys. zł. To jednak tylko oskarżenie, 
które trzeba jeszcze udowodnić. Jeśli to 
okaże się prawdą, to jest to czyn nagan-
ny i nieetyczny. Jednak między tym a 
morderstwem jest zasadnicza różnica. 
Negatywne skutki tej ministerialnej 
wypowiedzi są wymierne i niepokojące. 
Liczba wykonywanych przeszczepów 
tragicznie zmalała. Od nagłośnienia 
tego incydentu zmarło w Polsce kilka-
naście osób nie doczekawszy się serca, 
nerki, trzustki, wątroby, płuc. A praw-
dopodobnie umrze ich jeszcze więcej, 
bowiem lekarze boją się pobierać narzą-
dy, by nie być posądzonym o łapowni-
ctwo lub, co gorsze o zabójstwo. W świat 
poszła informacja: lekarze handlują 
narządami, a w pogoni za zyskiem nie 
zawahają się pomóc potencjalnym daw-
com w zejściu z tego świata. 

 Informacja ta faktycznie uśmierciła 
polską transplantologię. Skoro lekarze 
czerpią horrendalne zyski z tego pro-
cederu to, dlaczego my, rodzina mamy 
wyrażać zgodę na pobranie narządów?. 
A może by na tym zarobić?. Proszę bar-
dzo: serce za 30 tys. nerki po 15 tys. wą-
troba 20 tys. a trzustka i płuca po 10 tys. 
zł. Uzbiera się okrągła sumka 100 tysię-
cy. Straciliśmy bliską osobę, wystawi-
my jej pomnik, a za resztę kupimy sobie 
nowy samochód i zafundujemy sobie 
wycieczkę do ciepłych krajów. 
Tylko... Właśnie! W tym momencie za-

tracimy to co najważniejsze- nasze zwy-
kłe, ludzkie odruchy niesienia pomocy 
potrzebującym. Zatracimy podstawo-
we, humanitarne odruchy typowe dla 
homo sapiens.
 W ostatnich dniach w prasie lokalnej, 
także ogólnopolskiej ukazało się wiele 
artykułów w obronie transplantologów 
i idei transplantologii. Powodem zaś 
stało się owe nieprzemyślane wystąpie-
nie ministra sprawiedliwości. On sam 
nie widzi w tym nic złego. Jako praw-
nik uważa, że nic się nie stało. A kto 
jest moralnie odpowiedzialny za życie 
kilkunastu osób(dane na dziś), które 
nie doczekały się operacji przeszczepu? 
Przypisywanie tej winy lekarzom wy-
daje się absurdalne. Ponad 30 lat pra-
cowałem w uczelni medycznej. Jako 
nauczyciel akademicki miałem bezpo-
średni kontakt ze studentami. Wielu z 
„moich” studentów pełni dziś odpowie-
dzialne funkcje profesorów, dziekanów, 
rektora. Mogę powiedzieć, że przynaj-
mniej po części znam to środowisko. 
Znam osobiście poznańskich transplan-

tologów: ordynatora dr Macieja Głydę i 
dr Marka Karczewskiego. Są przedsta-
wicielami tych lekarzy, którzy ciągle 
szukają nowych wyzwań. Wyzwaniem 
ich stał się przeszczep nerek. Dotąd wy-
konywali ich najwięcej w kraju. Dziś, 
tak jak ich potencjalni pacjenci czekają 
na dawców. 
Nasza rodzima medycyna należy do 
przodującej w świecie. Na studia me-
dyczne przyjeżdżają do Polski tysiące 
studentów zagranicznych, bo studia w 
Polsce gwarantują należyte przygoto-
wanie zawodowe. Już od I. Roku nauki 

wpajane są zasady przysięgi Hipo-
kratesa. Jednak w rodzinie lekarzy, 
tak jak w każdej można spotkać 
„czarną owcę”, a jeśli nawet znaj-
dzie się takowa, to nikomu, nawet 
ministrowi sprawiedliwości nie 
wolno wykorzystywać tego faktu do 
realizacji własnych celów. 

