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Drodzy Czytelnicy!
Choć pogoda płatać nam jeszcze będzie różne figle, to jednak w powietrzu czuje się już powiew wiosny. Coraz 

dłuższy dzień, śmielej i raźniej świecące słońce, a przede wszystkim zapowiadająca „nowe”, budząca się do życia 
przyroda sprawia, że każdy z nas zaczyna nucić: „jak dobrze wstać skoro świt”. A przed nami przecież Wielkanoc – 

kolorowe, ukraszone pisankami, święta, pachnące mazurkiem i drożdżową babą z bakaliami, wędzoną szynką i białą 
kiełbasą. Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, święconka, śniadanie wielkanocne i lany poniedziałek to towarzyszące 

nam w tym czasie wydarzenia, o których tradycji piszemy w tym numerze oddając głos naszym mieszkańcom.
Nie zabraknie także stałych rubryk. W „prawdach i legendach” Wójt Bartosz Derach rozwieje wszelkie wątpliwości 

związane z tematem budowy hali widowiskowo-sportowej w Rokietnicy. W „świecie wielkiego sportu” – poznacie 
Państwo wielkiego formatu bilardzistę, od niedawna mieszkającego w Rokietnicy, który zapowiada wiele 

niespodzianek.   Zajrzymy na areny wielu gminnych konkursów i turniejów, podzielimy się wrażeniami ze spotkań z 
poezją, muzyką i gościem z Czeczenii. Życząc wielu pozytywnych wrażeń, zapraszamy do świątecznej  lektury.
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KOCHANI MIESZKAŃCY GMINY ROKIETNICA,  
JEJ SYMPATYCY I PRZYJACIELE

Z okazji zbliżających się Świat Zmartwychwstania Pańskie-
go składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, obfitujące 

w wiosenną radość i nadzieję, pełne pokoju, woli wewnętrznej 
odnowy i wiary w nowe życie.

Niech dane będzie spędzić je Państwu w gronie najbliższych, 
podczas ciepłych rodzinnych spotkań, szczególnie przy święco-

nym wielkanocnym śniadaniu. Dzieląc się staropolskim zwy-
czajem jajkiem – symbolem życia, obdarzajcie się nawzajem 

pełnym życzliwości, płynącym z głębi serca uśmiechem  -niech 
będzie go w naszym życiu jak najwięcej.
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Nazwa instytucji Telefon  
Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja

999
998
997

Urząd Gminy w Rokietnicy, ul Golęcińska 1 061-814-52-51 
Fax 061-814-
50-82

Rada Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 061-896-06-33 
Przedszkole Samorządowe „Bajeczka” 061-814-54-21 
Zespół Szkół w Rokietnicy ul. Szkolna 3a 061-814-52-57 
Szkoła Podstawowa w Mrowinie 061-814-48-98 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  
w Napachaniu

061-814-52-74

Zespół Szkół im. J. Wł. Zamoyskich  
w Rokietnicy

061-814-50-27 

Sołectwo Rokietnica – J. Fudala 061-814-53-15
Sołectwo Krzyszkowo – R. Muszyński 061-814-52-41 
Sołectwo Żydowo-Rostworowo – G. Dworek 061-814-57-15 
Sołectwo Napachanie
Sołectwo Sobota-Bytkowo – M. Jakobsze 061-814-56-70 

Sołectwo Przybroda – M. Jujeczka 061-814-48-50
Sołectwo Mrowino – Cerekwica – R. Lubka 061-814-48-22
Sołectwo Kobylniki – H.Kiejnich 061-814-51-00 
Sołectwo  Starzyny-Rogierówko – A. Zimna 061-842-80-65 
Sołectwo Kiekrz-Pawłowice 061-814-57-14
 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 061-81-45-199 
 Poradnia Lekarza Rodzinnego „Familia” 061-848-20-02 

061-848-22-17
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 061-814-69-97 
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy 061-814-51-97 
Komendant Gminny OSP 0696-38-87-84 
OSP Napachanie 0512-27-88-89
OSP Mrowino 061-8144-814 
OSP Przybroda 0513-92-84-57
Pogotowie Energetyczne Szamotuły 061-292-82-20
Pogotowie Energetyczne Suchy Las 061-812-51-52
Pogotowie Gazowe Rozdzielnia Gazu 061-877-39-11
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  061-814-57-43 

fax 061-814-
58-38

Pogotowie wodno - kanalizacyjne 061-814-53-51
Państwowa Straż Rybacka   061-814-550-91
Zakład Usług Komunikacyjnych  ROKBUS 061-814-54-31 
Porady dla rolników Zdzisław Smól 0691-843-865
Gminny Ośrodek Kultury 061-814-51-71 
 Biblioteka Gminna 061-814-52-12 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Świetlica „Promyczki”

061-814-53-41 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy 
ul. Golęcińska 1

061-896-06-21

Urząd Pocztowy 061-818-08-19 
061-818-08-20 

Apteka Kierska ul. Kierska 2f, Kiekrz 061-842-80-56
Apteka Antidotum ul Pocztowa 7, Rokietnica 061-663-72-31
Apteka D. Derezińska,  
ul. Szamotulska 31, Rokietnica

061-814-51-70

Apteka „Rokietnicka”,  
ul. Szamotulska 5B, Rokietnica

061-663-64-60

Stacja benzynowa Cerekwica 061-814-47-61
Stacja benzynowa Rokietnica 061-814-52-58
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Wielkanoc, największe i naj-
starsze chrześcijańskie święto to 
czas odnowy, przemiany, zerwa-
nia ze złem, zwycięstwa dobra, 
radości wejścia w nowe życie. 
Najwymowniejszym ich symbo-
lem jest jajko, które znane nam 
pod postacią pisanki, bajecznie 
kolorowej, zawsze umieszczanej 
w koszyku ze święconym, nie-
ustannie przypomina o ich isto-
cie związanej z prawdą zmar-
twychwstania. Wielkanoc to czas 
triumfu wiosny, obejmującej grą 
barw i niepowtarzalnych form 
życia odradzającej się przyrody 
panowanie nad ziemią, to czas 
przemiany w nas samych – ra-
dość, żywiołowość, chęć zmian 
wprowadzających coś nowego, 
lepszego, pełnego nadziei, usuwa 
w cień czas apatii, smutku, przy-
gnębienia.

Wielokrotnie w swoich arty-
kułach zwracałem Państwa uwa-
gę na szereg istotnych dla naszej 
gminy działań, których podjęcie 
i realizacja jest niezbędnym wa-
runkiem jej dynamicznych prze-
mian, pozwalających wpisać się 
w nowoczesną strategię rozwo-
ju. Jednak ich powodzenie uza-
leżnione jest za każdym razem 
od Państwa zaangażowania, ro-
zumianego jako „wpisanie się” w 
lokalny krajobraz, utożsamianie 
się z miejscem, w którym Pań-
stwo mieszkacie wraz z najbliż-
szą rodziną, jako nawiązywanie 
znajomości, przyjaźni ze współ-
mieszkańcami. 

Tak jak do nowego życia, 
wraz z wiosną, budzi się przyro-
da, tak coraz bardziej widoczne 
stają się Państwa nowe społecz-
ne inicjatywy, w których widać 

zapał, żywiołowość, pozytywną 
energią zmierzającą do zespole-
nia rokietnickiej wspólnoty, po-
konania przeszkód i trudności 
stawianych przez codzienność. 
Jak inaczej bowiem nazwać dzia-
łania zmierzające do zawiązania 
stowarzyszeń, których celem jest 
budowa lokalnych dróg? Jak nie 
zauważyć wysiłków działających 
na naszym terenie klubów, kół, 
organizacji, które w dziedzinie 
sportu, turystyki, szeroko poję-
tych inicjatyw kulturalnych sta-
rają się zintegrować autochtonów 
z coraz liczniejszą grupą ludności 
napływowej? Akcja „Słonecznik 
– uśmiech dla Rokietnicy”, chęć 
odświętnego powitania dziesię-
ciotysięcznego mieszkańca na 
naszym terenie, powszechne włą-
czenie się w obchody 90-tej rocz-
nicy Powstania Wielkopolskie-

go, czy „Rok Herberta” to tylko 
przykłady Państwa aktywności, 
które całym sercem wspieram 
i, z których jestem bardzo dum-
ny. Czym bowiem jest samorząd 
bez tych, którzy go tworzą? Jest 
sztucznym, martwym tworem, 
któremu brakuje ożywczego po-
wiewu wiosny.

Na czas Świąt Wielkanocnych 
życzę Państwu wiele radości, na-
dziei i wiary, które niosą ze sobą 
te piękne, pełne wiosny i słońca 
dni. Niech moc zmartwychwsta-
nia życia wniesie do Państwa do-
mów siłę i determinację do zma-
gania się z codziennością, niech 
da możliwość czerpania rado-
ści wypływającej z pielęgnowa-
nia pięknych, rodzinnych trady-
cji wielkanocnych.

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy

Kochana Halu!

Zamierzałam napisać Ci, co słychać 
u mnie w domu, ale z tego pomysłu 
zrezygnowałam. Sesja bowiem, któ-
ra odbyła się w dniu 4 marca 2008 
roku była tak ciekawa, że muszę Ci 
jak najwięcej o niej opowiedzieć. 
Gdy wychodziłam na XIX sesję Rady 
Gminy Rokietnica, spodziewałam 
się, że nie będzie ona miała spokoj-
nego przebiegu. Moje oczekiwania 
przerosła jednak rzeczywistość. 
A wszystko to za przyczyną niecnej 
plotki, jaka obiegła naszą gminę i w 
myśl której ponoć nastąpiła rezygna-
cja z budowy hali widowiskowo-
sportowej w Rokietnicy. Jak więk-
szość mieszkańców nie uwierzyłam 
w tą hiobową wieść ale byłam cieka-
wa o co w tym chodzi i czemu miała 
ta plotka służyć. Na sali sesyjnej pa-
nował tłok. Dyskretnie rozejrzałam 
się wokół i od razu zobaczyłam „sil-
ną grupę pod wezwaniem”. Obrady 

zaszczycił, bowiem swą obecnością 
nie tylko pan ideolog, ale również 
jego koledzy ze stowarzyszenia. 
O godzinie 17.00 pani Przewodni-
cząca Bartol otworzyła sesje Rady 
Gminy Rokietnica. Zanim jednak 
doszło do przedstawienia propono-
wanego porządku zebrania, udzieliła 
ona głosu panu Wójtowi. Pan Bar-
tosz Derech podziękował za służbę 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców odchodzącym na emeryturę Po-
licjantom z naszego rewiru dzielni-
cowych, panu Jarosławowi 
Żmudzińskiemu i panu Michałowi 
Rudnemu. Otrzymali oni pamiątko-
we grawertony i kwiaty. Były także 
podziękowania i kwiaty od sołtysów 
(wręczył je szef wszystkich naszych 
sołtysów pan Józef Fudala) i życzenia 
wszelkiej pomyślności od Rady Gmi-

ny. Po tej małej uroczystości 
Pani Przewodnicząca odczyta-
ła proponowany porządek ob-
rad, który radni przyjęli jedno-
głośnie. Następnie radni przyjęli 
protokół z obrad poprzedniej sesji. 
W interpelacjach odnieśli się do na-
stępujących problemów: radny Tade-
usz Matuszek – w sprawie numeracji 
posesji i nieruchomości w Kiekrzu, 
radny Ryszard Lubka – w sprawie 
doprowadzenia instalacji wodocią-
gowej do posesji nr 20 w Napacha-
niu, radny Arkadiusz Klapiński – w 
sprawie miejsca pamięci narodowej 
na cmentarzu w Cerkwicy, radna 
Sylwia Kiejnich – w sprawie zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, o któ-
rych mówiono na spotkaniu sołe-
ckim w Kobylnicach, w sprawie 
utwardzenia ulicy Polnej w Rogie-

rówku, w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa na ulicy Podjazdowej, w 
sprawie uporządkowania numeracji 
posesji i przedstawienia aktualnych 
granic sołectwa Rogierówko-Starzy-
ny, oraz uzupełnienia oświetlenia w 
Rogierówku, radny Sławomir Kieli-
szek – w sprawie oznakowania ulic w 
Kiekrzu, radna Teresa Bartol - w 
sprawie udostępnienie świetlic sołe-
ckich dzieciom i młodzieży jak rów-
nież adaptacji ich dla potrzeb świet-
lic socjalnych, w sprawie wydłużenia 
czasu funkcjonowania świetlic szkol-
nych w obiektach oświatowych gmi-
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ny, w sprawie niebezpiecznego „doj-
ścia” do przystanku autobusowego w 
Napachaniu. Ponadto radni złożyli 
następujące wnioski ustne: radna 
Aleksandra Bartnik - w sprawie 
ustalenia przez pana Wójta kryte-
rium podziału środków na organiza-
cje pozarządowe, radny Wojciech 
Mazurek - w sprawie naprawy czuj-
nika oświetlenia w Roztworowie. 
Pan Wójt poinformował, że odpo-
wiedzi zostaną przesłane radnym w 
określonym przez statut terminie. 
Po złożeniu przez radnych interpe-
lacji, pani Przewodnicząca otwarła 
debatę dotyczącą budowy hali wi-
dowiskowo-sprtowej w Rokietnicy. 
Wstał pan Wójt i w kilku słowach 
przedstawił przybyłym historię po-
wstawania hali. Sama nie wiedzia-
łam, że koncepcja budowy hali po-
wstała 20 lat temu! Jak się 
dowiedziałam hala ta była inicjatywą 
ojca naszego obecnego Wójta, a bu-
dowana była jako obiekt dla potrzeb 
Technikum Rolniczego z uwzględ-
nieniem potrzeb mieszkańców na-
szej gminy. Jej budowa została defi-
nitywnie zatrzymana w 1999 roku. 
Od tego czasu nikt nie potrafił sobie 
z problemem jej budowy poradzić. 
Co więcej w poprzedniej kadencji za-
padła uchwała upoważniająca Wójta 
Gminy Rokietnica do sprzedaży tego 
terenu! Wyobraź sobie, że uchwała ta 
nadal funkcjonuje. Nie ma, co, na-
szemu Bartkowi należą się podzięko-
wania za to, że nie sprzedaje tej zie-
mi, ale stara się ją zagospodarować 
poprzez budowę tak wyczekiwanej 
przez nas hali. Po wystąpieniu pana 
Wójta, pani Przewodnicząca udzieli-
ła głosu mecenasowi Pawłowi Sowi-
sło. Pan mecenas pomaga prawnie 
panu Wójtowi w realizacji zadań 
gminy, a w szczególności czuwa żeby 
gmina nie poniosła straty poprzez 
zawarcie niekorzystnej umowy (lub 
jej zawarcie z niekompetentnym albo 
nierzetelnym partnerem) na budowę 
hali. Zaskoczyło mnie to, że kancela-
ria pana mecenasa Sowisło zatrud-
nia aż 60 prawników i jest najwięk-
szą kancelarią w Wielkopolsce, a 
zarazem jedną z najlepszych w Pol-
sce. Nie ma, co, nasz Wójt ma głowę 
na karku i szczęśliwą rękę w doborze 
współpracowników. Pan mecenas 
poinformował radnych o przebiegu 
konkursu na wykonanie hali wido-
wiskowo-sportowej w Rokietnicy. 
Konkurs składał się z dwóch części. 
Pierwsza dotyczyła części architek-
tonicznej, a druga sposobu zagospo-
darowania i finansowania przedsię-
wzięcia. Jako jedyna zgłosiła się do 
konkursu firma „Home Internatio-
nal Polska”, która wygrała I etap 
konkursu. Niestety spółka nie była w 
stanie zagwarantować właściwej rea-
lizacji przedsięwzięcia wartego oko-
ło 35 mln. złotych. Z tego też powodu 
pan Wójt zerwał rozmowy z przed-
stawicielami spółki na poziomie II 

etapu konkursu i do podpisania 
umowy nie doszło. Pan mecenas pro-
ponował radnym podjęcie działań w 
zakresie utworzenia spółki komu-
nalnej i przygotowanie koncepcji za-
gospodarowania terenu wraz z opra-
cowaniem business planu. Kiedy pan 
mecenas usiadł zaczęły się pytania. 
Najpierw głos zabierali radni, pan 
Tadeusz Matuszek, Sławomir Kieli-
szek, Jolanta Pankowska. Wtórowali 
im pan Matuszewski i pan Adam-
czyk Z wypowiedzi ich wynikało, że 
nie zrozumieli tego, co powiedział 
pan mecenas Sowisło. Nie zrozumie-
li lub nie chcieli zrozumieć. Wszyst-
kie ich pytania, bowiem zamiast do-
tyczyć wypracowania sposobu 
realizacji zadania budowy hali, doty-
czyły spółki Home International 
Polska! Lepszych adwokatów ta spół-
ka nie mogła sobie wymarzyć! W od-
powiedzi pan mecenas Sowisło wy-
kazał, że spółka nie była w ogóle 
przygotowana do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Jej kapitał wynosił 
50 tys. złotych a zaplecze logistyczne 
tak naprawdę było żadne (to wzbu-
dziło ogromną wesołość wśród dy-
rektorów szkół i prezesów naszych 
spółek gminnych, którzy żartobliwie 
chcieli zrobić „zrzutkę” i stać się 
„partnerem” dla gminy). Dość po-
wiedzieć, że na pensje pracownicze 
spółka wydała w poprzednim roku 
aż 26 tys. złotych! Toż to nawet nie 
pensja sekretarki, a prezes to chyba 
pracował społecznie! Siedziba spółki 
mieści się w szeregowcu i nie posiada 
żadnego dodatkowego majątku nie-
ruchomego. Aż zimny pot mnie ob-
lał na myśl jak mogliśmy się utopić. 
Jak powiedział pan mecenas to przy 
takim wspólniku zamiast hali mieli-
byśmy długi a ziemie bank mógłby 
wystawić na licytacje. Brr, okrop-
ność. W takiej sytuacji na budowę 
hali i sto lat by nie wystarczyło, a 
gminie pozostałby zarząd komisa-
ryczny! Pan mecenas poinformował, 
że sposób zerwania rozmów był w 
jego ocenie najbardziej elegancki i 
nie rodzi żadnych skutków finanso-
wych dla gminy. Tak sobie myślę, że 
Prezesi tej spółki to powinni dać na 
mszę w intencji mecenasa Sowisło i 
pana Wójta. Wyobrażasz sobie, jakie 
byłoby odbicie businessowe dla tej 
spółki gdyby podano, w uzasadnie-
niu zerwania rozmów, rzeczywisty 
powód? Tak sobie myślę - jaki cel 
mieli nasi milusińscy z RFO, że po-
mimo bezspornych faktów zabiegali 
o podpisanie umowy z tą „firemką”, 
(bo tak należy chyba interpretować 
ich zachowanie)? Mam nadzieję, że 
nie doprowadzenie do upadłości 
gminy i zarządu komisarycznego. 
Rozumem, że opozycja, ale to byłoby 
już działanie na szkodę gminy i jej 
mieszkańców w imię swoich celów. 
Pan mecenas wskazywał, co prawda 
na taką możliwość, ale wiesz, to by 
było… łajdactwo! Pożyjemy – zoba-