Drogi czytelniku.
Na obecnym etapie rozwoju medycyny 
i inżynierii genetycznej przeszczepy są 
ważnym czynnikiem ratującym i prze-
dłużającym życie. Czasem tylko o kilka 
miesięcy, kilka lat. Czy więc warto? O 
to zapytajcie się tych, którzy taką szan-
sę otrzymali. Tą drogą apeluję, aby nikt, 
nawet minister nie zakłócił szczytnej 
idei honorowego dawstwa narządów 
celem ratowania życia bliźnim. Swoje 
zdrowie i życie powierzamy lekarzom. 
Według powszechnej opinii lekarz to 
osoba zaufania publicznego. Transplan-
tolog to lekarz przywracający nadzieję 
tym, którzy porzucili ją. Pomóż mu w 
tym. Daj mu szansę, może i ty będziesz 
w potrzebie. Jak zasłużyłeś sobie na 
zbawienie to i bez nerki też będziesz w 
niebie!, „Nie bądź sknerą – podziel się 
nerą” (wyczytałem w jednym z artyku-
łów).

adeck

Dydaktyczno – edukacyjna rola Rolniczo – Sa-
downiczego Gospodarstwa Doświadczalnego 
Przybroda wynika z przeprowadzanych tu prak-
tyk studenckich, zajęć i ćwiczeń terenowych, 
głównie Wydziału Ogrodniczego, a także w 
mniejszym stopniu Wydziału Rolniczego czy 
Hodowli i Biologii Zwierząt. Jednak to nie jedyny 
powód, aby mówić o dydaktyczno – edukacyjnej 
funkcji tego Gospodarstwa. R-SGD Przybroda 
od lat jest również licencyjnym gospodarstwem 
szkolenia praktycznego i nauki zawodu, którą 
odbywają tu uczniowie kilku szkół średnich na-
szego województwa. Wizyty edukacyjne składa-
ją również uczniowie i studenci szkół zagranicz-
nych m.in. z Francji, Belgii czy Danii. 
W ostatnim czasie popularne stają się przyjaz-
dy uczniów szkół podstawowych, którzy łącząc 
przyjemne z pożytecznym pracują przy zbiorach 

Na zdrowie
W obronie przeszczepów

Czym skorupka za młodu…
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owoców przemysłowych (spadów), a 
przy okazji zdobywają  w ten sposób 
dofinansowanie do niektórych imprez 
organizowanych przez szkoły dla mło-
dzieży. 
Jednak najwdzięczniejszą grupę sta-
nowią najmłodsi nasi goście z kilku 
poznańskich przedszkoli, dla których 
kontakt z przyrodą, kwitnącym czy 

owocującym sadem, a także dużymi 
zwierzętami gospodarskimi jest często 
pierwszym takim spotkaniem. Dzie-
ci mają wspaniały piknik, podziwia-
ją piękny sad, fascynują je największe 
okazy bydła, z troską pochylają  się nad 
cielętami i sami chcą je karmić, przy 
okazji zadając mnóstwo pytań osobom 
oprowadzającym ich po gospodarstwie. 
Może wśród nich znajdą się przyszli 
słuchacze naszej Uczelni wszak „czym 
skorupka za młodu nasiąknie …”

mgr inż. Krzysztof Cieślak

Do mieszkańców gminy  
Rokietnica w sprawie utrzyma-
nia porządku na jej terenie.

W imieniu mieszkańców naszej gminy 
zwracam się z prośbą do Pana Wójta o 
podjęcie działań mających na celu upo-
rządkowanie terenów dróg publicznych 
na terenie gminy. Mamy aspiracje, aby 
stać się jedną z wiodących gmin powia-
tu poznańskiego, zachęcamy do budowy 
nowych domostw i zakładów pracy, jed-
nak stan czystości dróg, poboczy, rowów 
i lasów zmniejsza szansę gminy na decy-
zje o lokalizacji inwestycji na jej terenie, 
a przede wszystkim stanowi niechlubną 
wizytówkę.
Naszym zdaniem należy podjąć na-
tychmiastowe działania interwencyjne 
w celu przywrócenia czystości naszych 
okolic. Usuwanie odpadów, stosowanie 
kar za zaśmiecanie oraz bieżący monito-
ring terenów gminnych pod względem 
czystości powinno stać się prioryteto-
wym zadaniem gminy
Gmina Rokietnica posiada niewielki ob-
szar zalesienia ca. 8% terenu, więc tym 
bardziej jest dla nas cenny. Nasze „zielo-
ne płuca” służą nam wszystkim i musi-
my zadbać o to, aby cieszyły nasze dzieci 
i osoby, które zamierzaj ą w naszej gmi-
nie się osiedlić.
Dlatego należy:
- zwrócić większą uwagę na miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzen-
nego, aby to co budujemy harmonizo-
wało z naszym środowiskiem natural-
nym

- zagospodarować tereny pod kątem na-
turalnej bariery przyrodniczej, która 
ochroni nas od negatywnych skutków 
trasy S11