czymy, oby się mylił. Głos zabierał 
też pan Pankowski. Kiedy w pierw-
szych słowach odciął się od tematu 
spółki to pomyślałam, że nareszcie 
zdrowo myślący człowiek. Niestety 
jego koncepcja sprzedaży terenu pry-
watnemu przedsiębiorcy i brak wie-
dzy na temat prawnych możliwości 
zabezpieczenia budowy hali na tej 
ziemi po sprzedaży nieruchomości, 
(co wykazał mecenas Sowisło), za-
skoczyły mnie. Za koncepcją propo-
nowaną przez mecenasa Sowisłę wy-
stępował radny Jerzy Gmerek, 
Wojtek Mazurek i cały klub „Razem 
ponad podziałami”. Na wniosek te-
goż klubu, radni jednogłośnie przy-
jęli stanowisko zobowiązujące pana 
Wójta do „podjęcia działań w spra-
wie utworzenia spółki komunalnej i 
przygotowania koncepcji zagospo-
darowania terenu budowy hali spor-
towej i centrum handlowego jak 
również sporządzenia business pla-
nu”. Do dnia 30.06.2008 roku, pan 
Wójt ma przedstawić Radzie sprawo-
zdanie z prowadzonych prac. Po za-
kończeniu tej burzliwej, ale jakże 
pouczającej i demaskatorskiej de-
baty, radni przeszli do rozpatrzenia 
projektów uchwał. Piętnastoma gło-
sami „za” podjęto uchwałę w sprawie 
programu „Poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na terenie miny 
Rokietnica na lata 2008-2011”. Pro-
gram ten może być, co roku modyfi-
kowany, dzięki czemu nie straci na 
aktualności. Następnie radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę w sprawie 
„Wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Rokietnica w latach 2008-
2011”. Dzięki tej uchwale Gmina bę-
dzie mogła naliczać mieszkańcom 
lokali komunalnych, realne czynsze 
a więc nie będziemy musieli dopła-
cać do tych lokali. I dobrze, każdy 
powinien sam ponosić koszty swoje-
go mieszkania. Również jednogłoś-
nie radni podjęli uchwałę w sprawie 
„Zbycia nieruchomości położonej 
we wsi Krzyszkowo”. Ta nierucho-
mości to wąski pasek ziemi, na któ-
rym nic nie można wybudować. Pra-
wo zakupu tego skrawka przypadnie 
więc właścicielom nieruchomości 
przyległych. Jako ostatnią radni gło-
sowali uchwałę w sprawie „zaciąg-
nięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”. Przeciwko 
podjęciu tej uchwały występowała 
radna Jolanta Pankowska. Wskazy-
wała ona na możliwości skorzystania 
z funduszy unijnych. Pan Jacek 
Smusz – zastępcą Wójta, wskazywał 
na fakt uruchomienia dopiero w tym 
roku przez Urząd Marszałkowski 
programów Unijnych. Wyliczył, że 
przyjmując, iż otrzymamy dotacje, 
na termomodernizację budynku 
gminnego (kredyt na to ma być prze-
znaczony), to czasokres oczekiwania 
na realizacje tego przedsięwzięcia 

wynosić będzie, co najemnie rok. 
Oznacza to, że stracimy kolejne lata 
na wykonanie pilnego zadania. Pan 
Smusz wskazał też na fakt koniecz-
ności wykonania termomodernizacji 
w tym roku, gdyż Wójt został do tego 
zobowiązany przez Radę Gminy w 
uchwale. W wyniku głosowania 12 
głosami „za” przyjęto ta uchwałę. Od 
głosu wstrzymali się radni: Jolanta 
Pankowska, Aleksandra Bartnik, 
Sławomir Kieliszek. Widać nieprze-
konani. Po wyczerpaniu tematu ob-
rad, pan Wójt i pani Przewodnicząca 
„pochwalili się” swoimi dokonania-
mi w okresie między sesyjnym, a na-
stępnie były – odpowiedzi na inter-
pelacje, wolne głosy i wnioski. O głos 
poprosił pan Matuszewski. Postano-
wił on Radzie Gminy przedstawić 
swoje uwagi i zastrzeżenia do uchwa-
ły w sprawie ‘poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na terenie 
gminy Rokietnica na lata 2008-2011”. 
Pani Przewodnicząca zwróciła mu 
uwagę, że uchwała została już podję-
ta i jakakolwiek dyskusja w tej spra-
wie jest podważaniem kompetencji i 
powagi Rady Gminy. Pani Przewod-
nicząca swoje a pan Matuszewski 
swoje. Nie wiem czy gość jest tak 
wszechstronnym specjalistą (w obro-
nie spółki Home International Pol-
ska też się wypowiadał), czy też Wój-
tem chce zostać, ale wymachiwał 
swoimi notatkami, że aż przeciąg się 
zrobił. W końcu pani Przewodniczą-
ca musiała odebrać mu głos propo-
nując żeby swoje uwagi przekazał pi-
semnie Radzie Gminy. Specjalistów 
od spraw bezpieczeństwa na drogach 
było jednak tego wieczora więcej. Jak 
usiadł pan Matuszewski to wstał taki 
nobliwie wyglądający pan z siwą bro-
dą. Jak się później dowiedziałam 
dwojga nazwisk. Nazwisko miał ta-
kie znajomo brzmiące, mi się ono ko-
jarzyło z powstaniem warszawskim. 
Chyba to jednak zbieg okoliczności, 
bo ponoć ten pan posługuje się her-
bem szlacheckim. No mniejsza z 
tym, w każdym razie niepomny na 
wcześniejsze stanowisko pani Prze-
wodniczącej, próbował on również 
zmieniać podjętą już uchwałę. Ba, 
zarzucił wprost radnym niekompe-
tencję w tej sprawie. Nie ma co, sa-
mych specjalistów się nasza gmina 
dorobiła. Oby ich wiedza na tym kie-
runku była większa jak w zakresie 
ekonomii i samorządowości. Panią 
Przewodniczącą jakoś te tytuły i her-
by nie „wzięły”. Po prostu temu panu 
odebrała głos i wobec braku innych 
zakończyła obrady sesji. Wychodzi-
łam z tej sesji mocno podbudowana 
kompetencjami Wójta i jego troska o 
gminne mienie. Cieszę się z tego, bo 
to oznacza, że nasi włodarze robią 
wszystko żeby wypatrywana przez 
mieszkańców hala widowiskowo-
sportowa w Rokietnicy jednak po-
wstała.

Leokadia
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osób, salę do ćwiczeń aerobiku, 
siłownię, gabinety odnowy bio-
logicznej, bar, restaurację i in-
ternat, w którym mieli noco-
wać zawodnicy, których kluby 
organizowałyby zgrupowania 
w Rokietnicy. 

Niestety poprzez niefortunny 
zbieg zdarzeń, swoistych za-
wirowań kadrowo politycz-
nych, pozostały ruiny. Ruiny, 
które kosztowały już budżet 
państwa dwa miliony złotych. 
Szacunkowy koszt dokończe-
nia inwestycji wahał się po-
między 6 a 7 milionami zło-
tych (dla porównania dzisiaj 
typowa hala sportowa kosztu-
je ponad 10 mln). 
Po odejściu firm budowlanych 
pozostała niemoc. Nikt nie był 
zainteresowany sfinansowa-
niem inwestycji, a jakkolwiek 
obiektywnie nie spojrzeć, gmi-
na w żadnym okresie nie była 
zdolna do sfinansowania tego 
zadania. Pojawiały się przez 
ostatnie lata różne warianty 
rozwiązań (zmiana lokaliza-
cji, budowa ratusza, sprzedaż 
działki itp.). Jednakże, podob-
nie jak w czasie kampanii 
wyborczej, pragnę 
Państwa zapewnić, 
że jednym z naj-
ważniejszych za-
dań, które powinny 
być zrealizowanie 
w bieżącej kaden-
cji jest budowa hali 
sportowej i okre-
ślenie przestrzenni 
centrotwórczej na-
szej gminy. 

Działka, na której znajdu-
ją się „ruiny” hali pomimo 
niekorzystnych doznań este-
tycznych, jest najcenniejszą 
nieruchomością i najlepszą lo-
kalizacją Rokietnicy. Dlate-
go po wielu rozmowach z pla-
nistami, biznesem, radnymi 
i mieszkańcami, którym na 
sercu leży dobro naszej gmi-
ny, stwierdziliśmy, że aby na 
tym miejscu powstać mogła 
hala widowiskowo-sportowa 
wraz z centrum handlowym, 
konieczne jest połączenie za-
dania własnego gminy z in-
westycją dochodową. Wyma-
rzone zadanie dla wcielenie w 
życie Partnerstwa Publiczno 
Prywatnego. Ogłosiliśmy kon-
kurs, w którym ofertę złożyła 
tylko jedna firma. Powołana 
przeze nie komisja konkurso-
wa pozytywnie zaopiniowa-
ła ofertę spółki Home Interna-

tional Construction w zakresie 
koncepcji architektonicznej. 
Przyszedł czas na drugi etap 
konkursu - a więc wypraco-
wanie koncepcji funkcjonowa-
nia spółki. Niestety potencjalny 
partner nie sprostał temu zada-
niu. Podejmowane przeze mnie 
i przez kancelarię prawną me-
cenasa Sowisło próby aktywiza-
cji działań na rzecz zawiązania 
tej spółki ze zwycięzcą I etapu 
konkursu, spełzły na niczym. 
Szef kancelarii zatrudnionej 
do obsługi prawnej tej tak waż-
nej dla nas inwestycji, podjął 
wówczas decyzję o zerwaniu 
rozmów na II etapie konkur-
su i jego unieważnie-
niu. Wobec niebez-
pieczeństw, 
jakie niosło 

Prawdy i legendy – wszystko o hali sportowej w Rokietnicy

Szanowni Państwo,

Wielokrotnie na łamach „Ro-
kickich wiadomości” przed-
stawiałem Państwu informa-
cje dotyczące rozwoju naszej 
gminy. Środki z budżetu prze-
znaczane na inwestycje zawsze 
stanowiły i stanowią znaczącą 
jego część. Są przy tym inwe-
stycje bardziej zauważalne (bu-
dowa dróg, budowa przedszkola 
itp.) i są te, często o bardzo du-
żym znaczeniu dla funkcjono-
wania gminy, które są i mniej 
widoczne (np. kanalizacja). 
Wszystkie inwestycje, któ-
re podnoszą standard życia i 
dynamizują rozwój naszych 
miejscowości są tak napraw-
dę niezwykle ważne. Nasze 
miejscowości zmieniają swój 
wygląd, ale przede wszyst-
kim zmieniają swój charakter. 
Coraz bardziej dotkliwie od-
czuwamy brak miejsca, któ-
re stanowiłoby centrum naszej 
gminy, swoistego rodzaju fo-
rum. Trudno powiedzieć o ob-
szarze w okolicach dworca ro-
kietnickiego, że to centrum, że 
jest to taki gminny rynek. Fak-
tycznie przywykliśmy do tego, 
że znajduje się tam Urząd Gmi-
ny, możemy zrobić zakupy, jed-
nakże coraz częściej mówiąc o 
centrum mamy na myśli nie-
zagospodarowaną, wręcz szpe-
cącą działkę, na której znaj-
duje się w części wykonana 
konstrukcja Hali Sportowej. 
W tym roku minie 11 lat od fi-
zycznego rozpoczęcia tej inwe-
stycji. Historia samej idei, a w 
następstwie budowy, jest bar-
dzo długa i zawiła. Jedenaści 
lat temu mieszkańcy gminy 
mogli mieć nadzieję na możli-
wość korzystania z w pełni pro-
fesjonalnej hali sportowo – wi-
dowiskowej. Pod tą nazwą krył 
się obiekt mieszczący pełnowy-
miarowe boisko do piłki ha-
lowej, widownię na kilkaset 

ze sobą wejście przez gminę w 
spółkę z partnerem nie rokują-
cym nadziei na sprawne zreali-
zowanie zadania, zmuszony by-
łem rozwód ten sformalizować. 
Uczyniłem to w sposób wysoce 
etyczny w zgodzie z własnym 
sumieniem i interesem miesz-
kańców naszej gminy. Zapew-
niam przy tym Państwa, że 
podjęta decyzja nie spowoduje 
dla naszej gminy żadnych do-
datkowych kosztów.
Ze względu na to, iż budowa 
hali, przygotowanie przestrzeni 
centrotwórczej, jak i dalsze losy 
gruntów w centrum miejscowo-
ści są zagadnieniami strategicz-
nymi, zwróciłem się do Pani 
Przewodniczącej Teresy Bartol 
z wnioskiem o przeprowadze-
nie debaty na XIX Sesji Rady 
Gminy. Na tejże sesji w spo-
sób szczegółowy przedstawiłem 
wraz z mecenasem, pomysł na 
zagospodarowanie przedmioto-
wej działki. Obecnie prowadzę 
rozmowy z architektami i eko-
nomistami. Zostałem do tego 
zobowiązany jednomyślną de-
cyzją Rady Gminy Rokietnica, 
a zarazem jest to zgodne z mo-
imi pragnieniami i dążeniami. 
Pragnieniami, jakimi są wybu-
dowanie centrum naszej gmin-
nej stolicy z hala widowiskowo-
sportową. 
Zapewniam Państwa, że nie 
spocznę dopóki celu tego nie 
osiągnę. Nie może być mowy o 
zaniechaniu budowy hali czy 
sprzedaży terenu. Hala stanowi 
bezwzględny imperatyw dzia-
łania mojego i tych radnych, 
którzy duszą i ciałem przyna-
leżą do Gminy Rokietnica oraz 
naszych współpracowników. 
Pragnę przy tym również, żeby 
była takim celem dla wszyst-
kich mieszkańców.

Bartosz Derech, Wójt Gminy 
Rokietnica
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Słonecznik – uśmiech dla Rokietnicy
Drogi czytelniku,

Zostałem zaproszony przez re-
dakcję gazety do napisania 
kilku słów o pomyśle, który 
spodobał się niektórym miesz-
kańcom Rokietnicy, zarówno 
tym których domy pobudowali 
ich przodkowie jak i tym którzy 
wybudowali swój nowy dom na 
niedawnych nieużytkach.

Pomysł jest bardzo prosty i nie-
koniecznie trzeba zaraz o tym 
pisać ale …

Co to za pomysł? 
Słonecznik!

Wykorzystajmy piękno słonecz-
nika do ozdoby domu, ogrodu, 
płotu, placu, niech nasza gmi-
na zakwitnie latem kolorami 
słońca, niech będzie powodem 
do radości, uśmiechu.

Słonecznik nie jest arystokra-
tą wśród kwiatów jak róża - 
jest rośliną uprawną, nie upa-
ja wonią jak magnolia – dla 
nas jest bezwonny ale w całym 
świecie jest znany jako pięk-
ny kwiat, symbolizujący słoń-
ce, posiadający moc zaklętą w 
kształcie.
Słonecznik jest wielkim po-
dróżnikiem. Do Starego Świa-
ta (Europy) przywieźli go Hi-
szpanie z Ameryki. Obecnie 
powszechnie uprawiany w 
krajach południa jako rośli-
na użytkowa (około 70 od-
mian) na olej o dużych wa-
lorach zdrowotnych (bardzo 
duża zawartości folacyny, wi-
taminy E, selenu, cynku i że-
laza), ostatnio został docenio-
ny jako ozdoba stosowana we 
florystyce do bukietów.
Jest rośliną niewymagającą 

zarówno co do warunków gle-
bowych jak i pielęgnacji, roś-
nie szybko (nawet do 3-4 m w 
zależności od odmiany), a jego 
kwiaty obracają się za wędru-
jącym po niebie słońcem. Bez 
wątpienia możemy określić go 
„rośliną z charakterem”.

Obecnie Rokietnica bardzo 
szybko się rozwija, zmienia 
swój charakter z wiejskiego na 
podmiejski, zmieniają się rów-
nież wartości i sposoby życia, 
trudno ogarnąć te zmiany a co 
dopiero móc na nie wpływać. 
Ten proces zmian to również 
awans społeczny mieszkań-
ców, wzrost ich aspiracji, za-
możności, ale w konsekwencji 
brak czasu i stres. Dziś gmi-
na Rokietnica to wielki „plac 
budowy”. Budujemy nie tyl-
ko domy czy drogi, budujemy 
społeczność i jej wewnętrzne 
relacje, budujemy przyszłość 
naszą i naszych dzieci. Za 30 

lat domy i Rokietnica wyglą-
dać będą pięknie, ale czy będą 
tu mieszkać mądrzy i szczęśli-
wi ludzie?
Będą, o ile nasi włodarze i my 
sami nie stracimy z oczu tego, 
co mamy najcenniejsze, ludz-
kich wartości, i poszanowania 
środowiska.

Słonecznik, o którym mowa, 
może stać się symbolem po-
zytywnych przemian, ideą 
dbałości o piękno otoczenia, 
również dbałości o czyste śro-
dowisko, wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, życz-
liwości sąsiedzkiej, uśmiechu 
na co dzień wreszcie mądre-
go życia. 
Te idee to cenne wartości. Re-
alizowane dziś posłużą nam i 
naszym dzieciom.

W przyszłym numerze gaze-
ty otrzymają Państwo dodatek 
w postaci kilkunastu ziaren 

słonecznika do nasadzenia w 
ogródku lub w jego okolicy. 
Redakcja zamierza również, by 
w kolejnych numerach uka-
zały się artykuły fachowców o 
odmianach słonecznika, jego 
uprawie, walorach zdrowot-
nych, zastosowaniu w kuchni i 
medycynie. Zapraszamy wszyst-
kich aktywnych mieszkańców 
do pomocy w kreowania i roz-
wijaniu słonecznikowej idei.

Ci, którym pomysł się spodo-
ba zapewne dadzą temu wy-
raz nasadzając ziarna w swo-
im otoczeniu a latem będzie 
chwila prawdy i każdy będzie 
mógł ocenić ilu jest sympaty-
ków słonecznika. 
W tym miejscu pragnę podzię-
kować Pani Małgorzacie Szy-
mańskiej za wielką pomoc w 
propagowaniu pomysłu, bez 
jej zaangażowania nie byłoby 
nawet tego artykułu.

Gabriel Kotłowski

Szanowni mieszkańcy 
gminy Rokietnica
Pragnę Państwa poinformo-
wać, że zaczynamy kolejną 
edycję konkursu „Gmina Ro-
kietnica w kwiatach i ziele-
ni”. Zimę (lub prawie zimę) 
mamy już za sobą, a wiosna 

zbliża się „wielkimi kroka-
mi”. Nasze ogrody i posesje 
znów nabiorą pełnego bla-
sku i koloru. Udział w kon-
kursie jest najlepszą okazją 
do tego, aby móc zaprezento-
wać efekty Państwa codzien-
nej pracy w ogrodzie, a także 
zarazić miłością do przyro-

dy i pasją upiększania swo-
ich domostw innych. Mamy 
nadzieję, że będzie to choćby 
namiastka zadośćuczynienia 
dla Państwa starań i zabie-
gów. Zgłoszenia do udziału 
w konkursie przyjmujemy do 
15 kwietnia 2008 roku, w re-
dakcji „Rokickich wiadomo-

ści”, pod numerami telefonu:
(061) 89 60 614;
(061) 89 60 605;

Serdecznie zachęcam do udzia-
łu, w imieniu Komisji Konkur-
sowej.