- wykazać większą troskę o Pawłowi-
cko-Sobocki obszar chronionego kra-
jobrazu

- położyć większy nacisk na przywró-

cenie uroków terenów doliny Samicy, 
która w chwili obecnej wygląda tak 
jak na przedstawionych zdjęciach

-  zobowiązać   Przedsiębiorstwo   Usług  
Komunalnych  w  Rokietnicy  do  usta-
wienia pojemników na terenie oczysz-
czalni ścieków w Bytkowie, w których 
można będzie składować śmieci wiel-
kogabarytowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 wrześ-
nia 1996 Dz.U. 96.132.622 ze zmianami 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach właściciele nieruchomo-
ści przy wykonywaniu obowiązku 
określonego w art. 5 ust. l pkt 3 zo-
bowiązani są do udokumentowania 
korzystania z usług wykonywanych 
przez zakład będący gminną jednostką 
organizacyjną lub podmiot posiadają-
cy zezwolenie na wykonywanie usług 
usuwania odpadów komunalnych przez 
okazanie umowy i dowodów płacenia 
za usługi lub składowanie odpadów ko-
munalnych. W związku z powyższym 

proponujemy we współpracy z PUK w 
Rokietnicy przeprowadzić kontrolę po-
siadania indywidualnych umów, a wy-
wóz śmieci w przypadku braku stosow-
nego dokumentu nakłanianie właścicieli 
posesji do uregulowania stanu prawnego 
w przedmiotowej sprawie.
Dbałość o środowisko naturalne jest obo-
wiązkiem wynikającym z prawa ochro-
ny środowiska, jednak przede wszystkim 
powinno wpływać na najbliższe otocze-
nie w którym żyjemy.

Ryszard Słuszczak 
Radny Gminy Rokietnica

Apel do mieszkańców gminy Rokietnica
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Ludzie, 
których warto poznać

Warto poznawać  
nowe rzeczy

Z Zuzanną Rywacką 
posłem na XIII 

sesję Sejmu Dzieci i 
Młodzieży i uczennicą 
III klasy Gimnazjum w 

Rokietnicy rozmawia 
Kamila Marcinkowska

Zuzanno, w jaki sposób zdobyłaś 
mandat poselski?
Mój nauczyciel języka polskiego przy-
niósł list z Kuratorium informujący o 
tym, że odbywa się konkurs na temat 
globalizacji. Podano cztery tematy, 
wybrałam: „Ja wobec globalizacji”. 
Napisałam w domu pracę, przyznam 
szczerze, ponieważ chciałam sobie 
poprawić ocenę z języka polskiego i 
zdobyć dodatkowe punkty do liceum. 
Nauczyciele uznali moją pracę za naj-
lepszą w szkole i przesłali ją dalej. W 
zależności od wielkości województwa 
wybierano odpowiednią ilość najlep-
szych prac przydzielając ich autorom 
mandaty poselskie (w Wielkopolsce 
są to 44 mandaty) na obrady Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, które odbędą się 
w Dniu Dziecka w Warszawie. Ucie-
szyłam się z tej nagrody, bo udział w 
obradach Sejmu może być fajną, miłą 
przygodą. Warto poznawać w życiu 
nowe rzeczy.
Powiedz nam kilka słów o Twojej 
szkole.
Jak każda szkoła ma swoje wady i 
zalety. Uważam, że jeśli ktoś chce się 
uczyć, to może to robić w każdej szko-
le. Po ukończeniu dowolnego Gimna-
zjum można dostać się do wybranego 
Liceum. Wszystko zależy od człowie-
ka, od jego chęci i motywacji do pra-
cy. Być może komuś nie podoba się 
to, że nie mamy własnej sali gimna-
stycznej. Ćwiczymy raz w tygodniu 
na sali Szkoły Podstawowej i muszę 
powiedzieć, że lekcje W-F –u wyglą-
dają u nas strasznie. Ogólnie mamy w 
szkole mało miejsca i nieraz uciążliwe 
bywa to, że Szkoła Podstawowa jest z 
nami. Uważam jednak, że w naszym 
Gimnazjum można się rozwijać, ja na 
przykład staram się w kierunku spor-
tu – trenuję siatkówkę. 
Jakie są Twoje dalsze plany dotyczą-
ce edukacji?
Bardzo chciałabym dostać się do 
liceum do „szóstki”. Podczas nauki 
w nim zamierzam przykładać się 