Małgorzata Szymańska
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Tutaj mogą się ucieszyć i pośmiać!
Z Panią Zofią Michałek  
rozmawia Kamila Marcinkowska.

Rozmawiamy na korytarzu Gim-
nazjum w Napachaniu, w sąsied-
niej sali odbywają się warsztaty 
dla młodzieży niepełnosprawnej. 
Proszę powiedzieć, skąd wziął się 
ten pomysł?

Takie inicjatywy rodzą się oddolnie. 
Sami zainteresowani czyli rodzice, 
którzy mają problemy z dziećmi 
szukają najogólniej mówiąc pomo-
cy. Rozwiązań na całe dnie a może i 
na całe życie. Gmina zaprosiła mnie 
z córką, która jest osobą niepełno-
sprawną na pielgrzymkę do Lichenia. 
Na tym wyjeździe poznałam Panią 
Elżbietę Suterską, prezes Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Rodzin AMIKUS, które ma swo-
ją siedzibę na os. Rusa w Poznaniu. 
To ona wpadła na pomysł, żeby coś 
zorganizować dla osób niepełno-
sprawnych na terenie naszej Gminy. 
Owocem tego był realizowany w 
październiku i listopadzie ubiegłego 
roku projekt, w ramach którego mło-
dzież niepełnosprawna spotykała się 
na zajęciach manualno-plastycznych, 
z choreoterapii i rehabilitacji. Odby-
wały się one dwa razy w tygodniu w 
środy i czwartki w pomieszczeniach 
Gimnazjum w Napachaniu.

Projekt się zakończył i…

Nie miałyśmy serca przerwać tych 
działań. Dzieciaki się przyzwyczaiły, 

dobrze się tutaj czują, panuje taka 
fajna atmosfera. One czekają na te 
spotkania. Ponieważ nie ma dalszych 
środków pracujemy więc od grudnia 
jako wolontariuszki. Ale AMIKUS 
ciągle o nas pamięta, wspiera nas 
takimi materiałami jak np. kredki 
i farby. Gimnazjum bezpłatnie udo-
stępnia nam pomieszczenia i nie 
ukrywam, że korzystam też z moż-
liwości jakie daje mi praca w tej 
placówce, chociażby z rekwizytów 
i kostiumów Koła teatralnego. Tak 
więc co czwartek przez trzy godziny 
(od 16 do 19) robimy z dziećmi to co 
potrafimy. Pani Ela Kram prowadzi 
zajęcia manualno-plastyczne, ja zaś 
z ruchu, tańca, pląsów i oprócz tego 
wprowadzam elementy teatralne. 
AMIKUS składa kolejne projekty 
aby uzyskać środki na kontynuację 
zajęć w Napachaniu, zdobycie ich nie 
jest jednak proste. Jesteśmy też zain-
teresowani pomocą ze strony Gminy 
i bardzo by nas ucieszyła obecność 
sponsorów.

Ile osób uczestniczy w zajęciach?

W warsztatach uczestniczy regular-
nie 10 osób, jest to starsza młodzież 
z różnymi deficytami, niepełno-
sprawna w stopniu umiarkowanym, 
a w jednym przypadku w znacznym. 
Bardzo pomagają też rodzice, przy-
noszą na każde zajęcia ciasteczka, 
pomogli także przy świątecznych 

paczkach. Zresztą te spotkania to dla 
nich świetna sprawa. Najważniejsze 
jest to, że mają okazję porozmawiać 
o swoich problemach, które wiążą się 
z niepełnosprawnością dziecka, wy-
mienić się doświadczeniami. Powiem 
więcej, gdy realizowany był projekt 
uczestniczyli w osobnych zajęciach, 
wykonywali prace plastyczne, brali 
udział w rehabilitacji. 

Dla niepełnosprawnych dzieci bar-
dzo ważny jest udział w warszta-
tach terapii zajęciowej. Jak rodzice 
dzieci mieszkających na terenie 
naszej Gminy podchodzą do tej 
sprawy?

Ponieważ na miejscu nie ma moż-
liwości, w ciągu tygodnia niektóre z 
niepełnosprawnych dzieci jeżdżą na 
warsztaty organizowane np. przez 
AMIKUSA. Żeby tam dojechać wsta-
ją przed 6 rano. Towarzyszą im ro-
dzice, którzy przez czas trwania zajęć 

siedzą kilka godzin i czekają. Potem 
powrót, to wszystko jest bardzo 
uciążliwe. Na terenie naszej Gminy 
wiele osób niepełnosprawnych siedzi 
więc w domu. Ich najbliżsi dostoso-
wali się do takiego ustawienia życia 
i niestety bardzo trudno zmobilizo-
wać rodziców, żeby dali swoim dzie-
ciom nowe możliwości. 

Na koniec proszę nam opowiedzieć 
trochę o sobie.

Od września jestem na emeryturze, 
jednak nadal uczę języka polskiego 
w dwóch klasach w Gimnazjum w 
Napachaniu. Wcześniej, przez po-
nad 20 lat uczyłam tego przedmiotu 
w Szkole Podstawowej w Mrowinie. 
Prowadzę Koło teatralne w Gimna-
zjum w Napachaniu oraz w Lusówku 
w ramach projektu „Teatr w każdej 
wsi”. Razem z rodziną mieszkam 
w Kobylnikach. Oprócz dzieci: 28-
letniego Macieja, 26-letniej Joasi i 
12-letniego Dawida, mieszka z nami 
teściowa, która ma 95 lat i wymaga 
opieki. Dlatego niestety nie mogę za-
angażować się mocniej w działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 
chociaż pojawiają się takie możli-
wości.

Dziękuję pięknie za rozmowę.

Pani Zofia Michałek (z prawej) i Pani Elżbieta Kram.

Pan Rafał Michalski, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy o sprawie warsztatów:
Wskazane jest żeby dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy funkcjonowała 
jakaś forma codziennych zajęć wraz z dowozem. Dyskusyjna jest forma prawna, co 
związane jest też ze źródłem finansowania. Byłoby bardzo dobrze, żeby wszystkie oso-
by niepełnosprawne z terenu Gminy mogły brać udział w warsztatach, pojawia się 
jednak pewna przeszkoda. Żeby stworzyć warsztaty terapii zajęciowej potrzebna jest 
frekwencja 20 uczestników. Na terenie naszej gminy jest 21 osób, które by się kwali-
fikowały do takiej formy pomocy. Nie wszyscy jednak chcą brać udział w zajęciach, 
niektórzy pracują. Żeby zachęcić do uczestnictwa myślę, że potrzebne są indywidual-
ne rozmowy z rodzicami, niektórzy z nich mają nieuzasadnione obawy np. że zabra-
na im zostanie renta socjalna. Prowadzimy więc rozmowy z Gminą Tarnowo Podgór-
ne gdzie jest 40 osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy, żeby wspólnie stworzyć 
warsztaty pod egidą Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS. 
I tu pojawia się kolejny problemem, którym są sprawy personalne. AMIKUS nie ma 
kadr, trzeba by znaleźć osoby chętne do prowadzenia tych zajęć, co obecnie czynimy. 
Wierzę, że uda się tą sprawę doprowadzić do szczęśliwego finału.
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Wiosną zakończy się pierw-
szy etap budowy osiedla 
„Kalinowe” w Rokietnicy. 
W części budynków trwają już 
prace wykończeniowe. Inwe-
stor – firma Kalbud Deweloper 
podkreśla, że ponad 60% ze 
193 budowanych w tym etapie 
mieszkań, zostało już sprzeda-
nych. Projekt osiedla oparty 
został na dobrych założeniach 
architektonicznych, wyko-
nawcą jest renomowana firma 
Hochtief, zachęcająca jest cena 
mieszkań, a poza tym atutem 
dodatkowym są walory wyni-
kające z położenia osiedla – z 
dala od ruchliwej aglomeracji 
miejskiej w czystej ekologicz-
nie okolicy.
Na 30 kwietnia planowa-
ne jest oddanie ośmiu blo-
ków; w kolejnym etapie bu-
dowy powstanie jedenaście 
następnych, ryneczek oraz 
lokale usługowe. Inwestor 
zapowiada również niespo-
dziankę dla mieszkańców – w 

sąsiedztwie osiedla jest bo-
wiem budowany park spa-
cerowy z dodatkowym pla-
cem zabaw dla dzieci. Jeśli 
dodać do tego ciekawe rozwią-
zania architektoniczne (bloki 
są małe, o ciekawym kształcie, 
zaledwie trzypiętrowe, budo-
wane z materiałów ceramicz-
nych, wykończone elewacją 
zawierającą elementy modrze-
wia syberyjskiego, większość 
mieszkań posiada przestron-
ny taras) oraz zaprojektowaną 
zieleń, można mieć nadzieję, 
na powstanie pełnego uroku 
osiedla.
Kalbud Deweloper zapew-
nia, że wszystkie loka-
le zostaną oddane w sta-
nie, który pozwalać będzie 
na indywidualne - dosto-
sowane do własnych po-
trzeb – ich wykończenie. 
Dla przyszłych mieszkańców 
najważniejsze jest z całą pew-
nością zagwarantowanie przez 
inwestora wykonania pełnej 

infrastruktury. 
Wszystkie bu-
dynki zostaną 
podłączone do 
mediów, po-
wstaną ulice, 
chodniki, par-
kingi, oświet-
lenie i moni-
toring. 
Nie zabraknie 
też cieszących oko elementów 
estetycznego wykończenia 
osiedla: w jego centrum pla-
nowana jest fontanna, która 
w połączeniu z terenami zie-
lonymi i rekreacyjnymi stwo-
rzyć ma niepowtarzalny kli-
mat tego miejsca.
Osiedle Kalinowe i budowa-
ne w jego pobliżu przez fir-
mę Forbud osiedle Parkowe, 
będzie ostatnią tak dużą in-
westycją mieszkaniową w 
Rokietnicy w najbliższych 
latach. W tym miejscu na-
leży przytoczyć słowa  
Wójta, Bartosza De-
recha, „stawiamy na 
rozwój zrównoważony. 
Zajmiemy się raczej in-

tensywną rozbudową infra-
struktury. Cały czas jesteśmy 
jednak otwarci na mniejsze 
inwestycje mieszkaniowe oraz 
rozwój budownictwa indywi-
dualnego, co potwierdza pra-
wie tysięczna liczba wydanych 
w 2007 roku pozwoleń na bu-
dowę.”

Oprac. D.P.

K ALINOWE NA PÓ ŁMETKU

W przededniu wiosny, 1 marca 
2008 r, rozpoczęliśmy cykl wy-
cieczek o charakterze poznaw-
czo – rekreacyjnym. Kilku-
dziesięciu mieszkańców naszej 
gminy skorzystało z propozycji 
wzięcia udziału w pionierskiej 
wyprawie. Jestem przekonana, 
że nie żałowali. Ja nie żałuję.
Zwiedziliśmy Pałac w Dobrzy-
cach. Niestety nie spamięta-
łam do kogo należał, gdyż jego 
właściciele zmieniali się jak 
daty w kalendarzu. Ale sama 
budowla, mówię Wam, prze-
piękna. Jeżeli będziecie mie-
li kiedyś okazję być w pobliżu 
– nie zwlekajcie, na pewno nie 
będziecie zawiedzeni. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy 

się w Pałacu w Gołuchowie. 
Wnętrza wydawały się znajo-
me (bynajmniej nie myślę tu 
o gabinetach w Urzędzie Gmi-
ny) okazało się, że powstawały 
tam fragmenty serialu „Królo-
wa Bona”. Tutejszy park i ar-
boretum muszą wspaniale wy-
glądać jesienią i późną wiosną. 
W specjalnej zagrodzie miesz-
ka liczna rodzina żubrów.
Organizatorzy zapowiadali wie-
le atrakcji, ale życie tradycyjnie 
przerosło naszą wyobraźnię. 
Wyruszyliśmy z Rokietnicy z 
pieśnią na ustach. Ola Wilcząb 
zaintonowała „Kiedy ranne 
wstają zorze”. Opatrzność wy-
słuchała naszych próśb i mimo 
że pogoda zapowiadała się nie-
ciekawie – wszystkie pogodyn-
ki przepowiadali kataklizmy 
meteorologiczne – gdy wysied-
liśmy z autokaru, niebo rozjaś-
niało się nad nami. A’propos, 

ten autobus był chyba specjal-
nie przygotowany dla naszej 
grupy, aby dostarczyć nam do-
datkowych wrażeń. Krótki od-
cinek drogi musieliśmy przejść 
pieszo gdyż nasz środek loko-
mocji - tu uwaga – zawiesił się 
na asfaltowym garbie! Są dwie 
możliwości: pierwsza – nasz 
autobus to nisko zawieszony 
bolid Formuły 1, lecz kierowca, 
pan Mariusz, umiejętnie to za-
maskował. Druga, mniej praw-
dopodobna alternatywa: są w 
tym kraju drogi gorsze niż w 
naszej gminie. Wśród uczest-
ników wycieczki był na nasze 
szczęście genialny mechanik, 
Szymek Lubka, który zaofiaro-
wał swoją pomoc i przywrócił 
do życia uszkodzony pojazd.
Nie ma jednak tego złego co na 
dobre by nie wyszło. Spacer od-
świeżył umysły i pobudził lek-
ko pustawe już żołądki. Gdy 

zajechaliśmy do przeuroczej re-
stauracji wszyscy mieli wilczy 
apetyt. Kuchnia była wyśmie-
nita i szybciutko zapomnieli-
śmy o transportowych kłopo-
tach. Przygrywająca do kotleta 
kapela tak rozruszała biesiadni-
ków, że śpiewom nie było końca 
i nikt nie spieszył się do domu. 
Chciałabym podziękować, myślę 
że mogę to zrobić także w imie-
niu pozostałych uczestników 
wycieczki, sołtysom: pani Róży 
Lubka i panu Wiesiowi Dziam-
skiemu za dofinansowanie wy-
jazdu z funduszy sołectw. 
Dziękuję także organizatorom: 
raz jeszcze pani Róży, pani Te-
resie Wieczorek – dyrektorce 
Biblioteki Gminnej i panu Ry-
szardowi Lubka – wiceprze-
wodniczącemu naszej Rady 
Gminy, za perfekcyjne i nie-
konwencjonalne zorganizowa-
nie wycieczki. 
O mało co zapomniałabym o 
naszych przewodnikach, Ani 
i Januszu. Swoja wiedzę po-
dawali w ciekawy sposób, z 
dużą swobodą i przystępnie dla 
wszystkich.
Wycieczka przebiegła w przeu-
roczej atmosferze i jestem prze-
konana, że jeszcze nie raz bę-
dziemy mieli okazję spotykać 
się przy kolejnych tego typu 
okazjach.

Bożena Dolna

byłam, widziałam, odnotowałam

Historia
pewnej wycieczki
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Wojewódzki Konkurs na Kosz Wielkanocny przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
Jak co roku Izba Rzemieślnicza w Po-
znaniu przed Świętami Wielkanoc-
nymi zorganizowała konkurs na Kosz 
Wielkanocny.
I Panie z Koła Gospodyń z Żydowa 
bez namysłu wzięły się do pracy ob-
myślając jaki kształt i w jakim stylu 
wykonają ten kosz do konkursu .Po-
mysłów było wiele i wszystkie człon-
kinie koła coś swojego wnosiły, aby 
ten koszyk był najwyżej oceniony.
Nawet w ostatnim dniu przed wy-
znaczonym terminem konkursu Pa-
nie zmieniły cały wygląd kosza. Po 
zarejestrowaniu się do konkursu i 
przy okazji zobaczeniu innych koszy 
przedstawiciele Koła Gospodyń z Ży-
dowa tj. Pani Krystyna Dziedzic, Pani 
Ewa Mazurek i Pan Piotr Hałas cze-
kając na wyniki Kapituły Konkurso-
wej udali się na dużą salę, gdzie odby-

Dnia 16 lutego 2008 roku, na zebraniu 
wiejskim w Kobylnikach, jako miesz-
kańcy, wyraziliśmy poprzez swoje wy-
powiedzi, potrzebę rozwiązania na-
stępujących problemów w naszym 
sołectwie:
l dokończenie frezowania poboczy 
ul. Szkolnej (w roku 2007 częściowo to 
zadanie zostało wykonane). Rolnicy za-
deklarowali pomoc i przyjęcie na swoje 
pola zebranej ziemi, jeżeli nastąpiłoby to 
w stosownym dla rolnictwa czasie.
Ochroni to naszą ulicę przed niszcze-
niem!
l p. Bolesław Władysiak zawniosko-
wał o przyznanie 15 sztuk krzewów 
tui do obsadzenia skweru między sal-
ką a sklepem. Jest to centrum Kobylnik. 
Drzewka sprawią, że nasza wieś bę-
dzie piękniejsza!
l Zgłosiliśmy potrzebę wyrównania 
ul. Wiśniowej oraz systematyczne 
utwardzanie i wyrównywanie innych 
tego typu dróg na terenie sołectwa.
To poprawi komfort naszego życia!
l wiosną b.r. na wjeździe do Kobylnik 
od strony Napachania ma się pojawić, 
zgodnie z wcześniej zgłoszonym wnio-
skiem, tablica z nazwą miejscowości. 
Mieszkańcy wnioskują o powieszenie 
dodatkowo w związku z powyższym, 
znaku ograniczającego prędkość.
Poczujemy się bezpieczniej!
l Ponieważ na terenie naszej miej-
scowości występują gospodarstwa sa-
downicze, wnioskujemy na podstawie 
wypowiedzi pana Krzysztofa Bery – sa-
downika, o wycięcie rosnących na dro-
dze z Napachania do Kobylnik dziko 
rosnących krzewów. Jeden z jego gatun-
ków ma szczególnie negatywny wpływ 
na rozwój drzew owocowych.
l Liczymy na sfinalizowanie prac doty-
czących zgłaszanych w 2007 roku trzech 
punktów oświetleniowych w Kobylni-
kach Wielkich i sukcesywne uzupełnia-
nie oświetlenia w Kobylnikach Małych.

wał się wykład z dziedziny przepisów 
unijnych dotyczących producentów 
żywności. Przy tej okazji konkursu 
wszyscy uczestnicy mogli na podsta-
wie degustacji oceniać wyroby wędli-
niarskie z całego kraju. Były to wyro-
by produkowane metodą tradycyjną i 
otrzymywały wysoką ocenę wszyst-
kich uczestników konkursu.
Podczas następnej przerwy w wykła-
dach czekając na wyniki nastąpiło uro-
czyste pokrojenie 30-kilogramowe-
go tortu przygotowanego specjalnie z 
okazji corocznego konkursu Wielka-
nocnego przez przedstawiciela Mini-
sterstwa Rolnictwa. Po chwili nastąpi-
ło ogłoszenie wyników konkursu. Taki 
wysoki wynik tj. pierwsze miejsce za-
skoczył mile nas wszystkich a w szcze-
gólności Panią Dziedzic, która po pro-
stu ze wzruszenia popłakała się, były 

to autentyczne łzy szczęścia z osiągnię-
tego wyniku wszystkich Pań z koła w 
Żydowie Trzecie miejsce zajęły Panie z 
Kiekrza co jak same mówiły startując 
pierwszy raz to i tak wspaniałe miejsce 
w konkursie .
Muszę tu powiedzieć, iż jeszcze jeden 
konkurs się nie ostygł, a Panie z Żydo-
wa już obmyślają jak wykonać drugie 
podejście do nowego konkursu tym 
razem gminnego na najpiękniejszy 

stół Wielkanocny.
Te wspaniałe wyniki obu zespołów 
na 26 startujacych to duża promo-
cja Gminy Rokietnica. Z okazji zbli-
żających się Świąt Wielkanocnych 
składam wszystkim Paniom z Koła 
Gospodyń z Żydowa- Rostworowa 
wszystkiego najlepszego i lanego po-
niedziałku.