szczególnie do języka polskiego i hi-
storii. Potem wybieram się na studia 
humanistyczne. Nie mam jeszcze w 
tej chwili sprecyzowanych planów, na 
jaki kierunek.
Opowiedz nam o swoich zaintereso-
waniach. 
Najbardziej interesują mnie kierunki 
humanistyczne. Lubię czytać książki, 
uprawiać sport. Nie mam jakiś wiel-
kich pasji, dla których mogłabym się 
jeszcze bardziej poświęcić, ale mam 
wytyczony kierunek, w którym chcia-
łabym się rozwijać. Nie łączę mojego 
życia z zawodowym sportem i nie są-
dzę, że będę odnosiła wielkie sukcesy 
w tej dziedzinie. Sport jest w życiu 
dla mnie czymś, co daje mi poczucie 
szczęścia.
Grasz w rokietnickiej drużynie siat-
karek. Jak sobie radzicie przy naszej 
obecnej bazie sportowej? 
Nie mamy warunków do tego, żeby 
odnosić większe czy mniejsze sukce-
sy, a moja drużyna ma duże możliwo-
ści. W lidze powiatowej zdobyłyśmy 3 
miejsce na 12 drużyn. Myślę, że jest to 
spory sukces uwzględniając to, że tre-
nujemy na tak małej sali a pozostałe 
drużyny mają świetne warunki. Naj-
prawdopodobniej w związku z tym, że 
rozpadł się zespół w Suchym Lesie my 
będziemy ćwiczyły w tamtejszej sali i 
grały w barwach tej gminy. Zresztą i 
tak nie mogłybyśmy dalej grać w Ro-
kietnicy, bo kończymy w tym roku 
Gimnazjum, a licealnej drużyny u 
nas nie ma. Niestety, tak to wygląda. 
Myślę, że jeśli władze gminy postara-
łyby się o salę to miałyby i siatkarki w 
Rokietnicy. Nie ukrywam, że nam w 
tej chwili zależy jednak na własnym 
rozwoju. Każda z nas darzy sympatią 
naszą gminę, ale zależy nam także na 
dobrych warunkach do trenowania.
Mieszkasz w Rokietnicy stosunkowo 
niedawno… 
Tak, wcześniej mieszkałam w Pozna-
niu na Ratajach. W naszym domu w 
Rokietnicy zamieszkaliśmy cztery 

lata temu. Mój brat Jasiu jest ode mnie 
starszy o 2 lata, ma 18 lat. Na początku 
czułam się tutaj strasznie, ale dosyć 
szybko, już po pierwszym miesiącu 
szkoły, spodobało mi się bardziej. Ra-
taje nie słyną z „ciekawych klimatów”, 
ludzie nie są zbyt sympatyczni. W 
Rokietnicy znalazłam wielu miłych 
ludzi, z którymi można było nawiązać 
fajne kontakty. Uważam, że tutaj jest 
lepiej, bo jest cisza i spokój, a tego mi 
brakowało.
Gdzie najchętniej w Rokietnicy spę-
dzasz czas?
Problem w tym, że w Rokietnicy nie 
ma takiego miejsca, gdzie można spę-
dzić wolny czas. Jedyne miejsca gdzie 
spotyka się młodzież to jakieś budowy 
czy ławki. Ja chodzę do koleżanek i na 
treningi oraz na spacery z psem - wy-
żłem Korą do pobliskiego lasu. Myślę, 
że w Rokietnicy przydałoby się takie 
miejsce, gdzie młodzież mogłaby się 
spotkać np. jakiś przyjemny pub.
Czy młodzież przygląda się pracy 
władz w naszej gminie?
My, młodzi, często słyszymy w gmi-
nie, że są jakieś projekty, jakieś moż-
liwości i coś się załatwia. Myślę, że 
powinniśmy dać nowym władzom 
trochę czasu. Nie można ich oceniać 
w ten sposób, że jeśli nie powstała 
jeszcze nowa sala gimnastyczna to 
źle rządzą. Sądzę, że priorytetem dla 
obecnego Wójta, ze względu na jego 
młody wiek, jest właśnie młodzież - 
jej rozwój i poprawa oświaty. Bardzo 
by się to przydało… 

Zuzanno, dziękuję Tobie za rozmo-
wę i gratuluję zdobycia mandatu 
poselskiego. Wraz z czytelnikami 
„Rokickich Wiadomości” czekam 
na Twoją relację z pobytu w War-
szawie.
Z przyjemnością ją dla Państwa na-
piszę.

Zdjęcia: K. Marcinkowska
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1 Od 16.04.2007 r. do 07.05.2007 r w Mro-
winie na ul. Ogrodowej n/n sprawca z nie-
zamkniętego mieszkania dokonał kradzieży 
biżuterii o wartości 1.000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Tarnowo Podgórne

2) 30.04.2007 r o godz. 23.00 dzielnicowi 
Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy za-
trzymali mężczyznę lat 22, który w Ro-
kietnicy na ul. Szamotulskiej kierował po-
jazdem marki Opel Corsa będąc w stanie 
nietrzeźwym, 0,53 mg/1 alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy.

3) Od 21.04.2007 godz. 13.00 do 
23.04.2007 godz.8.00 n/n sprawcy doko-
nali kradzieży z terenu budowy w Mrowinie 
na ul. Poznańskiej pięć rolek papy oraz in-
nych materiałów budowlanych o wartości 
1.500 zł. Postępowanie prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne.

4) W nocy 17.04.2007 r w godz. 0.30 do 
6.30 w Kiekrzu na ul. Wiatracznej n/n 
sprawcy dokonali kradzieży samochodu 
marki Renault Megane koloru srebrnego o 
wartości 40.600 zł

5) W nocy 02.05.2007 o godz. 0.35 w Ro-
stworowie na ul. Sobockiej dzielnicowi Re-
wiru Dzielnicowych w Rokietnicy zatrzy-
mali kierowcę lat 27 pojazdu marki Fiat 
126p, który będąc w stanie nietrzeźwym 
kierował pojazdem.

6) 08.05.2007 o godz. 13.15 w Kiekrzu na 
ul. Poznańskiej na terenie budowy domu 
jednorodzinnego dzielnicowi Rewiru Dziel-
nicowych w Rokietnicy zatrzymali mężczy-
znę lat 28, który był poszukiwany przez 
KP Tarnowo Podgórne. Mężczyznę osa-
dzono w Areszcie Śledczym w Poznaniu 
celem odbycia kary.

7) 09.05.2007 r o godz. 20.10 w Kiekrzu 
funkcjonariusze KP Tarnowo Podgórne 
dokonali zatrzymania mężczyzny lat 26, 
który był poszukiwany przez KP w Kłoda-
wie. Mężczyzna został doprowadzony do 
Aresztu Śledczego w Poznaniu.

8) 12.05.2007 r o godz. 20.10 w Kobylni-
cach na ul. Szamotulskiej funkcjonariusze 
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu dokonali zatrzy-
mania mężczyzny lat 34, który będąc pod 
wpływem alkoholu (0,46 mg/l) kierował po-
jazdem marki Fiat. Kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy.

9) Od dnia 12.05.2007 r godz. 15.00 do 
14.05.2007 r godz. 8.30 w Napachaniu 
na ul. Tarnowskiej n/n sprawcy przez usu-
nięcie kłódki zabezpieczającej włamali się 
do baraku, skąd skradli pompę paliwową, 
oleje silnikowe oraz olej napędowy. Łącz-
ne straty na szkodę zgłaszającej wynoszą 
l.039 zł. Postępowanie w tej sprawie pro-
wadzi KP Tarnowo Podgórne.

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

Kącik policyjny

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: 
asp. sztab. Jarosław Żmudziński
kom. 605-19-29-34

Dzielnicowy Rejonu nr I:  
st. post. Bartosz Gawęda  
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:  
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, 
Rostworowo, os. Zmysłowo

Dzielnicowy Rejonu nr II:  
sierż. sztab. Michał Rudny  
tel. kom. 605-19-29-39
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pa-
włowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo

Dzielnicowy Rejonu nr III: sierż. 
sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 609-600-340
Obsługuje miejscowości: Cerekwica, 
Przybroda, Dalekie, Mrowino,  
Napachanie, Kobylniki, Rogierówko

DYŻUR CAŁODOBOWY: 
dyżurny Komisariatu Policji  
w Tarnowie Podgórnym: 
tel. 061- 8146-997 lub 997