Piotr Hałas, Wojciech Mazurek

Na XIX sesji Rady Gminy Rokietnica, 
która odbyła się 4 marca 2008 roku, rad-
ni uchwalili program pod nazwą „ Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na terenie Gminy Rokietnica na lata 
2008-2011”. Jest to reakcja na szybko 
rosnącą liczbę mieszkańców, intensyw-
ny rozwój budownictwa mieszkaniowe-
go oraz prowadzone przez liczne firmy 
inwestycje. Wszyscy odczuwamy wzrost 
natężenia ruchu drogowego na drogach 
na terenie naszej gminy.
Zgodnie z tym programem, Urząd Gmi-
ny odpowiedzialny za jego realizację i 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu planują działania in-
westycyjno- remontowe na lata 2009-
2010, dotyczące między innymi drogi 
wojewódzkiej nr 184 Baranowo-Szamo-
tuły-Wronki. Jest to bardzo ważna in-
formacja dla mieszkańców Kobylnik 
Małych. Wielokrotnie w rozmowach z 
Państwem dowiadywałam się jak nie-
bezpieczna jest to droga i jak ważny jest 
w oczekiwaniach chodnik wzdłuż jej 
przebiegu. Stojące na poboczach krzyże 
i palące się znicze również o tym naocz-
nie przypominają.
Proponowany sposób modernizacji za-
bezpieczy w sposób kompleksowy po-
prawę ruchu na tej drodze, zarówno w 
zakresie budowy ciągów pieszych, jej 
oświetlenia w strefach zabudowy oraz 
elementów dodatkowych, chociażby w 
zakresie przystanków autobusowych 
(obecnie znajdujących się w kiepskim 
stanie technicznym).
Na Państwa prośbę zawnioskowałam 
o oznakowanie ulic i stworzenie planu 
sytuacyjnego w Kobylnikach Małych. 
Zadanie to winno być zrealizowane w 
okresie wiosennym 2008 roku.
Wspomniany wyżej program, również 
zwraca uwagę na potrzebę oznakowa-
nia nazw ulic, stworzenie systemu in-
formacji wizualnej dla poszczególnych 
miejscowości i osiedli z wykazem ulic 

i usytuowaniem charakterystycznych 
obiektów w skali całej gminy. Potwier-
dzają taką potrzebę sołtysi, którzy roz-
nosili nakazy płatnicze na 2008 rok do 
naszych domów.
Zwracam się z apelem do mieszkańców o 
ewentualne współfinansowanie planów 
ulic z możliwością umieszczenia na nich 
drobnej reklamy swojej firmy.
Na terenie gimnazjum w Napacha-
niu działają warsztaty dla osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin. Istnieje po-
trzeba wzmożenia wysiłków ze strony 
nas wszystkich by tym ludziom pomóc. 
Wójt i Rada Gminy wciąż szukają roz-
wiązań w tej tak ważnej kwestii. Osoby, 

które chcą pomóc i mają doświadczenie 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
posiadają trochę wolnego czasu, są za-
wsze mile widziane i oczekiwane.

Zapraszam do rozmów, dzielenia się 
swoimi problemami i współdziałania.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzę 
Państwu dużo radości, zdrowia, wie-
lu miłych i ciepłych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół oraz ładnej pogo-
dy i odpoczynku podczas wiosennych 
spacerów.

Sylwia Kiejnich

CO TAM SŁYCHAĆ W KOBYLNIKACH?

INFORMACJA ZARZĄDU KOŁA PZW „STARLET” W ROKIETNICY
Na zebraniu zarządu koła, które odbyło się w dniu 1.03.2008 r. ustalono i za-

twierdzono następujący terminarz rozgrywanych zawodów w 2008 r.

 Terminarz zawodów na 2008 rok koła 118 Rokietnica

1.Zalew Radzyny spławik 20.04.2008
2.Jezioro Trzaskowo 11.05.2008 Mistrzostwa koła w spławiku
3.Jezioro Niepruszewo 15.06.2008 Puchar Wójta Gminy Rokietnica
4.Staw Chrustowe (Wapna) 20.07.2008 gruntowo, spławikowo
5.Zalew Radzyny lub rzeka Warta 28.09.2008
6.Rzeka Warta 19.10.2008
7.Mistrzostwa koła w spinningu

Polski Związek Wędkarski Koio Gminne STARLET
62-090 Rokietnica

Oraz ustalono zakres prac i termin czynu społecznego, który odbędzie się 
dnia 6 kwietnia 2008 r. przy nabrzeżu J. M. Kiekrz

ŻYCZENIA
Z okazji radosnych Świąt wielkanocnych dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności, zgody i miłości przy wielkanocnym stole dla wędkarzy i ich rodzin oraz 

mieszkańców naszej gminy.
 

Życzą
Prezes i Zarząd Koła PZW „Starlet” w Rokietnicy
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„Klub Kobiet Aktywnych” Babskie Sprawy

Losy kobiet – Kamisa 
kobieta z Czeczenii
O czym myślałyśmy, kiedy w piątek 22 lu-
tego 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rokietnicy rozpoczynało się spot-
kanie z kobietą, której historia obiegła 
całą Polskę we wrześniu ubiegłego roku? 
Czy była to ciekawość poznania jednej z 
nas, jej problemów, trosk, sposobu na co-
dzienne życie takiej jak my matki i żony? 
Czy zastanawiałyśmy się, o czym my-
śli kobieta-muzułmanka, zakrywającą do 
niedawna głowę chustką, żyjąca w cieniu 
mężczyzn, którym islam przyznaje pierw-
szeństwo we wszystkim i którym kobieta 
winna jest ślepe posłuszeństwo? Czy może 
to fakt możliwości bezpośredniego spot-
kania z Kamisą wydawał się być najlep-
szą okazją, znalezienia odpowiedzi na py-
tanie o motyw niezrozumiałej w pierwszej 
chwili decyzji wyjazdu do nikąd, z czwór-
ką dzieci, z niesprecyzowaną w żaden spo-
sób perspektywą, choćby na najbliższy ty-
dzień życia po ucieczce z Czeczenii? Jak się 
odnaleźć w obcym miejscu, bez znajomo-
ści języka, bez mieszkania, środków utrzy-
mania, bez choćby najmniejszej pewności 
na poprawę losu? Desperacja? A może lek-
komyślność? Iluzja? Obłęd?
Kiedy piękna czarnowłosa kobieta z we-
sołymi iskierkami w skośnych oczach, za-
częła snuć opowieść o rodzinnym kraju, o 
swoim dzieciństwie, pełnym wspomnień 
o matce, ojcu, siostrach i braciach, w któ-
rej czuło się wielkie przywiązanie i pewien 
rodzaj dumy do obcego nam kulturowo 
świata, nie miałam odwagi zapytać.
A jednak. Tragedia Czeczenii i innych 
miejsc świata objętych wojną, walką party-
zancką, pełnych aktów terroru, w których 

jedyna perspektywa życia ogranicza się do 
chęci przetrwania, każe zapytać o cenę. Bo 
przecież jestem, snuję mniej lub bardziej 
ambitne plany na przyszłość zakładam ro-
dzinę, przychodzą na świat dzieci, którym 
każda z nas chciałaby przychylić nieba, a 
wokół ruiny, zgliszcza, miejsca pełne mo-
gił najbliższych, strach, trwoga przed bom-
bardowaniem, uprowadzeniem przez Ka-
dyrowców, przez Rosjan, przez handlarzy 
organów – życie? Czy jest nim poród, po 
którym niemal natychmiast wyrzuca się 
kobietę ze szpitala? Czy jest nim upokorze-
nie i świadomość, że chorej na skoliozę cór-
ce nie potrafi pomóc żaden lekarz, a szansa 
na naukę w szkole otwiera się tylko po wrę-
czeniu nauczycielce sporej łapówki? Czy jest 
nim pewność, że los córek bez odpowied-
niego posagu to niewolnicza wegetacja, a je-
dyny syn-Emi, gdy dorośnie zostanie przy-
musowo zabrany do rosyjskiego wojska?
Kamisa opowiada, że ich decyzja o wyjeź-
dzie z Czeczenii, sprzedaż całego mająt-
ku, pożyczka u rodziny, była podyktowana 
nadzieją na lepszy los dla 13-letniej Hawy, 

10-letniej Siedy, 6-letniej Eliny, która na-
uczyła się rosyjskiego z telewizji, a umie-
jętność czytania i pisania już w tym wieku 
zawdzięczała uporowi matki i 2-letniego 
Emiego. Kamisa opowiada, tłumaczy, wy-
daje się spokojna. To rodzaj usprawiedli-
wienia, które świadoma wielkiej trage-
dii kobieta, przedkłada drugim kobietom. 
To usprawiedliwienie targanej ciągłymi 
wyrzutami sumienia matki, której decy-
zja naraziła na śmierć trzy córki. Spokój. 
Równowaga, pogodzenie się z losem. 
W jaki sposób? Kamisa mówi, że tak być 
musi, bo rozpacz zamknęłaby drogę do 
raju dla jej zmarłych dzieci. I jest Emi – te-
raz żyją dla niego.
Losy kobiet.... Zagmatwane, pełne bólu, 
cierpienia, troski, ale i nadziei, wiary, rado-
ści. Ich źródłem w przypadku Kamisy była 
druga kobieta. Pani Mirka Majerowicz-
Klaus. Historię tragedii Kamisy, znalezio-
nej we wrześniu 2007 roku w Bieszczadach, 
usłyszała w radiu. Motyw? – „ To był im-
puls. Poczyłam, że mam pomóc tej kobie-
cie”. Potem był telefon do rozgłośni radio-

wej, której redaktor nie mógł uwierzyć w 
zwyczajny odruch serca. Pani Mirka – tera-
peuta rodzinny (przypadek?), pojechała po 
Kamisę, przygarnęła ją i Emiego, a potem 
jeszcze męża Kamisy – Paszę, zaopiekowa-
ła się nimi, umieściła w będącym jej włas-
nością Ośrodku Psychologicznym Małżeń-
stwa i Rodziny – Leśniczówce Emaus w 
Stefanowicach koło Nowego Tomyśla. To 
tutaj poprzez bezpośredni kontakt, trwają-
ce nieskończenie długo rozmowy, codzien-
ne obcowanie przy wypełniających życie 
każdej szczęśliwej rodziny zajęciach, zaczął 
się powrót do „normalności”. Cierpliwość, 
serce, a przede wszystkim bezinteresow-
ność Pani Mirki spowodowały, że w poplą-
tanym życiu Kamisy znalazło się miejsce 
na zaufanie, wiarę w możliwość stabiliza-
cji. - „Ona jest dla mnie ja siostra” – mówi 
Czeczenka, która własnymi rękoma, za za-
oszczędzone z opieki społecznej pieniądze, 
wyremontowała przyznane jej rodzinie 
przez władze samorządowe mieszkanie ko-
munalne w Wolsztynie.
Losy kobiet... Często tragiczne, uwikłane, 
podporządkowane decyzjom mężczyzn 
traktujących może zbyt często wojnę jak 
zabawę dla dużych chłopców. Gotowe po-
święcić wiele, często wbrew logice, w imię 
swoiście pojmowanego szczęścia najbliż-
szych, a przede wszystkim dzieci.
„No tak, tak było” – mówi Kamisa. Zapyta-
na czy jest szczęśliwa, odpowiada, że jesz-
cze zbyt wcześnie, by tak móc ocenić swoje 
nowe życie. Ale żegnamy się uśmiechnięte, 
pełne wiary, tej, która losy kobiet pod każ-
dą szerokością geograficzną czyni tak po-
dobnymi do siebie.

Danuta Potrawiak

Czas upływa niemiłosiernie szybko. Prze-
cież minęła chwila od powitania Nowego 
Roku, a za moment Święta Wielkanocne.
Chyba wszyscy lubimy nastrój, jaki panuje 
w pierwsze święto przy śniadaniu. To jest 
szczególny moment i zawsze wtedy ta at-
mosfera świąteczna skłania nas do zadu-
my i refleksji. 
Wielu z nas wspomina lata dziecięce i 
wczesnej młodości, wspominamy, jakie 
potrawy przygotowywała nasz mama, i ja-
kie były dobre. Wspominamy jak szuka-
liśmy ukrytych przez „Zajączka” niespo-
dzianek. Drugi dzień świąt to oczywiście 
mokry dzień i znowu masa wspomnień z 
tym związanych.
 Sądzę, że zdołam Was zainteresować 
Świętami, jakie miałam przyjemność i za-
szczyt spędzać u moich teściów na wscho-
dzie kraju ( zamojskie). W dobrym tonie 
było wybielić dom na święta, to był drew-
niany dom. Oczywiście generalne porząd-
ki tak jak wszędzie, w Wielki Piątek jad-
ło się tylko ziemniaki z kwaszoną kapustą 
polaną olejem, w sobotę Kościół i Święcon-
ka. Kościółek jest przepiękny, usytuowa-
ny na wodzie na wyspie. Jest tam również 
jeszcze jedna wysepka, na której zachowa-
ły się do naszych czasów groby i kamienne 
pomniki na cześć piesków królowej Mary-
sieńki – tamte okolice to na każdym kroku 
historia. W I – sze Święto uroczyste śnia-
danie zaczyna się obowiązkowo od zupy – 
to jest specjalny barszcz. 
Należy ugotować z mięsa wieprzowego 

(obojętnie jakiego) wywar, bez włoszczy-
zny, dodać tylko liście laurowe i ziele an-
gielskie. Następnie odcedzić. Na talerze 
kroimy wszystko to, co było w koszyczku 
ze święconką (naturalnie bez słodyczy), 
dodatkowo ucieramy korzeń chrzanu i do-
dajemy pokrojony w kostkę biały ser. Ser 
należy przygotować dwa tygodnie przed 
świętami:
½ kg sera białego tłustego, 3 żółtka, sól, 
wszystko wymieszać i uformować okrągły 
„placek”, zawinąć w płócienny woreczek, 
położyć na to deseczkę, którą przyciskamy 
czymś ciężkim, aby ser był „płaski”. Po ty-
godniu wyjmujemy z woreczka i zostawia-
my na desce bez przykrycia, aby wysechł.
Kroimy w kostkę i z resztą Święconki zale-
wamy wywarem.

Muszę Wam powiedzieć, że kiedy pierw-
szy raz usiadłam do tego barszczu miałam 
mieszane uczucia, co za błąd - to jest bar-
dzo dobre, polecam – smacznego ! 
 W Gok-u mogliśmy oglądać przepięknie 
przystrojony, z wspaniałymi potrawami 
stół Wielkanocny. Jestem pełna podziwu 
dla moich koleżanek z Klubu i nie tylko. 
Zazdroszczę takich zdolności manualnych 
i umiejętności projektowania. 
 Kochani!!! Wiktoria, wielka Wiktoria!!!. 
Pamiętacie jak w poprzednim numerze 
„Rokickich” prosiłam o pomoc w zakleje-
niu dziury za przejazdem, przy ul. Obor-
nickiej. Stała się rzecz niemożliwa: dziura 
jest oznakowana i w miarę zabezpieczona. 

Huurrrraa udało się!!!
 To wielka satysfakcja, kiedy mam świado-
mość, że chociaż jedna osoba przeczytała 
moje „bazgroły”, a jeśli jeszcze zareagowa-
ła – to super. 
 Mamy Wiosnę i chociaż zima jest ładną 
porą roku, na wiosnę czekamy z utęsk-
nieniem. Dosyć smutku i złego nastroju, 
wszystkie depresje idą w kąt .
Mam dobrą wiadomość, w Kobylnikach 
przyroda zafundowała nam super atrak-
cję. Pojechałam tam z wizytą do znajo-
mych przy ul. Kwiatowej i co się okazu-
je? Kaplica - nie można suchą nogą dostać 
się do mieszkańców tej ulicy, bo przed do-
mem z nr 15 i 16 mają basen. 
Zapraszam - wstęp wolny – mieszkańcy 
spod numeru 15 i 16 serwują darmowe po-
siłki. A propos oglądając Szkło Kontakto-
we dowiedziałam się co to jest postulat? 
– to wniosek zrealizowany po stu latach. 
Natomiast oglądając przelotnie program 
„Kawa czy herbata”, jeden z gości tego pro-
gramu (mężczyzna) tłumaczył, dlaczego 
mężczyźni są „słabsi”, mniej wytrzyma-
li na ból i potrzebują więcej czasu na pod-
jęcie decyzji. DLATEGO, ŻE UMYSŁOWO 
PANOWIE ROZWIJAJĄ SIĘ DO 7 – mego 
ROKU ŻYCIA, POTEM TYLKO ROSNĄ – 
panowie przepraszam ja tylko powtarzam 
to, co usłyszałam!
 Skoro „naszły” mnie fantazje, to marzy mi 
się piękny park w Rokietnicy (słyszałam o 
planach), park z placem zabaw, z alejkami 
i ławkami, z budką z lodami, park, w któ-
rym można spotkać dawno nie widzianych 
znajomych. Ale jak ten park zbudujemy 

skoro czyny społeczne nie są w modzie ?.
 Marzec to również Dzień Kobiet. Gdzie te 
uroczyste spotkania i prezenty, gdzie się 
podziały tłumy pań powracające do do-
mów z naręczami kwiatów? Podejrzewam, 
że tylko my tzn. panie pamiętamy i stara-
my się spotkać przy kawie, panowie zaś za-
łatwili sobie abolicję. Wracam na ziemię, 
do trzeźwego myślenia. 
 Mam nadzieję, że z wiosną jedno mamy 
z głowy: przeziębienia, bóle gardła i róż-
ne inne objawy grypy. Teraz należy sze-
roko otworzyć szafy i dokładnie skoncen-
trować się na ich zawartości. Może małe 
zakupy, poprawią nam humor? I jaka to 
frajda, kiedy koleżanka zauważy, że: „fajną 
mamy kieckę” (czy Wam również wstępują 
się ciuchy po praniu?). Czas zmienić fryzu-
rę, zająć się nadwagą, a przede wzsystkim 
przystąpić do Klubu Kobiet Aktywnych. 
W szerszym gronie łatwiej możemy jedna 
drugiej doradzić coś konkretnego.
Zapraszamy w każdy czwartek o 19 – tej 
do GOK-u .