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-814-51-97

Rusza konkurs 
Gmina Rokietnica  
w kwiatach i zieleni
Od czerwca do września trwać będzie 
konkurs „Gmina Rokietnica w kwia-
tach i zieleni”. Konkurs adresowany jest 
do wszystkich, którzy dbają o piękno 
naszej gminy. Celem konkursu jest za-
chęcenie jak największej liczby miesz-
kańców naszej gminy do upiększania 
kompozycjami kwiatowymi swych 
okien, balkonów 
czy ogródków. 
Aby wziąć w 
nim udział, na-
leży zgłosić się 
do 20 czerw-
ca do Urzędu 
Gminy do Pani 
M a g d a l e n y 
Sołtysiak, tel. 
061-89-60-614. 
W konkursie 
mogą brać udział właściciele najpięk-
niej ukwieconych balkonów  lub okien, 
ogródków  kwiatowych  zarówno w za-
budowie jednorodzinnej, jak i wieloro-
dzinnej. Zespół Oceniający w składzie: 
Małgorzata Szymańska, Aleksandra 
Bartnik, Jolanta Pankowska, Elżbie-
ta Brzeźniak, Jadwiga Waligóra-Halke 
dokona dwukrotnego przeglądu zgło-
szonych ogrodów – w miesiącu czerwcu 
oraz sierpniu. 
Ocena estetycznego wyglądu gminy 
czyli zabytków, skwerów, balkonów, 
parapetów, elewacji i obejść zostanie 
dokonana w dwóch kategoriach:
I – dla zabudowy jednorodzinnej (domy 

wolnostojące i tzw. bliźniaki) 
II – dla zabudowy balkonów i parape-
tów w zabudowie wielorodzinnej bez 
względu na administratora budynku.
Podsumowanie przeglądu i ostateczna 
lista wyróżnień zostanie podana do 
wiadomości w naszej gazecie. 
Zasady punktacji:
35 punktów – ocena bardzo dobra
20 punktów – ocena dobra
10 punktów ocena dostateczna 
na każdym z etapów konkursu. 
Zespół Oceniający na każdym z etapów 
może przyznać dodatkowo 10 punktów 
dla wyróżniających się w kategorii I lub 
II.

W przypadku 
równej liczby 
punktów uzyska-
nych przez dwóch 
lub więcej uczest-
ników o kolejno-
ści miejsc zade-
cyduje Zespół w 
głosowaniu. 
M a k s y m a l n a 
ilość punktów do 
uzyskania w po-
szczególnych ka-

tegoriach, po dwóch etapach – ocenach 
może wynosić 90 punktów. 
Przewiduje się wyróżnienia i nagrody w 
każdej kategorii przeglądu.
Przeglądem objęta będzie cała zabudo-
wa gminy w jego administracyjnych 
granicach.
Ze współzawodnictwa wyłącza się 
członków Rady miny i członków Ze-
społu Oceniającego estetykę wyglądu 
gminy. 
Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne 
nagrody. 

Serdecznie zapraszamy.
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Z RADY POWIATU
23 kwietnia odbyła VII sesja Rady Powiatu Poznańskiego. Jej głównym tema-
tem było uchwalenie absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego. Radni 
zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczą-
cej sprawozdania zarządu z wykonania budżetu na 2006 rok. 
Skład orzekający RIO wydał ocenę pozytywną.
Ogółem dochody za 2006 rok wyniosły 144.677.053, natomiast wydatki były 
na poziomie 153.187.834 złotych. Różnica pomiędzy wysokością dochodów 
i wydatków (8.510.781 zł) została sfinansowana z zaciągniętych pożyczek. 
Dla porównania uchwalony 20 grudnia 2005 roku budżet wynosił: dochody_ 
113.744.556, wydatki _ 120.201.856 złotych. 
Na drogi powiatowe przeznaczono ponad 19.000.000, dzięki gminom, które w 
tych przedsięwzięciach brały udział. Dla porównania w powiecie gnieźnień-
skim, który ma podobna sieć dróg wydano 6.000.000 złotych. 
Jednak 2005 rok był rokiem wyborczym, stąd partycypacja gmin w tych in-
westycjach była znaczna. 
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Za-
rządowi Powiatu Poznańskiego za 2006 rok. 

Sprawdź, czy zagraża Ci osteoporoza
Osteoporoza to podstępnie rozwijająca się choroba, zwana również 
„cichym złodziejem”, gdyż pozbawia kości wapnia. Chorobę stwier-

dza się u co trzeciej kobiety po 50 roku życia, dotyczy również 
mężczyzn po 60 roku życia.

Zaawansowana choroba może powodować uporczywe bóle kręgo-
słupa (głównie bóle pleców) oraz zwiększa podatność na złamania 

(najczęściej szyjki kości udowej, trzonów kręgów).

Zapraszamy na bezpłatne badanie  
gęstości kości - densytometrię

w Przychodni, ul. Pocztowa 3 w dniu 15.06.2007
w godzinach od 11:00 do 18:00.