Drodzy Państwo pozwólcie, że w imie-
niu moich koleżanek i swoim złożę najlep-
sze życzenia Świąteczne. Myślę, że bardzo 
potrzebny jest nam spokój, zdrowie, psy-
chiczny komfort, że starczy nam pienię-
dzy do pierwszego, abyśmy w takim sa-
mym gronie zasiedli do przyszłorocznego 
śniadania. Życzę smacznych Świąt i weso-
łego jajka.

Pozdrawiam 
Plotkara Barbara
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bez życzeń, toastów oraz tra-
dycyjnego kwiatka. Przy sto-
łach usługiwali Paniom sym-
patyczni Panowie: P.Hałas, L. 
Spochaczyk, J. Kuligowski, 
B. Słomianowski oraz moja 
skromna osoba. W rozmowach 
przy kawie i dobrym cieście 
cukierni „U Kamilka” kobie-
ty już obmyślały koncepcję na 
wykonanie stołu wielkanoc-
nego, który zawsze wzbudza 
podziw i uznanie wśród komi-
sji konkursowej.
Pragnę również dodać, że spot-
kanie odbyło się pięknie odno-
wionej Sali świetlicy wiejskiej, 
co było swoistego rodzaju pre-
zentem dla Pań.
W ruch poszły szpachle, któ-
rymi zeskrobano stara farbę ze 
ścian, ubytki zagipsowano oraz 
porządnie zagruntowano dla 
lepszego efektu malowania.

Gdy Panie wysprzątały po-
mieszczenie, na ścianach za-
wisły dekoracje, a w umytych 
oknach zawisły firany, można 
było nacieszył oko końcowym 
efektem pracy.
W pracach przy remoncie i 
malowaniu brali udział Pano-
wie: J. Kuligowski, B. Słowiń-
ski, Z. Spławski, W. Mazurek 
oraz młodzież: J. Krysztofiak, 
A. Chudaś, Sz. Wojtasz oraz 
Panie, które zajęły się praca-
mi porządkowymi i wystro-
jem wnętrz: G. Wiśniewska, 
K. Dziedzic, S. Kuligowska, E. 
Mazurek.
W imieniu mieszkańców, Pani 
Sołtys, Rady Sołeckiej wszyst-
kim pragnę gorąco podzięko-
wać.

Radny Wojciech Mazurek

Wieści z Żydowa
Dla Pań naszego sołectwa z 
okazji Dnia Kobiet zorganizo-
wano w dniu 8 marca 2008 r. 
w świetlicy wiejskiej uroczyste 
spotkanie przy kawie.
Organizatorem spotkania była 
Pani sołtys Gabriela Dwo-
rek, Rada Sołecka oraz Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Choć frekwencja mogła być 
większa, na sali były bowiem 
jeszcze wolne miejsca, to jed-
nak humoru i dobrego na-
stroju nie brakowało, zwłasz-
cza, bo otrzymaniu wspaniałej 
wiadomości o zajęciu przez 

nasze Panie I miejsca w orga-
nizowanym przez Poznańską 
Izbę Rzemieślniczą konkursie 
„Wystawa koszy wielkanoc-
nych”. Sukces to tym większy, 
że został nagłośniony w lokal-
nych mediach(prasa oraz te-
lewizja regionalna – program 
„Teleskop”), co jest dużym wy-
darzeniem w życiu naszej ma-
łej społeczności.
Dobry to przykład na promocje 
naszej gminy oraz zachęta dla 
pozostałych mieszkanek na-
szego sołectwa, aby aktywnie 
włączyły się i uczestniczyły w 
pracach koła gospodyń.
Z racji tej, że „Dzień Kobiet” to 
wyjątkowe święto, nie obyło się 

19 lutego 2008 roku, w związ-
ku z obchodami „Dnia Wo-
lontariusza”, w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu odbyło 
się spotkanie działających na 
terenie powiatu poznańskie-
go wolontariuszy, dla których 
istotą wszelkiej społecznej ak-
tywności jest bezinteresow-
na pomoc innym. W gronie 
70 uczestników spotkania, 
znalazła się mieszkanka na-
szej gminy Pani Sołtys Przy-
brody – Magdalena Jujeczka. 
Aktywni na co dzień w swo-
ich środowiskach wolonta-
riusze wymienili doświad-
czenia, podzielili się swoimi 
spostrzeżeniami i pomysła-
mi oraz zadeklarowali goto-
wość do udziału w podobnych 

spotkaniach, może już w nie-
co zmienionej formule.
Magdalena Jujeczka z wy-
kształcenia jest politologiem, z 
zawodu nauczycielem wiedzy 
o społeczeństwie i historii, a z 
zamiłowania społecznikiem.
W Kaźmierskim gimnazjum, 
gdzie pracuje, nieodpłatnie 
prowadzi Klub Demokratycz-
ny, przybliżając młodzieży za-
sady demokracji oraz problemy 
współczesnej Polski i świata.
Jest założycielką dwóch grup 
inicjatywnych w szkole: Gru-
py „ Pomóż i Ty” działająca na 
rzecz niepełnosprawnej uczen-
nicy Marlenki, która uczy się 
w trybie indywidualnym, w 
domu oraz Grupy „Dar Ser-
ca” działającej na rzecz Domu 
Dziecka w Szamotułach. Dzię-
ki niej w tym roku uczniowie 
gimnazjum zainteresowali się 
pomocą dla zwierząt w schro-
nisku pod Kaźmierzem – zbie-
rając żywność oraz koce.
Od kilku lat, pracuje poza 
lekcjami, z młodzieżą lekko 
i średnio upośledzoną ucząc 
ich gry w boccie, odnosząc 
przy tym duże sukcesy spor-
towo- rehabilitacyjne. Grupa 
przez nią prowadzona, zdoby-
ła w ciągu czterech lat, dwa 
razy wicemistrzostwo Wielko-

polski i raz III miejsce. Dzisiaj 
grą w szkole zarażeni są już 
wszyscy i uprawiają ją z du-
żym powodzeniem zarówno 
po zajęciach, jak i na lekcjach 
wychowania fizycznego.
Ta włosko- francuska gra zo-
stała zainicjowana w szko-
le nie przypadkowo, bowiem 
Magda jest od lat aktyw-
nym członkiem poznańskiego 
Sportowego Stowarzyszenia 
Inwalidów START, które jako 
pierwsze wprowadziło boccie 
na polskie parkiety dla celów 
rehabilitacyjnych.
Swoją bezinteresowną po-
moc dla innych okazuje także, 
jako wiceprzewodnicząca Pa-
rafialnego Zespołu CARITAS. 
Ze swoim zespołem organizu-
je dla ponad setki dzieci letnie 
festyny pod nazwą „ Wesołe 
popołudnie z Caritasem”. Jest 
również, od roku, sołtysem 
w swojej miejscowości, Przy-
broda. W tym niedługim cza-
sie, podjęła się przede wszyst-
kim zadania zintegrowania, 
jak największej liczby miesz-
kańców wsi, do pracy na rzecz 
wspólnego dobra. Razem ze 
strażakami, rodzicami, dziad-
kami i nauczycielami przy-
wróciła obchody Dnia Dziecka 
w Przybrodzie. Współpracując 

z Gminną Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych, w lipcu, przygotowała 
festyn dla dzieci nie wyjeżdża-
jących na wakacje, pod tytu-
łem „ Lato na wsi nie musi być 
nudne”, a łącząc funkcje sołe-
cką i caritasowską, wyjazd w 
ostatnich dniach ferii do Gnie-
zna i na Lednicę.
Z dziewczętami i kobietami z 
Przybrody, utworzyła druży-
nę piłkarek nożnych, które za-
jęły I miejsce podczas letniego 
gminnego Festynu Rodzinne-
go. Sama została wybrana naj-
lepszą bramkarką turnieju.
Największym, jak sama przy-
znaje, wyzwaniem dla niej 
samej, było odbudowanie 
zarośniętej, jak dżungla, trzy-
kilometrowej polnej drogi ro-
werowej, z Przybrody do lasu 
w Pamiątkowie.
Droga wprawdzie jeszcze nie 
jest idealna, ale już przejezd-
na. Docelowo, sołtys Przybro-
dy marzy, by ten odcinek, stał 
się całością drogi rowerowej 
łączącej sąsiednie gminy Kaź-
mierz i Szamotuły.

Oprac.: na podstawie informa-
cji Sołectwa Przybroda i Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu.

Spotkanie wolontariuszy powiatu poznańskiego
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Myśli moje – zawarte w tym 
artykule – zrodziły się z roz-
ważań przypadających w bie-
żącym roku 2008 wielkich 90-
letnich rocznic narodowych.
Pierwsza to zakończenie 
I wojny światowej uzyska-
niem przez Polskę niepodle-
głości po 125 latach zaborów.
Druga rocznica to zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie, kła-
dące ostateczną pieczęć na 
Traktacie Wersalskim.
Niech już na wstępie, niżej cy-
towane słowa patrioty Lesz-
ka Szafranowicza (pseudonim 
Jan Lechoń) będą skromnym 
hołdem dla znanych i niezna-
nych bohaterów rokietnickiej 
ziemi, którzy swe – często 
młode – życie złożyli na ołta-
rzu Ojczyzny:
„Żołnierzu, nikt twoich ran Ci 
nie odwdzięczy
Bo niczym krew co płynie, przy 
złocie co brzęczy,
I nigdy nikt nie liczył leżących w 
mogile,
Bo czym jest duch anielski przy 
szatańskiej sile?”
Te i wiele innych okoliczności 
wysuszyły nam cieplejszą, łza-

mi skropioną pamięć. Odnów-
my ją, bo krew ofiarowana dla 
ratowania Ojczyzny nigdy nie 
ma ceny.
Szanujmy więc ludzi ubra-
nych w mundury. Oni nas 
bronią, ratują, strze-
gą – a są też spośród 
nas -  tylko ludźmi. 
O człowieku – każ-
dym, wiele mówi 
tekst zapisany 
na postumencie 
Krzyża Lotaryń-
skiego (symbo-
lu Wojsk Wolnej 
Francji):
„W naszych czasach jedynym 
sporem, który jest czegoś wart 
– to spór o człowieka.
Bo człowiekowi należy po-
zwolić żyć i rozwijać się!” *
Do Was Wszyscy Mieszkań-
cy naszej małej gminy – bez 
względu na czas zamieszka-
nia – zwracam się z serdeczną 
prośbą, u progu narodowych 
i gminnych uroczystości: 11 
listopada i 27 grudnia br., o 
jak największą osobistą po-
moc Waszym Sołtysom, Wa-
szym Radnym oraz członkom 

powołanej przez pana Wójta 
Bartosza Derecha, Komisji Or-
ganizacyjnej, w udostępnieniu 
wiadomości, dokumentów, 
zdjęć, miejsc wiecznego spo-
czynku bohaterów Wielkopol-
skiego Powstania.
Niech młodzież, szczególnie 
klas gimnazjalnych, liceal-
nych, czy klas 5-tych, 6-tych 
Szkół Podstawowych, uczy się 
narodowych pieśni wojsko-
wych, harcerskich. Można po-
stawić pytania: gdzie są chóry 

szkolne, gdzie są orkie-
stry szkolno-gimna-

zjalne?
A do tego wszyst-
kiego: gdzie są 
flagi narodowe? 

Kto zabronił je wy-
wieszać? Może dokonał 

tego, w tajemnicy, nowy oku-
pant, zaborca?
Naszą odpowiedzią niech bę-
dzie las sztandarów, flag w 
każde narodowe święto – pol-
skie święto.
Jeszcze jedna moja prośba do 
wszystkich rodzin, nauczy-
cieli, wychowawców – ucz-
my pięknego polskiego języka 
na bardzo dobrych tekstach 
poetów i prozaików polskich; 
kochających Polskę, kocha-
jących nasz naród, kochają-
cych mowę ojczystą. Gdzie 

są wspaniałe deklamacje in-
dywidualne czy zbiorowe na 
uroczystościach szkolnych czy 
narodowych, lokalnych czy 
państwowych?
Do Was – Kochani Młodzi 
mieszkańcy naszej Gminy 
zwracam się i proszę – prze-
czytajcie poetycki, krotki 
utwór Adama Asnyka z 1880 
r. pt.: „Do Młodych” i zapa-
miętajcie na całe życie.
Kłaniam się - (na zakończe-
nie tego „Wstępu” do omówie-
nia uroczystych dla nas rocz-
nic, tak 11 listopada, jak i 27 
grudnia w przyszłych nume-
rach „Rokickich wiadomo-
ści”) – wszystkim Mieszkań-
com naszej małej Polski.

„Ku pokrze-
pieniu serc”.

Stanisław  
Sikorski

*  “En notre 
temps la seule querelle gui faille est-
ceule de l`home.
C`est l`home quil s̀ agit de facte vic-
re et le develepper.” Inserption: Co-
lombey les Deux Glise aux cimniter de 
gen. Charles de Gaule.

NIE UCIEKAJMY  
OD ZNAJOMOŚCI PRAWD HISTORII

Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. W okresie 10.1-1.02.08 r. na terenie placu 
zabaw w Kiekrzu nieznani sprawcy dokonali 
uszkodzenia słupków ogrodzeniowych. Spra-
wę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

2. W dniu 13.02.08 r. w Rostworowie funk-
cjonariusze Rew. Dz. Rokietnica w wyniku 
podjętych czynności służbowych zatrzymali 
osobę poszukiwaną.

3. Dnia 15.02.08 r. w Tarnowie Podg. policjan-
ci i Rew. Dz. Rokietnica oraz KP Tarnowo 
Podg. zatrzymali na gorącym uczynku dwóch 
sprawców kradzieży. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podg.

4. Dnia 17.02.08r. w godz. 07:30-08:30 z par-
kingu przy kościele w Sobocie dokonano kra-
dzieży pojazdu m-ki Fiat Seicento wartości 
12000 zł na szkodę mieszkańca gminy Su-
chy Las. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. Dnia 25/26.02.08 r. w Krzyszkowie ul. Polna 
dokonano włamania do pomieszczenia obo-
ry, skąd skradziono myjkę ciśnieniową m-ki 
Stihl. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6. Dnia 25-26.02.2008 r. w godzinach 13:30-
08:15 w Rokietnicy ul. Leśna z terenu budo-
wy domu skradziono skrzynkę rozdzielczą, 
straty 1200 zł na szkodę mieszkanki Pozna-
nia. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

7. Dnia 1.03.2008 r. w godzinach 21:00-
22:00 w Mrowinie dokonano kradzieży tele-
fonu komórkowego m-ki Nokia 6300, straty 
1 500 zł. Sprawę prowadzi KP Tamowo Pod-
górne.

Kącik policyjny

Dzielnicowy Rejonu nr 1:
st. post. Bartosz Gawęda 
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydo-
wo, Rostworowo, os. Zmysłowo

Dzielnicowy Rejonu nr II:
sierż. Daniel Ryczek

tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Kiekrz, Pawłowice, Starzyny,  
Sobota, Bytkowo

Dzielnicowy Rejonu nr III:
sierż. sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 0609-600-340
Obsługuje miejscowości:

Cerekwica, Przybroda, Dalekie, 
Mrowino, Napachanie, Kobylniki, 
Rogierówko 

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

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-8145-197

POLICJANCI NA EMERYTURZE
4 marca 2008 roku podczas XIX Sesji Rady 
Gminy pożegnaliśmy odchodzących na 
emeryturę policjantów. Aspirant sztabo-
wy Jarosław Zmudziński i sierżant sztabo-
wy Michał Rudny, z którymi współpraca w 
dziedzinie prewencji układała się zawsze 
wzorowo, otrzymali z rąk Wójta Bartosza 

Derecha i Przewodniczącej Rady Gminy 
– Teresy Bartol pamiątkowe listy gratula-
cyjne i kwiaty. Redakcja „Rokickich wia-
domości” dziękując za pomoc przy reda-
gowaniu kącika policyjnego życzy naszym 
dzielnym policjantom „na emeryturze” 
zdrowia, wielu sukcesów, możliwości po-
święcenia się rodzinie a także swoim licz-
nym pasjom i zainteresowaniom.

Zarząd i Członkowie OSP Mrowino bardzo dziękują Pani Sołtys wsi Mrowino-Cerekwica 
Róży Lubka i Radzie Sołeckiej za pomoc w zorganizowaniu zebrania sprawozdawczo-wy-
borczego w dniu 12 lutego 2008 roku w Klubie Sołeckim. Jednocześnie serdecznie dzięku-
jemy wszystkim osobom przybyłym na zebranie i konstruktywny wkład w dyskusję.
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Z teki sołtysa
SOŁECTWO KOBYLNIKI
Wszystkim Mieszkańcom wsi Kobylniki, 
dużym i małym, z okazji Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego chciałbym ży-
czyć zdrowia, radości, pogody, uśmiechu 
wiosny, nieustającej wiary i nadziei oraz 
smacznego święconego w uroczystym 
nastroju podczas wielkanocnego śnia-
dania.

Sołtys Henryk Kiejnach  
wraz z Radą Sołecką 

SOŁECTWO KRZYSZKOWO
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy spokoju, po-
gody ducha i radości oraz smacznego jaj-
ka wszystkim Mieszkańcom Krzyszkowa
życzy

Sołtys Roman Muszyński  
wraz z Radą Sołecką

Fachowi i życzliwi
Prowadząc firmę można robić to jakoś albo 
JAKOŚĆ. Ten drugi sposób wybrali dla siebie 
nagrodzeni w pierwszej tegorocznej edycji 
konkursu „Najwyższa Jakość”. To prestiżowe 
wyróżnienie uzyskała Poliklinika Chirurgii Pla-
stycznej i Okulistycznej NZOZ w Kobylnikach.

21 lutego w Sali Białej Urzędu Miasta Po-
znania odbyła się uroczysta Gala, podczas 
której wręczono przyznane przez Wiel-
kopolskie Stowarzyszenie Badań Nad Ja-
kością certyfikaty „Najwyższa Jakość”. W 
gronie osiemnastu wyróżnionych znala-
zła się Poliklinika Chirurgii Plastycznej i 
Okulistycznej NZOZ w Kobylnikach. Ten 
uznany certyfikat uzyskała za najwyższą 
jakość usług medycznych realizowanych 
w oparciu o doskonałe przygotowanie za-
wodowe kadry medycznej, życzliwość i fa-
chowość personelu, nowoczesne, boga-
to wyposażone gabinety zabiegowe oraz 
wzorcowy system zarządzania. W uroczy-
stości wręczenia uczestniczył m.in. wójt 
Rokietnicy Pan Bartosz Derech. W słowie 
wygłoszonym po wręczeniu nagrody dy-

rektor Polikliniki prof. Krystyna Pecold 
powiedziała: Fachowość jest domeną w na-
szych usługach, ale nie tylko ta fachowość się 
liczy. Wiemy dzisiaj, że każdy chory, każdy po-
trzebujący wymaga i należy mu się otoczenie 
go jak najmilszą atmosferą w czasie udzielania 
mu pomocy. I to w zasadzie, muszę z wielką sa-
tysfakcją zaznaczyć, odbywa się u nas dzięki ze-
społowi, który całkowicie jest oddany choremu. 
Dzięki temu, wydaje mi się odnosimy większy 
sukces, bo chory wychodzi nie tylko wyleczony, 
ale i zadowolony z opieki i z otoczenia, które do-
daje mu niejednokrotnie sił do walki z dalszą 
chorobą.
Prof. Krystyna Pecold, specjalistka chorób 
oczu i nauczyciel akademicki potrafiła 
połączyć swoje doświadczenie medyczne 

ze standardami współczesnej okulistyki i 
oczekiwaniami pacjentów. Kapituła uho-
norowała więc Panią profesor także wy-
różnieniem Menadżer Najwyższej Jako-
ści.
Warto zauważyć, że pośród nagrodzonych 
firm znalazły się także działające w na-
szym sąsiedztwie. Przedszkola „Chatka 
Kubusia Puchatka” w Lusowie i Tarnowie 
Podgórnym otrzymały certyfikat „Naj-
wyższa Jakość” w dziedzinie edukacji. 
Wyróżniono także producenta opakowań 
z tektury - firmę ADAM`S z Baranowa.

Kamila Marcinkowska
Zdjęcia: Kamila Marcinkowska

i Łąkowej łączącej Starzyny i Rogie-
rówko

• wyrównania ulicy Rynkowej w Starzy-
nach

• braku połączenia komunikacyjnego 
Rogierówka z innymi miejscowościami

• dowozu dzieci do szkoły
• wyrównania poboczy przy ulicy Pod-

jazdowej
• sprawę powtarzającej się numeracji 

domostw w Rogierówku, przy ulicy 
Kościuszki i brak ich uporządkowania

• pojemników na selekcję i sortowanie 
odpadów.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych, wszystkim Mieszkańcom Starzyn i 
Rogierówka, chciałabym życzyć wiele ra-
dości, słońca, uśmiechu, możliwości spę-
dzenia miłych chwil w rodzinnym gronie, 
zaś dzieciom bogatego zajączka i obfitego 
dyngusa.

Anna Zimna  
Sołtys wsi Rogierówko-Starzyny  

wraz z Radą Sołecką

ulic, czyli brak tabliczek z nazwami, a 
także nieaktualną bądź nielogiczną nu-
merację posesji.
Następnym zauważonym problemem to 
zły stan nawierzchni na os. Parkowym. 
Podobnie jest z osiedlem między ulicą 
Spokojną, a Wierzbową. Zły stan na-
wierzchni dotyczy też ulic Chabrowej, 
Makowej, Zacisze, Spichrzowej, Magazy-
nowej, Polnej, Dębowej, Bukowej, Szafiro-
wej, Konwaliowej, Wrzosowej, Granicznej, 
Platynowej, Złotej, Ks. Józefa Poniatow-
skiego i Aleksandra Fredro.
Zauważyłem także inny problem, a mia-
nowicie duże zanieczyszczenie błotem 
ul. Szkolnej -Trakt Napoleoński przez 
samochody wyjeżdżające z budowy os. 
Kalinowego i os. Parkowego, co zagraża 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz 
pieszym na ul. Szkolnej. W związku z po-
wyższym zwróciłem się do wójta naszej 
gminy o zajęcie się tymi sprawami, po-
wierzając ich rozwiązanie odpowiednim 
służbom pracowniczym. 

Wszystkim Mieszkańcom Rokietnicy 
zdrowych i radosnych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego, dużo radości i tęgiego 
Dyngusa
życzy

Sołtys Józef Fudala i Rada  
Sołecka Sołectwa Rokietnica

SOŁECTWO ROKIETNICA
Podczas roznoszenia nakazów płatni-
czych spotkałem się z różną reakcją na 
moje przybycie. Większość mieszkańców 
nakazy przyjmowała bez uwag. Niektórym 
musiałem tłumaczyć dlaczego wyręczam 
w tej pracy pocztę. Największym dla mnie 
problemem były piękne posesje, równie 
pięknie opłotowane, niestety bez żadne-
go oznakowania numerem, a w dodatku 
bez dzwonka czy domofonu. W związku z 
tym apeluję do tych mieszkańców , aby 
nie żałowali na to wyposażenie swych 
domostw, nie tylko dla ułatwienia mi ży-
cia w przyszłości, ale również dla swego 
bezpieczeństwa.
Oprócz braku numeracji na posesjach 
zauważyłem również podczas mojej „wę-
drówki” braki w oznakowaniu niektórych 

„Biesiadna”, za co dziękuję panu Roma-
nowi Kałużnemu i panu Piotrowi Grabiak. 
Jestem pewna, że zdołam przygotować 
nasz klub do finału obchodów rocznicy 
powstania. 
W tym momencie, za pośrednictwem 
naszej gazety, zwracam się do mieszkań-
ców z apelem o udostępnienie na czas 
tych uroczystości, tj. do końca grudnia 
2008r wszelkich pamiątek, zdjęć i infor-
macji o udziale naszych mieszkańców w 
Powstaniu Wielkopolskim. Ciekawe mogą 
być również wspomnienia o bliskich, zna-
jomych, którzy w przeszłości dzielili się 
wspomnieniami z tego okresu.

Sołtys Róża Lubka

SOŁECTWO ROGIERÓWKO-STARZYNY
W dniu 11 lutego odbyło się zebranie wiej-
skie naszego sołectwa. Poruszona na nim 
następujące kwestie:
• oświetlenia na ul. Kościuszki w Rogie-

rówku
• wyrównania i utwardzenia ulicy Polnej 

SOŁECTWO MROWINO-CEREKWICA
Pomimo nadal trwających prac remon-
towych w naszym klubie, staram się aby 
funkcjonował on nadal zgodnie z założe-
niami Rady Sołeckiej.
Odbywają się zebrania Klubu Emerytów, 
spotkania zespołu ds. przygotowania sto-
łu wielkanocnego na konkurs oraz spot-
kania grupy organizacyjnej obchodów 90 
– tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
W momentach nasilenia prac i czasowego 
wyłączenia naszej głównej sali, korzysta-
łam do realizacji np. Dnia Kobiet z sali w 
restauracji „Przystań” oraz restauracji 

SOŁECTWO KIEKRZ-PAWŁOWICE
30 stycznia odbyło się zebranie wiejskie 
naszego sołectwa, zasmucający jest fakt,’   
/ małego zainteresowania mieszkańców 
sprawami naszego sołectwa. W zebraniu 
uczestniczył Wójt Gminy Rakietnica pan 
Bartosz Derech, który przedstawił plan 
rozwoju naszej gminy.
7 marca przedstawiciele sołectwa wzięli 
udział w konkursie „Kosz Wielkanocny” 
organizowanym przez Wielkopolską Izbę 
Rzemieślniczą w Poznaniu. Nasz kosz 
zdobył trzecie miejsce.
W tym roku sołectwo również weźmie 
udział w konkursie „Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty”. Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych do oglądania stołu w 
niedzielę 16 marca w godzinach 11.00 
- 16.00 w domu Pani Teresy Dziamskiej, 
Kiekrz ul. Kierska 47.
Chciałbym także wspomnieć o akcie 
wandalizmu, jaki miał miejsce na tere-
nie przygotowywanym pod plac zabaw. 
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Znak zapytania w tytule został umieszczony prze-
wrotnie, bowiem znam odpowiedź na to pytanie. 
Celowo nie odpowiem, chcąc sprowokować czytel-
nika do wysnucia własnych wniosków po przeczy-
taniu całości.
Pięciokrotny złoty medalista olimpijski w pływa-
niu (1924 i 1928 r) Amerykanin John Weissmuller 
w wieku dziecięcym był chorym na chorobę Hei-
nego-Medina. Lekarze zalecili hydrokinezyterapię. 
Sześciolatka rodzice zaprowadzili na pływalnię. Po 
latach ćwiczeń  nie zostało śladu po chorobie i oka-
zało się, że młody John świetnie pływa i to jak! Po 
zakończeniu kariery sportowej trafił do Hollywood, 
gdzie wcielił się w kultową postać Tarzana... Jeszcze 
niedawno w naszej telewizji oglądaliśmy Tarzana z 
Wissmullerem w roli głównej.
U pięcioletniej Otylii lekarze wykryli wadę postawy. 
Terapią były ćwiczenia na basenie. Pacjentka szyb-
ko nauczyła się pływać i to jak! Otylia Jedrzejczak 
jest aktualną mistrzynią olimpijską i mistrzynią 
świata. Oglądając dziś jej sylwetkę trudno byłoby 
zauważyć jakąkolwiek wadę postawy.
Przystojny młodzieniec, z fantazją. Właśnie ta fan-
tazja i brawura kiedyś za bardzo go poniosła. Sko-
czył „na główkę” do zbyt płytkiej wody... W jednej 
chwili zawalił mu się świat. Skazany do końca życia 
na inwalidzki wózek stracił ochotę na wszystko, 
na życie też. Trafił jednak na życzliwych. Dziś jako 
szermierz (na wózku inwalidzkim) z białym orłem 
na piersi startując na Igrzyskach Paraolimpijskich 
zdobywa dla siebie i ojczyzny olimpijskie medale...
Eugeniusz Piasecki – patron poznańskiej AWF — 
profesor medycyny i jednocześnie uznany autorytet 
z wychowania fizycznego podzielił sport na dwie 
kategorie: na ten szkolny, amatorski uprawiany dla 
przyjemności, dla zdrowia i ten „rekordowy”. Swoje 
zdanie zawarł w „Teorii Wychowania Fizycznego” 

(1935 r). Uważał, że sport uprawiany przez mło-
dzież oprócz niewątpliwych walorów zdrowotnych 
uczy systematyczności, poczucia obowiązku, sza-
cunku dla innych, dystansu i pokory. Gorąco go 
polecał. Natomiast sport rekordowy stwarza nie 
tylko zagrożenia dla zdrowia, budzi wiele negatyw-
nych emocji, chęć pogoni za sławą za pieniądzem. 
Był zdecydowanym przeciwnikiem takiego sportu. 
Zdaniem prof. Piaseckiego sport wyczynowy po-
dzieli społeczeństwo na niewielką grupę superma-
nów (współczesnych gladiatorów) i całą rzeszę bier-
nych jego odbiorców zasiadających na trybunach. 

Według różnych źródeł tylko 3 do 5% polskiego 
społeczeństwa przejawia aktywność fizyczną. Trze-
ba byłoby zatem przyznać rację profesorowi.
Sport to zdrowie. Słyszymy to wszędzie i od daw-
na. Okazuje się jednak, że to do sportu trzeba mieć 
zdrowie. A to nie to samo! Rekordy są tak wyśrubo-
wane, że bez specjalnych zabiegów ich osiągnięcie 
byłoby niemożliwe. Doskonała opieka lekarska, ga-
binety odnowy biologicznej, specjalna dieta, wita-
miny, odżywki, coraz doskonalsze plany treningo-
we oparte na zdobyczach biomechaniki, fizjologii, 
opieka psychologiczna to dziś standard w sporcie 
zawodowym. A pieniądze ? Za czasów PRL-u, kiedy 
to sport był upolityczniony, pieniądze pochodziły z 

kasy państwowej. Dziś od sponsorów. Zasada jest 
prosta: nie ma pieniędzy - nie ma wyników. Dobit-
nie potwierdza to układ tabeli naszej I. ligi piłkar-
skiej. Biedne kluby okupują dół tabeli.
Sport wyczynowy, ten na najwyższym, olimpijskim 
poziomie oprócz medali, zaszczytów i pieniędzy 
niesie też wiele zagrożeń zdrowotnych. Taką kalku-
lację powinien zrobić każdy wyczynowy sportowiec. 
Długotrwałe uprawienie sportu wyczynowo, pod-
dawanie organizmu ekstremalnym obciążeniom 
na pewno nie pozostaje bez wpływu na zdrowie 
zawodnika. Fizjologowie są zgodnie przekonani o 
negatywnych skutkach uprawiania takiego sportu. 
O szczegółach woleliby jednak porozmawiać za.... 
kilkadziesiąt lat wyznając zasadę - nigdy nie mów 
nigdy.
Czy w takim razie rodzice powinni posyłać swoje 
pociechy na treningi ? Oczywiście tak! Usprawnią 
się, nauczą systematyczności, dyscypliny. Jeśli oka-
że się, że nie nadaje się na mistrza to pozostanie 
wszczepiony mu bakcyl zdrowego stylu życia, życia 
aktywnego fizycznie. Czy sport to zdrowie? Czy do 
jego uprawiania potrzebne jest zdrowie? Kto ma 
rację ?
W latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych prze-
prowadzono ankietę pytając młodych ludzi, czy 
dla zdobycia medalu olimpijskiego zażyłbyś środki 
dopingujące wiedząc, że możesz utracić zdrowie a 
nawet życie ? Około 70% respondentów odpowie-
działo twierdząco. Powtórzona po 50-ciu latach 
ankieta dała podobny wynik! Taka jest magia lauru 
olimpijskiego, chęć zaistnienia w historii nie tylko 
sportu, wizja niebagatelnej fortuny.
Póki co sportowcy - amatorzy ćwiczą i trenują dla 
siebie - ile i kiedy chcą, dla własnej przyjemności, 
dla zdrowia.

adeck

Na zdrowie

Nieznani sprawcy połamali i powyrywali 
część słupków ogrodzenia terenu. Uro-
czyste otwarcie miejsca zabaw dla naj-
młodszych w Kiekrzu planuję na l czerw-
ca. Już dziś zapraszam na tą uroczystość 
naszych milusińskich rodzicami.
W minionym miesiącu podczas dostarcza-
nia mieszkańcom sołectwa nakazów po-
datku miałem okazję dokładnej obserwacji 
sołectwa. Okazało się, że do zrobienia jest 

więcej niż myślałem. Zacznijmy od nąjpil-
niejszych spraw, mianowicie brak tabliczek 
z nazwami ulic, nieuporządkowana nume-
racja, brak numerów na posesjach, brak 
oświetlenia na nowo powstałych uljcach. 
Stan dróg zarówno gminnych, jaki powia-
towych w naszym sołectwie ma wiele do 
życzenia. Nie mamy chodników, zapewnia-
jących bezpieczeństwo pieszych. Jedyny 
chodnik to 1600m wzdłuż ulicy Kierskiej. 

Porównaniu do pozostałych sołectw na-
szej gminy w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca mamy najmniej chodników a 
najbardziej ruchliwe drogi.
Przez rok mniej pracy jako sołtys zorien-
towałem się, że jest spora grupa ludzi 
chcących działać w środowisku lokalnym. 
Znacznym utrudnieniem dla tych osób 
jest brak miejsca, w którym można by 
się spotkać. Dlatego też wystawa „Stołu 

Wielkanocnego” musi się odbyć w pry-
watnym domu. Przykry jest fakt, że dru-
gie co do wielkości sołectwo w gminie nie 
posiada świetlicy.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanoc-
nych życzę wszystkim: Zdrowych, Pogod-
nych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miło-
ści. Serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Sołtys Wiesław Dziamski

Jest 6 marca 2008 r. Zbliża się godzina 18.00. Do Re-
stauracji „Przystań” tłumnie przybywają Panie nie-
jednokrotnie wsparte na silnych męskich ramio-
nach. Wieczór Poetycko-Muzyczny dedykowany jest 
Paniom.
Niby tradycyjne obchody w naszych jakże oświeco-
nych czasach... I pewnie byłyby takie, gdyby nie kilka 
drobnych szczegółów. Może na początku wspomnę, 
że był to pierwszy taki wieczór poświęcony naszym 
kobietom, a zorganizowały go dla nas Panie: Róża 
Lubka - Sołtys Rady Sołeckiej Mrowino-Cerekwi-
ca i Teresa Wieczorek - Dyrektor Biblioteki Gminnej 
w Rokietnicy. Pięknym wierszem pisanym dniem i 
nocą dedykowanym nam - kobietom, cenzurowa-
nym przez kobietę  przywitali nas panowie: Ryszard 
Lubka i Arkadiusz Klapiński, którzy po udanym wy-
stępie wcielili sę w prezenterów i poprowadzili dal-
szą część wieczoru, witając gości specjalnych: Panią 
Teresę Bartol - Przewodniczącą Rady Gminy Rokiet-
nica oraz Pana Leszka Skrzypińskiego - Sekretarza 
Gminy Rokietnica.
W pierwszej części wieczoru głos został oddany poet-
ce, Pani Marii Kogut. Pani Maria recytowała swoje 
wiersze,w szczególności z ostatniego jeszcze „gorą-

cego” tomiku pt. „Przenikanie”. Oprawą do recytacji 
był odpowiednio dobrany podkład muzyczny przez 
męża poetki Pana Mieczysława. Pan Mieczysław zaj-
muje się rzeźbą i również przygotował dla nas nie-
spodziankę i wystawił kilkanaście swoich prac.

Z refleksją, w ciszy i spokoju wsłuchiwaliśmy się w 
słowo poetki jakże znamienne:
„Nie odlatuj mój ptaku
kawałek nieba
zakreśl nade mną skrzydłami
i przybliż świata cztery strony
może karmiona twymi okruchami
poszybuję  nieco ...”

Po wysłuchaniu recytacji, gdy emocje zaczynały po-
woli opadać pojawiła się kolejna niespodzianka. Każ-
da kobieta otrzymała tomik wierszy wraz z indywi-
dualną dedykacją od Pani Marii. Uf! Zmęczyła się 
kobieta podpisując ponad 70 tomików, to jest coś! Na 
tym jeszcze nie było końca niespodzianek. Ponow-
nie na scenę wkroczyli panowie Ryszard i Arkadiusz, 
lecz zanim zapowiedzieli następną atrakcję, w tle 
słyszeliśmy coś jakby gitara, akordeon... Wkroczyli 
muzycy. A nasi wspaniali prezenterzy zaprosili całą 
salę do wspólnej biesiady z Retro Orkiestrą.
Mnóstwo atrakcji i bardzo ciepła, przyjazna atmo-
sfera towarzyszyła nam podczas wspólnego biesia-
dowania. Nawet Pani Przewodnicząca i Pan Sekre-
tarz Gminy dzielnie dzierżyli w dłoniach śpiewniki i 
głośno śpiewając oddawali się cudownej atmosferze, 
która panowała w lokalu.
Wypełniona sala, uśmiechnięte twarze to efekt do-
brze zorganizowanej imprezy. Nie bacząć na kon-
trowersje wokół tego święta, czujemy się docenione. 
Było sympatycznie i mam nadzieję, że innym rów-
nież się podobało.
A ja serdecznie dziękuję inicjatorkom tego pomysłu 
Paniom: Róży i Teresie oraz prowadzącym Panom: 
Ryszardowi i Arkadiuszowi w oczekiwaniu  na na-
stępne!

W imieniu kobiet 
infor.

Wieczór poetycko-muzyczny w Mrowinie
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie...

Sport dla zdrowia?
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W grupie starszej o puchar 
walczono bardzo ofiarnie i 
momentami zbyt ostro. Tur-
niej rozegrano systemem 
„każdy z każdym” Wszyst-
kie mecze toczyły się w szyb-
kim tempie, a wiele akcji było 
przedniej urody. Ostatecznie 
lepszą różnicą bramek, mimo 
porażki z „MIKOŁAJAMI” 
kolejny raz pierwsze miej-
sce zajął zespół „SMIRNO-
FF” grający w składzie: Artur 

Siedem zespołów w młodszej 
i aż pięć w grupie starszej sta-
nęło do pojedynków o zdo-
bycie Pucharu Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rokietnicy. Piąty już 
turniej piłki halowej został 
rozegrany 23 lutego, w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie. Niespo-
dzianką był właśnie udział 
aż pięciu zespołów w grupie 
starszej, w tym dwóch z Ro-
kietnicy.
Wśród młodszych piłkarzy 
ponownie zwyciężył zespół o 
nazwie „SWAT” i on otrzy-
mał puchar i złote meda-

le za I miejsce w punktacji 
łącznej. Zwycięzcy w obu tur-
niejach grał w składzie: Le-
szek Mizerka, Wojciech Dola-
ciński, Michał Miarka, Piotr 
Rabenda i Jakub Kryński. 
Drugą pozycję i srebrne me-
dale wywalczył w punktacji 
łącznej „WEST HAM UNI-
TED” (Paweł Kwiatek, Jakub 
Kopydłowski, Piotr Lubka, 
Bartosz Lota, Paweł Krawiec 
i Mateusz Gajer). Na trzeciej 
pozycji uplasowała się druży-
na o oryginalnej nazwie „TA-
NIEC NA GWOŹDZIACH” 
(Damian Sklepik, Paweł Mak-
symiuk, Tomasz Mleczak).

Puchary rozdane po raz piąty

 Piętnaście par, które two-
rzyły dzieci z jednym ze swo-
ich rodziców spotkało się 16 
lutego w Mrowinie przy sto-
łach tenisowych, aby podob-
nie jak w roku ubiegłym spę-
dzić sobotnie przedpołudnie 
na sportowo.

Rodzinne rozgrywki zorga-
nizowali Uczniowski Klub 
Sportowy „Słowian” Mro-
wino oraz Gminny Ośro-
dek Kultury, którzy ufundo-
wali puchary i pamiątki dla 
uczestników, przy współpracy 
Szkoły Podstawowej w Mro-
winie, która użyczyła gościny 
tenisistom.
W tym roku we wspólnej za-
bawie uczestniczyło 15 due-
tów, wśród których znalazły 
się cztery złożone z dziecka i 
mamy. 

Wielu rodziców rzadko ma 
okazję na tak rodzinne spę-
dzenie czasu, a uczestnictwo 
licznej grupy tatusiów po-

twierdziło, że warto propa-
gować taki sposób wspólne-
go spędzania wolnego czasu, 
a tenis stołowy jest dyscypli-
ną, którą można uprawiać w 
każdym wieku i doskonale się 
przy tym bawić.

Ponad cztery godziny trwała 
rywalizacja na pięciu stołach. 
Duety „damskie” rozgrywa-
ły swoje pojedynki systemem 
„każdy z każdym” i walcząc 
bardzo ambitnie wykazywa-
ły w wielu sytuacjach duże 
poczucie humoru. Ostatecz-
nie pierwsze miejsce i puchar 
zdobyła pani Bożena Lisiak 
ze swoim synem Krzyszto-
fem. Na drugiej pozycji upla-
sowała się pani Joanna Rzep-
ka z Mateuszem, na trzeciej 
pani Małgorzata Witkowska 
z córką Sandrą, a na czwar-
tej Pani Magda Kaczmarek 
z synem Wojtkiem, który był 
najmłodszym uczestnikiem 
turnieju i ogromnie przeżywał 
wszystkie swoje pojedynki.

Duety rodzinne walczyły w Mrowinie Czterem tatusiom pomagały 
córki, które walczyły bardzo 
dzielnie i toczyły bardzo wy-
równane boje z kolegami i ich 
tatusiami. Wiele pojedynków 
między dziećmi a dorosłymi 
było bardzo wyrównanych i 
stało na wysokim poziomie. 
Trzeba również dodać, że 
wśród młodych uczestników 
zabawy byli tenisiści Ucz-
niowskiego Klubu Sportowe-
go „Słowian” Mrowino.

Podobnie jak w roku ubie-
głym zwycięstwo wywalczył 
duet Karol Piszora z synem 
Jakubem i oni z rąk człon-
ków zarządu „Słowiana” pa-
nów Krzysztofa Kaczmarka 
i Andrzeja Żebrowskiego 
otrzymali puchar za I miej-
sce. Również drugą lokatę 
wywalczyli ponownie Jacek 
(tata) i Krzysztof Florkie-
wiczowie. Na trzeciej pozy-
cji uplasowali się Tomasz Ra-
tajczak z synem Aleksandrem 
po zwycięstwie nad Jarosła-
wem Kusa grającym w pa-
rze z córką Kingą. 

Wszyscy uczestnicy oprócz 
pamiątkowych statuetek 
otrzymali słodkie paczki, 
które zakupione zostały dzię-
ki finansowej pomocy działa-
jącej przy Urzędzie Gminy 
w Rokietnicy Komisji Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych. Za pomoc i 
tradycyjne już wsparcie bar-
dzo dziękujemy.

Jak zwykle bardzo dużą po-
moc przy organizacji i prze-
prowadzeniu imprezy okaza-
li absolwenci naszej szkoły. 
Tym razem bardzo dzięku-
ję Ani Wawrzyniak, Rafa-
łowi Sklepikowi (jak zwy-
kle prowadził sekretariat 
zawodów), Marcinowi Mi-
chalakowi, Mateuszowi 
Miarce i Wojtkowi Gerem-
kowi. Wszystkim uczest-
nikom bardzo dziękuję za 
stworzenie tak sympatycznej 
atmosfery w trakcie sporto-
wej rodzinnej zabawy.

Jacek Olejniczak

Misiak, Remigiusz Kluczyń-
ski, Roman Matuszewski i Pa-
tryk Hałas. Na drugiej pozycji 
uplasowały się właśnie „MI-
KOŁAJE” (Janusz Skrodzki, 
Waldemar Springer, Leszek 
Mizerka, Jakub Skrodzki i Ja-
cek Olejniczak), a na trzeciej 
„SŁOWIAN” (Andrzej Że-
browski, Jarosław Kusa, Ar-
tur Lisiak, Zbigniew Halądka 
i Michał Miarka). 

Jacek Olejniczak
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„Wielkanoc 2008”
Pod takim hasłem przebiegał „Konkurs Koszy Wielka-
nocnych” ogłoszony przez Wielkopolską Izbę Rzemieśl-
niczą  w Poznaniu dla firm zajmujących się produkcja i 
dystrybucją żywności oraz firm cateringowych, restau-
racji i osób prywatnych z całej Polski.
Z gminy Rokietnica zgłoszone do konkursu zostały trzy 
kosze wielkanocne: Sołectwa Kiekrz –Pawłowice, Koła 
Gospodyń w Żydowie i Gospodarstwa Agroturystyczne-
go Państwa Kortusów w Rokietnicy.
Wszystkie nasze kosze prezentowały się znakomicie. Wy-
pełnione były „swojskimi” wyrobami wędliniarskimi i 
wypiekami rodzimej  produkcji. Dekoracje były typowo 
polskie piękne baranki z masła wykonane były ręcznie, 
zdobiły koszyki  barwne pisanki .Kosze wyłożone były 
ręcznie dzierganymi obrusami a całości dopełniały natu-

Melodie znad Sekwany
W piątkowy wieczór 7 marca w salach Pałacu w Rokietnicy od-
był się koncert w wykonaniu zespołu „Trench –touch”.
Usłyszeliśmy popularne utwory muzyki rozrywkowej z repertu-
aru Edith Piaf oraz walczyki i tanga „przeniesione wprost z pa-
ryskich bulwarów”.
Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kultury w Ro-
kietnicy.

Dzień Seniora dla Mieszkańców Rokietnicy
W sobotę w samo południe odbyło się spotkanie Seniorów 
sołectwa Rokietnica. Przy kawie i ciastkach można było 
spotkać się i porozmawiać z sąsiadami i znajomymi oraz 
pośpiewać piosenki. Piosenką oraz dowcipem (cóż – ka-
wały były nie raz zbyt „słone”), bawiła miłych gości Ka-
pela „Plewiszczoki”.
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Konkurs na kartki świąteczne 
o tematyce „Wielkanoc”- 
rozstrzygnięty

Na konkurs dostarczono 113 prac pla-
stycznych.
Niestety siedem prac tematycznie związa-
nych było z Wielkanocą, jednak nie były 
to kartki świąteczne.
Wszystkie prace były piękne.
Jury w składzie:
• Teresa Bartol – Przewodnicząca Rady 

Gminy;
• Małgorzata Szamańska – Radna
• Wojciech Mazurek – Radny
• Danuta Potrawiak
• Jadwiga Waligóra – Halke

Nagrodziło wszyst-
kich uczestników 
konkursu oraz  
przyznało wyróż-
nienia.
Wyróżnienia otrzy-

mują:
• Michalina Sta-

rosta – Kiekrz;
• Maks Scherle – 

Kiekrz;
• Lucyna Piecha-

lak – Rokietnica;
• Gabrysia Jań-

czura- Rokietnica;
• Oliwia Marciniak – Rokietnica;
• Olga Bieda – Krzyszkowo;
• Alicja Staśkiewicz – Rokietnica;
• Ola Napierała – Rokietnica;
• Adrianna Piechalak – Rokietnica;
• Dominika Gawron – Kiekrz;
• Mateusz Ciszewski – Przedszkole „Ba-

jeczka”
• Weronika Janikowska – Mrowino
• Przemek Łuczak – Mrowino

• Ania Strzelewicz – Rokietnica;
• Marcelina Kupis- Przedszkole „Bajecz-

ka”
• Nikola Prymka – Rokietnica;
• Wiktoria Trojanowska – Rokietnica
• Julia Skowronek – Przedszkole „Ba-

jeczka”
• Sandra Szymkowiak – Mrowino
• Ada Błaszczak – Rokietnica.

Wszystkim gratujemy !

ralne wiosenne kwiaty i zielony bukszpan.
Komisja przyznała :I- miejsce Kołu Gospodyń z Żydowa, III- miejsce 
Sołectwu Kiekrz – Pawłowice, V miejsce Gospodarstwu Państwa Kor-
tusów.
Wszystkim gratuluję – to doskonały wynik, nadmienić muszę że do 
konkursu zgłoszono 26 koszy.

Jadwiga Waligóra – Halke
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Wielkanoc w domach naszych mieszkańców
„Na stole pisanki pięknie malowa-
ne, wśród zieleni trawy cukrowy ba-
ranek. Bazie w wazoniku, ciasta i 
wędliny”...ten fragment wiersza Ry-
szarda Przymusa kolejny już raz, 
przybliża nam wielkanocne klimaty. 
Gmina Rokietnica zachowując cha-
rakter wiejski, jednocześnie za spra-
wą liczb (dziesięciotysięczny miesz-
kaniec) dynamicznie pnie się w 
górę w różnego rodzaju rankingach. 
Duży w tym udział mieszkańców na-
pływowych, niektórzy z nich po raz 
pierwszy za sprawą kolejnej edycji 
konkursów (na stół pięknie nakryty, 
kosze wielkanocne, świąteczną kart-
kę) biorą udział (eksternistycznie) w 
kursie ludowej edukacji. Obcowanie 
z żywą tradycją pozwala sięgnąć do 
korzeni, gdzie zwyczaje wielkanocne 
pieczołowicie pielęgnowane, są prze-
kazane kolejnemu pokoleniu. 
Święta, święta jak je jutro każdy zapa-

Stworzona przez nas tradycja wielkanoc-
na łączy zwyczaje wyniesione z domu 
męża, jak i z mojego. Często to nasze 
dzieci decydują, jaki kształt ona przybie-
rze. W moim domu zajączek przynosił 
prezenty w czwartek, natomiast u męża 
w niedzielę wielkanocną – dzieci zade-
cydowały, że sianko ma się zapełniać po-
darkami w niedzielny poranek.
Wielki Piątek nie może obejść się bez „bi-
cia - za Boże rany”, w Wielką Sobotę do-
chodzi często przed południem do nie-
porozumień, jaką technikę zastosujemy 
przy dekorowaniu pisanek – czy mają być 
malowane, naklejane czy skrobane. Na-
stępnie układamy potrawy w koszyku: 
pisanki – symbol nowego życia, baranek 
z chorągiewką-symbolizujący umęczo-
nego Chrystusa, sól, która miała chronić 

Tradycja rzecz święta

mięta? Czy tylko przez pryzmat sza-
lonych zakupów, gdzie w nieustan-
nym pędzie dążymy do zaspakajania 
potrzeb materialnych. Naprawdę 
warto na chwile się zatrzymać, aby 
dostrzec że natura sama przychodzi 
do nas, przyroda zdobi się w zieleń 

a słońce już coraz wyżej świeci nad 
zakwitającymi kwiatami. Po szarej 
bezbarwnej zimie (tę która odchodzi 
tak zapamiętamy) wiosenna paleta 
kolorów, jest  zbawieniem dla zmy-
słów. I takie właśnie są pisanki, kra-
szanki, malowanki różnie w Polsce 
nazywane. 
Kiedyś uważano że malowanie jaj 
jest jednym z warunków istnienia 
świata. Do dziś przetrwał zwyczaj 
obdarowywania pisankami najbliż-
szych członków rodziny i osób za-
przyjaźnionych. Kolorowe pisanki w 
koszu wielkanocnym zajmują ważne 
miejsce, są szczególnie eksponowa-
ne. Zresztą skład święconego bywa 
różny, ale najczęściej w koszu znaj-
duje się wszystko to, co człowiek 
pragnie mieć w nowym roku pod 
dostatkiem. Należy też pamiętać że 
kiedy rodzinnie usiądziemy do pięk-
nie nakrytego stołu wielkanocnego, 
to zanim cokolwiek zjemy wpierw 
trzeba podzielić się święconym. 

W wielu domach wciąż żywa jest 
staropolska tradycja wielkanocne-
go śniadania, trwającego do późnych 
godzin popołudniowych (śniadanie 
z obiadem za jednym zasiadem). I to 
w tych dniach zewsząd napływają ży-
czenia, także i te wysłane w kopercie 
ze znaczkiem. W dobie poczty elek-
tronicznej, setek sms, czy wygodnych 
e-maili, jest wciąż miejsce na pisane 
ręcznie kartki. Te karty są naprawdę 
inne, moja mama przez długie lata w 
specjalnym pudełku przechowywała 
świąteczne kartki i ozdobne papete-
rie. Te które dziś kupujemy czy sami 
wykonaliśmy dalej zawierają moty-
wy religijne i są przepełnione duchem 
świąt. Ich delikatny urok i czysta for-
ma, a także odręczne pismo (można 
odczytać emocje nadawcy) są pełne 
ciepła, nastroju i jeszcze czegoś tak 
ulotnego za czym tęsknimy i czego 
jest dziś coraz mniej.      

Sławomir Machaj

przed zepsuciem, 
chrzan- symbol 
zdrowia oraz chleb, 
wędlinę i pieprz.
Po południu za-
czynam przyozda-
biać dom, pojawiają 
się pisanki, palem-
ki, piórka, kurczacz-
ki,  wiosenne kwia-
ty i gałązki, a na nich 
ptaszki z piórek.
W niedzielny ra-
nek zaraz po prze-
budzeniu dzieci za-
glądają do swoich 
sianek, ciekawe, co w tym roku przy-
niósł zając. Następnie wspólnie krząta-
my się przy wielkanocnym stole, w ocze-

kiwaniu na gości, z 
którymi wspólnie 
zasiadamy do trady-
cyjnego wielkanoc-
nego stołu i dzielimy 
się święconym jaj-
kiem. Oprócz potraw 
ze święconki poja-
wiają się przeróż-
ne szynki, pieczony 
schab, sos tatarski, 
jajka nadziewane, 
biała kiełbasa. Bar-
dzo lubię, gdy zaczy-
namy wspominać 
jak to było dawniej w 

naszych domach. Następnie jedziemy do 
kościoła i na cmentarz, pomodlić się za 
zmarłych z naszych rodzin.

Po południu na stole królują: sernik (naj-
pyszniejszy robiła moja babcia Zosia - 
krakowski z rodzynkami i plecionką z 
kruchego ciasta), baba drożdżowa, cy-
trynowa i malutkie mazurki. I tak sie-
dząc, pałaszując i rozmawiając spędza-
my ten dzień. A wieczorem każdy po 
cichutku szykuje sobie „psikawki”, by 
nie dać się zaskoczyć rano przeciwni-
kowi, który wcześniej się obudził i chce 
nam urządzić mokrą pobudkę. Tego 
dnia odwiedza nas mój  kuzyn z rodziną  
i wśród gromkiego śmiechu spędzamy 
bardzo miło „Lany Poniedziałek” – je-
dząc, spacerując i ciesząc się ze wspólnie 
spędzonego czasu.

Pozdrawiam,
Katarzyna Grzybowska

Wielkanocne śniadanie, to najbar-
dziej uroczysty posiłek podczas całych 
świąt. Jego radosny wiosenny charak-
ter podkreślają jeszcze pyszne prze-
kąski i dania – potrawy, które właśnie 
tego dnia smakują nam wyjątkowo.
Nigdzie Wielkanoc nie ma tak boga-
tej tradycji kulinarnej jak u nas. Śnia-
danie Wielkanocne i całe święta są na-
grodą za rygorystyczne przestrzeganie 
długiego postu. I chociaż czasy się 
zmieniły, to i tak na moim stole znaj-
dują się oprócz kwiatów, palm i pisa-
nek, pieczona szynka, wędlina, mazu-
rek, babka, a najważniejszym daniem 
są gotowane jajka i baranek z masła. 
Wciąż jeszcze w moim domu staropol-
skim zwyczajem dzielimy się z najbliż-
szymi swięconym jajkiem, życząc so-
bie nawzajem szczęścia i pomyślności.

Pani Gabriela Dworek – Sołtys Żydowa i Rostworowa
ROLADA Z INDYKA  
Z PIECZARKAMI

Składniki:
150 g. pieczarek
1 pęczek młodej cebuli
4 łyżki oleju
Sól, pieprz
200 g serka ziołowego
1,5 kg piersi z indyka
Słodka papryka mielona
4 ząbki czosnku
1 gałązka rozmarynu
6 gałązek tymianku

PRZYGOTOWANIE
1. Pieczarki oczyścić, cebulę umyć. 
Oba składniki drobno posiekać. Pod-

smażyć na mocno rozgrzanym oleju 
przez 3 minuty, oprószyć solą i pie-
przem, osączyć.
2. Piekarnik rozgrzać do temp. 180 
stopni. Serek ziołowy dokładnie wy-
mieszać z masą pieczarkową. Pierś 
indyka opłukać, osuszyć, posmaro-
wać przygotowanym farszem, zwi-
nąć, zawiązać bawełnianą nicią.
3. Do dwóch łyżek oleju dodać sól i 
pieprz i mieloną paprykę, dokład-
nie wymieszać. Mięso posmarować 
marynatą. Czosnek obrać, pokroić w 
plasterki i rozłożyć razem z ziołami 
na roladzie.
4. Mięso ułożyć w brytfannie, piec 
ok. 50-60 minut. Wyjąć, pokroić w 
plastry, udekorować cząstkami cy-
tryny. Można podawać z ziemniaka-
mi i brokułami.