Po badaniu zapewniona bezpłatna konsultacja lekarska.
Zapisy: tel. 061 8 145 199 lub osobiście w rejestracji

KRÓTKO Z POWIATU...
Dotacje unijne  
dla powiatu poznańskiego

Dotacje z Unii Europejskiej to dla naszego kraju ogromna szansa. W latach 
2007-2013 Polska ma otrzymać aż 67 miliardów euro. Fundusze unijne dają 
możliwości rozwoju także naszego regionu. Choć terminy składania wnio-
sków nie są jeszcze znane, powiat poznański rozpoczął starania, by w nie-
dalekiej przyszłości uzyskać dofinansowanie wielu projektów, dotyczących 
między innymi: inwestycji, komunikacji, edukacji, informatyzacji, ekologii, 
kultury, turystyki, pomocy społecznej, czy ochrony zdrowia. 
Spore możliwości  rozwoju daje również Norweski Mechanizm Finansowy 
i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym 
ich zadaniem jest stworzenie szansy wyrównania poziomu rozwoju gospo-
darczego i społecznego w państwach członkowskich UE o najniższym PKB. 
W celu pozyskania środków z tego źródła, powiat poznański podjął następu-
jące działania:
W ramach przedsięwzięcia „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przy-
szkolnych, wielofunkcyjnych boisk w powiecie poznańskim” (projekt o  łącz-
nej wartości: 6 733 000 zł,  w tym kwota dofinansowania w wysokości 5 723 
000), przewiduje się wybudowanie dziewięciu obiektów sportowych przy 
szkołach ponadgimnazjalnych oraz innych jednostkach, znajdujących się w 
gminach: Murowana Goślina, Rokietnica, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, 
Swarzędz, Czerwonak. 
Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków, które pozwolą w kom-
pleksowy sposób propagować zdrowy styl życia. Poza obiektami sportowymi 
możliwe bowiem będzie przeprowadzenie otwartych, zajęć pozalekcyjnych, 
także dla uczniów spoza wymienionych placówek, jak również zorganizowa-

nie licznych imprez i festynów, popularyzujących tematykę prozdrowotną.
 W przypadku nieotrzymania dotacji przewidzianych przez Norweski Mecha-
nizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, wszystkie projekty zostaną złożone do Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.
Do tematu dotacji europejskich będziemy jeszcze wracać.

Karolina Korcz
Gabinet Starosty

Zaproszenia na bezpłatne badania w drodze
Trwa ogólnopolska Kampania Wybierz życie, nad którą Patronat Honorowy 
objął Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Przewodniczący Konwentu Sta-
rostów Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym etapem Akcji w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest, trwająca już od miesiąca, 
wysyłka zaproszeń na bezpłatne badania cytologiczne, przygotowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia dla pacjentek w całej Polsce.

Pierwsza partia zaproszeń rozsyłana jest do końca czerwca. Pacjentki kwali-
fikujące się do Programu, czyli te między 25 a 59 rokiem życia, które przez 
ostatnie 3 lata nie wykonywały badania cytologicznego, refundowanego przez 
NFZ, mają możliwość skorzystania z badań, nawet jeśli zaproszenia do nich 
nie dotrą, bądź chciałyby zgłosić się po poradę we wcześniejszym terminie. 
Informacje na temat całej Kampanii znajdują się na stronie internetowej: 
www.wok-poznan.idl.pl.

Alina Kajzer 
Gabinet Starosty

* dane: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 
w Poznaniu

Informacja dla mieszkańców powiatu poznańskiego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 061-84-10-710
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 061-85-93-455 (do 460)
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu tel. 06185-93-430

Powyższe jednostki zmieniły swoje siedzibę  
i aktualnie mieszczą się przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu

Radna powiatu  Krystyna Semba
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Rozrywka

Wiwat truskawki!
W czerwcu truskawki są najsłodsze i najzdrowsze. Dojrzałe, cieszą swym smakiem i zapa-
chem. Tajemnicza bromelina czyni z nich prawdziwy cud dietetyczny. Odtruwa, oczyszcza i 

ułatwia spalanie tłuszczów. W tym numerze proponujemy Państwu przepis na mus z truska-
wek. Życzymy smacznego.

Kubuś mówi do prosiaczka:
– Wiem co się z Tobą stanie, gdy 
dorośniesz.
– A co czytałeś mój horoskop?
– Nie, książkę kucharską... 

Przychodzi żaba do lekarza w 
skarpecie na głowie i lekarz się jej 
pyta:
– Co pani dolega?
A ona na to:
– Ej, kolo ty se nie żartuj to na-
pad! 