SMACZNEGO!

Wszystkim Mieszkańcom Żydowa i 
Roztworowa również życzę szczęścia 
i pomyślności oraz  smacznego jajka. 
Niech Wasze święta przebiegają w 
spokoju i wiosennej radości.

SOŁTYS Gabriela Dworek
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Zespół Szkół w Rokietnicy
„Nie taka matematyka 
straszna…”

O tym, że matematykę można polubić 
świadczy liczny udział uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy  w konkur-
sach matematycznych.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 
2007/2008 odbyły się cztery konkursy. 
Dziesiątego  listopada 2007 uczniowie 

Wielkanoc 2008
Kartki świąteczne
Od kilku lat grupa dzieci z klas: I, II 
i III ze Szkoły Podstawowej w Mrowi-
nie uczestniczy w zajęciach Kółka Ar-
tystycznego. Zainteresowanie tymi za-
jęciami jest duże, o czym świadczy 
liczebność grupy oraz systematyczny 
udział dzieci w tych zajęciach.
Na ostatnich zajęciach wykonywaliśmy 
kartki świąteczne na konkurs organizo-
wany przez GOK w Rokietnicy. Do kon-
kursu przyłączyły się uczniowie klasy 
pierwszej. Dzieci bardzo chętnie podej-

W imieniu uczniów SP Mrowino 
składam podziękowanie Państwu 
Róży i Ryszardowi Lubkom za pomoc 
w wyremontowaniu sali lekcyjnej. 

Bożena Lisiak

Wszystkim rodzicom i przyjaciołom 
Szkoły Podstawowej w Mrowinie ży-
czymy ciepłych, pełnych radosnej na-
dziei Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego, a także kolorowych spotkań 
z budząca się do życia przyrodą. 

Pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej

w Mrowinie

WYRÓŻNIENIE OTRZYMALI:

- Przemek Łuczak klasa I
- Weronika Janikowska klasa I
- Sandra Szymkowiak klasa II

Szkoła Podstawowa w Mrowinie

Święta Wielkanocne to tradycja przy-
gotowywania smakołyków i pysznych 
ciast. Na stole nie może zabraknąć 
bab, serniczków i mazurków. W moim 
domu tradycją jest mazurek bakalio-
wy.  Jak go przygotować?
Oto lista składników i przepis.

Ciasto:
- 30 dag mąki
- 20 dag masła
- 1O dag cukru pudru
- 3 gotowane żółtka
Nadzienie:
- 50 dag bakalii
- 20 dag marmolady
Polewa:
- żółtko, jajko
- 7 dag cukru pudru
- wanilia
- 7 dag masła
- 5 dag mielonych migdałów
- 3 dag tartej bułki

Zagnieść ciasto z podanych składni-
ków. Wylepić blachę, formując doo-
koła wałeczek. Posmarować jajkiem. 
Następnie upiec i ostudzić. Bakalie z 
wyjątkiem rodzynek pokroić na pa-
ski lub w kostkę. Później należy placek 
posmarować cienko marmoladą, a na 
wierzchu rozłożyć grubą warstwę ba-
kalii. Polewa - musimy jajko i żółtko 
ubić na puszystą masę, dodać sok cy-
trynowy, wanilię, stopione masło, mie-
lone migdały oraz tartą bułkę. Cała ta 
mieszanka musi zostać dokładnie wy-
mieszana. Całość wstawić do gorącego 
piekarnika i zapiekać przez 30 minut.
W święta wielkanocne nie może także 
zabraknąć puszystego sernika.
Składniki i sposób przyrządzenia:

Spód sernika:
- połowa kostki „Kasi”
- pół szklanki cukru
- 2 łyżki kwaśnej śmietany

- 1 żółtko
- 1 p. wiórek kokosowych
- 1 łyżeczkę proszku do pieczenia.
Ciasto:
- 1 kg sera śmietankowego mielonego
- 0.5 litra kremówki
- pół szklanki cukru pudru
- 7 jaj
- 1 budyń śmietankowy
- olejek migdałowy
- bakalie wg smaku i uznania
Z podanych składników zagnieść cia-
sto na spód sernika. Wyłożyć ufor-
mowanym ciastem blachę. Następnie 
powinniśmy osobno ubić śmietanę i 
pianę z białek jaj. Żółtka należy ubić z 
cukrem dodając ser dokładnie miesza-
jąc mikserem. Później dodać śmietanę 
i ubite białka. Budyń i bakalie miesza-
my z masą i wylewamy na przygoto-
wany wcześniej spód sernika. Całość 
piec w 150 stopniach. Gotowy sernik 
najlepiej polać czekoladą lub lukrem.

Przygotowany mazurek i sernik nale-
ży zjeść szybciej od innych członków 
rodziny, gdyż każdy chce posmakować 
takich pyszności. Życzę smacznego!

Aleksandra Tomala

przystąpili do Międzynaro-
dowego Konkursu Matema-
tycznego OXFORD Educa-
tional Świat bez granic Test 
Matematyka Plus, w którym starto-
wało 44 uczniów z klas IV, V, VI. Naj-
lepszy wynik wśród uczniów klas szó-
stych uzyskała Julia Korytowska, przed 
Jagodą Nowak i Magdaleną Górską. W 
klasach piątych zwyciężył Piotr Pary-
sek, II miejsce zajęła Marta Kaśińska, 

a III Kinga Banasik, Daria Piwowar-
czyk, Karolina Król i Jacek Wrzeszcz. 
W klasach czwartych najlepsi okaza-
li się Marta Matuszewska oraz Kamil 
Żywanowski, przed Szymonem Spor-
nym i Konradem Tomczakiem.
14 listopada 2007 odbył się konkurs 
ALFIK MATEMATYCZNY. Startowa-
ło w nim 38 uczniów. Wśród uczniów 
klas trzecich zwyciężył Maksymilian 
Michta, II miejsce zajął Piotr Mazu-
rek, a III Kacper Kwieciński. W kla-
sach czwartych zwyciężył Kamil Ży-
wanowski przed Szymonem Spornym 
i Grzegorzem Kaniewskim. W klasach 
piątych  wyróżnienie otrzymał Tomasz 
Bajon przed Kamilem Kapłonem i Da-
rią Kolarczyk. W klasach szóstych wy-
różnienie otrzymały Julia Korytowska 
i Jagoda Nowak, trzecie miejsce zajęła 
Joanna Antkowiak.
W tym samym miesiącu bo 30 listo-
pada odbył się Wojewódzki Konkurs 
Matematyczno – Przyrodniczy, w któ-

rym startowało 
41 uczniów z klas 
V i VI. Do etapu re-
jonowego zakwali-
fikowali się Miłosz 
Piechocki, Kinga Wojtczak, Julia Ko-
rytowska i Małgorzata Zielińska.
Następny konkurs matematyczny 
ZŁOTA ŻABKA zgromadził 15 ucz-
niów. Do II etapu Konkursu zakwali-
fikowała się Julia Korytowska.
W klasach czwartych odbył się kon-
kurs Najlepszy Rzymski Liczman, któ-
ry wygrała Aldona Piwowarczyk w 
klasie IVa, a  w klasie IVb  wygrał Szy-
mon Bernard.

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

Villetta Cymerys
Aneta Matysiak - Gicala

mują nowe wyzwania. Udział w kon-
kursie okazał się kolejnym bodźcem do 
dobrej .ciekawej, estetycznej, ukazują-
cej walory artystyczne pracy. 
   Pomysłów na wykonanie kartki było 
wiele. Dzieci potrafiły w swojej pra-
cy wykorzystać dotychczas poznawa-
ne techniki plastyczne a także stworzyć 
coś zupełnie nowego. Bo radość tworze-
nia i zadowolenie z efektów swojej pra-
cy to cel naszych zajęć , to sposób na za-
spakajanie potrzeb małego dziecka, to   
sposób na spędzenie wolnego czasu.

Opracowanie  M. Janowicz
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Nauka na odległość
W Zespole Szkół w Rokietnicy rozpo-
częło działalność Centrum Kształce-
nia na Odległość na Wsiach. W ra-
mach projektu finansowanego przez 
Europejskie Fundusze Struktural-
ne w całej Polsce powstała sieć 379 
współpracujących ze sobą ośrodków 
oświatowo-kulturalnych z dostępem 
do oferty szkoleniowej. Celem pro-
jektu jest zmniejszenie różnic edu-
kacyjnych między wsią a miastem. 
Pozwala on tym wszystkim, którzy 
mają utrudniony dostęp do Eduka-
cji, między innymi osobom niepeł-
nosprawnym, podnieść kwalifika-
cje zawodowe, a w następstwie na 
zwiększenie szans na rynku pracy. 

Centrum wyposażone jest w nowo-
czesny sprzęt umożliwiający korzy-
stanie z platformy e-learningowej. 
W ramach projektu uczestnicy mogą 
skorzystać z bezpłatnej oferty szko-
leniowej – 50 kursów, min. z zakresu 
informatyki, zarządzania zasobami 
ludzkimi, przygotowania do poszu-
kiwania pracy kierowania własną 
karierą, a także przedmiotów ogól-

nokształcących i języków obcych. Po 
ukończeniu szkolenia i zdaniu egza-
minu uczestnik uzyskuje zaświad-
czenie o ukończeniu kursu.
Dostęp do pracowni: czwartek 9.00-
15.00, piątek 10.00-18.00, niedziela 
9.00-16.00. Bliższe informacje: 
www.zsrokietnica.edu.pl
sekretariat szkoły tel. 061 8145234

Targi Edukacyjne

W dniach 22-24 lutego Zespół Szkół 
brał udział w Targach Edukacyjnych 
w Poznaniu. Zaprezentowano ofertę 
kształcenia na poziomie ponadgim-
nazjalnym w Rokietnicy oraz szko-
łach składowych – Murowanej Gośli-
nie i Poznaniu.

Próbny egzamin z przygo-
towania zawodowego
W dniach 28-29 lutego uczniowie kla-
sy maturalnej sprawdzili swoje przy-
gotowanie zawodowe podczas eg-
zaminu próbnego. Pierwszego dnia 
egzamin obejmował test pisemny, 
drugiego – zadanie praktyczne.

Dzień otwarty w Zespole Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich - 5 kwietnia br. 
w godzinach: 10.00  i 11.00.

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Gimnazjum Napachanie
Narkomania  
– mit czy rzeczywistość
Pierwszy głos w dyskusji:
22 lutego gościliśmy w naszej szko-
le Piotra Lubertowicza – gitarzystę 
związanego z polską sceną bluesową 
– rockową. Występował na wielu festi-
walach (między innymi Rawa Blues, 
Węgorzewo, Jarocin), gdzie koncerto-
wał z popularnymi zespołami i wokali-
stami (np.: Nocna Zmiana Bluesa, John 
Porter, Dżem). LUPI – bo taki jest jego 
pseudonim artystyczny, opowiedział 
nam o własnych przeżyciach z okresu 
walki z narkomanią. Mówił i śpiewał 
o tym jak nałóg niszczy to, co dla czło-
wieka jest najcenniejsze: rodzinę, pra-
cę, wartości duchowe. Zrobił to w spo-
sób prosty i dobitny, wzmacniając swoje 
wypowiedzi muzyką bluesową i rocko-
wą. Swoim występem wywarł ogromne 
wrażenie na licznie zgromadzonej mło-
dzieży naszego gimnazjum.

„Z narkotykami skończyłem, gdy mia-
łem 26 lat. Teraz mam 42, ale nie mogę 
powiedzieć, że się od nich całkowicie 
uwolniłem. Choć od dawna nie biorę, 
zniszczyły mój organizm i muszę pod-
dawać się leczeniu” – powiedział Piotr 
Lubertowicz. 

Piotr Lubertowicz chciał przestrzec mło-
dzież przed dostępnymi w dzisiejszym 
świecie różnymi środkami odurzający-
mi i narkotykami. Wszyscy uczniowie 
naszego gimnazjum na pewno zapamię-
tają na długo wizytę pana Piotra.

Monika Michalicka
Adrianna Włodarczak 

kl.III

Drugi głos w sprawie:
…Istotą tego spotkania jest uświado-
mienie sobie tego, że to co na począt-
ku wydaje się „COOL”, „TRENDY”, w 
większości przypadków staje się kłopo-
tem, udręką i „więzieniem”.
LUPI przekonał nas, że nie warto brać 

narkotyków, że warto zostać SOBĄ.
Rozmowa z naszym gościem utwierdzi-
ła mnie w przekonaniu, że narkomania 
nie jest mitem! Utwierdziłem się też w 
tym, że przyjaźń mierzy się CZYNAMI 
a nie słowami.

Tym za co podziwiam tego człowieka 
jest jego publiczna samokrytyka i przy-
znanie się do lekkomyślności… 

Fragment wypowiedzi 
Dawida Trzybińskiego

kl. II

Trzeci głos w sprawie:
LUPI zna wiele wybitnych gwiazd. Nie 
jest prostym, zwykłym człowiekiem, 
coś w życiu osiągnął. Jak sam powie-
dział miał piękną, inteligentną dziew-

czynę, ale nie był jej wart. Brał narko-
tyki dożylnie. Na początku koledzy 
wstrzykiwali mu te środki uzależnia-
jące. Później robił to już sam. Całe ręce 
miał sine, pokute. Aby nikt nie zorien-
tował się, że bierze narkotyki, nosił blu-
zy z długimi rękawami. 
Narkomania to nie mit, to nie jest wy-
myślona historia. Coraz więcej ludzi jest 
uzależnionych. Należy o tym mówić , nie 
ukrywać tego. Po co udawać, kłamać, że 
takie problemy nie istnieją. Narkomania 
jest okrutną rzeczywistością. Moim zda-
niem „historie z życia wzięte” najlepiej 
docierają do ludzi. Człowiek ma świado-
mość, że ktoś już to przeżył.

Julia Wilcząb 
kl.III

Dzieci – żołnierze dzieci 
czy mordercy?
Wojny, rebelie, rozboje, terroryzm to 
sprawa dorosłych, to oni nie potrafią 
rozwiązać problemu w sposób poko-
jowy i sięgają po najcięższy argument 
jakim jest przemoc. Kiedy nie starcza 
im „mięsa armatniego” w postaci do-
rosłych, wysyłają do walki dzieci.

W dniach 25/26/27.02.2008 r. w na-
szym gimnazjum odbyły się rekolek-
cje, których temat brzmiał „Bądźmy 
uczniami Chrystusa”. Nasi goście: sio-
stra klawerianka oraz student polito-
logii Jarek, opowiedzieli nam o życiu 
misjonarzy w Afryce oraz o dzieciach 
żołnierzach. Rekolekcje zorganizo-
wała i czuwała nad ich przebiegiem p. 
Beata Jagodzińska.
W pierwszym dniu obejrzeliśmy poru-
szający pokaz slajdów obrazujący tra-
giczną sytuację dzieci, które są różny-
mi sposobami werbowane do wojska. 
Zostają one pozbawione dzieciństwa 
oraz możliwości edukacji, której my 
nie potrafimy docenić... Ich jedyną na-
uką jest sztuka przetrwania i mord. 
Zobaczyliśmy również wywiad z by-

łym dzieckiem żołnierzem. Szcze-
gólnym szokiem było dla nas pytanie 
reportera, dlaczego zabija, na które 
padła odpowiedź: „Tak sobie”. 
W drugim dniu dowiedzieliśmy się, na 
czym polega praca misjonarzy i jaka 
jest sytuacja dzieci w Afryce. Praca mi-
sjonarzy nie jest taka łatwa jak się wy-
daje, często pokonują wiele przeszkód, 
by dotrzeć do najbardziej potrzebują-
cych. Niektórzy nawet płacą za to włas-
nym zdrowiem, a nawet życiem. Jed-
nak wiara, którą posiadają daje im siłę 
i mobilizację do dalszych czynów. My 
mamy wszystko: zabawki, słodycze, 
książki... Tam dzieci mogą tylko o tym 
marzyć. Dla nas zbliżająca się niedziel-
na Eucharystia jest po prostu kolejnym, 
nudnym elementem dnia... Dla nich jest 
ona czymś ważnym, chwilą kiedy mają 
większą nadzieję na lepsze życie...
Trzeciego dnia odbyła się Msza Święta. 
Przez całe rekolekcje towarzyszyły 

nam wspólne modlitwy i śpiew, któ-
ry jest podwójną modlitwą. 
Te rekolekcje uświadomiły nam, że 
nawet mały kawałek chleba, którego 
mamy pod dostatkiem, może urato-
wać komuś życie! Nie doceniamy tego 
co mamy... A mamy naprawdę wie-
le... Bądźmy za to wdzięczni Bogu, 
rodzicom.. Nie zdajemy sobie spra-
wy jak ważna jest dla tamtych dzieci 
nauka... My posiadamy wszystkie po-
moce edukacyjne: książki, piórniki, 

plecaki itp. Oni musza uczyć się bez 
tego, z ogromnymi trudnościami, ale 
poprzez to ćwiczą pamięć, doceniają 
bardziej dar edukacji...
Zastanówmy się, czy czasami nie je-
steśmy zbyt zachłanni, samolubni...? 
Bądźmy świadomi tego co posiadamy, 
chwalmy i ceńmy to.

Natalia Kamińska, Ania Michalicka 
uczennice klasy III

Rekolekcje wielko-
postne w Napachaniu
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Z serca  
do serca...
PLOTKOWANIE – CIĘŻKA,  
BARDZO SZKODZĄCA  
INNYM WADA

„Z rodzinnego miasta wypro-
wadziłam się trzy lata temu, 
zaraz po ślubie. Zamieszka-
łam w małej miejscowości 
razem z mężem i teściami. 
Z teściową wszystko układa 
się między nami dobrze, za-
równo w gospodarstwie, jak 
i w kuchni. Mojemu mężowi, 
czyli swojemu synowi, nie 
pozwoli na mnie złego słowa 
powiedzieć, a przed sąsiad-
kami bardzo mnie wychwala. 
No właśnie – i tu jest pewien 
zgrzyt. Często przed połu-
dniem, gdy mężczyźni zaję-
ci są pracą na gospodarstwie, 
teściowa razem z sąsiadkami 
zbierają się w naszej kuch-
ni i zajmują się obgadywa-
niem każdej prawie rodziny 
ze wsi, która im „podpadła”. 
Często pada przy tym wiele 
niesprawiedliwych sądów i 

opinii o całkiem niewinnych 
ludziach. Już kilka osób po-
wiedziało mi, że weszłam