– Więc młody człowieku mówisz, 
że chcesz zostać moim zięciem?
– Prawdę powiedziawszy, wcale 
nie, madame. Ale nie widzę innej 
możliwości ożenku z Pani córką…

Idzie niedźwiedź lasem, patrzy a 
tu jeż coś konsumuje.
– Co jesz? - pyta
– Co niedźwiedź?
Ten się nie poddaje:
– Co jesz jeżyku? - pyta ponownie
– Co niedźwiedź misiu? 

Idzie Iwanow przez Plac Czerwony 
w jednym bucie... wychwytuje go 
milicjant i pyta: co wy... zgubiliście 
buta? – Iwanow: nie... znalazłem

Mrówka mówi do słonia:
– Słoniu wyjdź z wody.
– Daj mi spokój!
– No wyjdź!
Słoń wyszedł z wody i pyta:
– Co chcesz?
– Chciałam zobaczyć, czy nie masz 
czasami moich kąpielówek? 

Wraca żona do domu, wchodzi do 
pokoju i rzucając na stół kluczyki 
od samochodu mówi do męża:
– Zalałam świece.
Małżonek wychodzi przed dom, 
rozgląda się... samochodu niema,
wraca do domu i pyta:
– A gdzie samochód!?
– W rzece...

Zajączek budzi się po ciężkiej nocy 
i mówi, przeciągając się:
– jak się zając wyśpi, to i niedźwie-
dzia pobije.
Odwraca się i widzi niedźwiedzia:
– Ale jak się nie wyśpi to głupoty 
gada. 

Spotyka pająk pająka.
– Cze, co robisz?
– Gram w motylki
– Skąd masz?
– A, ściągnąłem sobie z sieci...

Student do studenta
– gdzie idziesz?
– na piwo
– no dobra przekonałeś mnie...

Oprac.: K.M.  na podstawie „Kuchnia  
wielkopolska wczoraj i dziś” Poznań 1996r.

Mus truskawkowy
 

Składniki:

½ kg truskawek
3 łyżki cukru pudru

3 białka
1 łyżka żelatyny

Wykonanie:

Owoce opłukać i obrać z szypułek. Dodać część cukru i dokładnie rozetrzeć na masę. Biał-
ka ubić z reszta cukru. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody i zagotować. 
Wszystko razem wymieszać i ubijać do momentu gęstnienia. Przełożyć mus do salaterek i 
chłodzić. Podawać z bitą śmietaną lub drobnymi ciasteczkami.

Prekursor naiwnizmu, czyli 
sztuki pisania sercem dykto-
wanej, Waldemar Styczyński 
urodził się w 1950 roku 
w Poznaniu.
Nikomu nie znany, prawie 
niedostrzegany, niczym się 
nie wyróżniający. Ot, jeszcze 
jeden miłośnik pisania, 
jakich wielu. Nagle pisze - od 
listopada 2000 roku: wiersze 

(Takie nic, Osiołek, Maleńka 
miłość ta, Prymulka), opowia-
dania (Wypłyńcie na głębię!, 
Ku wsi przeobrażeniu), 
dramaty (Orać albo nie orać? 
Oto jest pytanie, Tydzień myśli 
zwyczajnego profesora) oraz 
bajki (Pieśń o jabłoneczce, 
O Mądrości Orła, Panna 
Sroczka, Bajkowa Kraina).

Serce przeorać, martwicę 
duszy poruszyć! - Styczyński 
nawołuje ustami swych bo-
haterów. Podobnie jak saper 
rozbraja zapalnik bomby, 
Waldemar Styczyński likwiduje 
zasieki nienawiści, strachu, 
goryczy w sercu człowieka, 
aby zasiać radość, nadzieję 
i miłość.

Dla naszych milusinskich

Jezus właśnie jadł śniadanie.
Puk! Puk! - słyszy. To pukanie
Sroczki Małej, a ze sobą
Rzecz świecącą ma, błyszczącą
Zabrała komuś „niechcąco”.

„Co to?” - Jezus pyta.
Sroczka patrzy, główką kręci
„Tu już nic się nie przekręci - myśli sobie.
Na nic zdadzą się wykręty.
To nie moje - nagle wyzna,
Źle zrobiłam” - zaraz przyzna.
„Zwrócić - mówi Jezus - trzeba.
Panna robi to dla chleba?”

Panna Sroczka



Ogrodnictwo
Małgorzata i Damian Ostrowscy
Kiekrz, ul. Ostra 3 (przy aptece)
0601 624 653
061 8 482 125
Polecamy szeroki wybór kwiatów balkonowych

Weź udział w konkursie „Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni - 2007”
Szczegóły konkursu na stronie 19. Sponsorzy konkursu:


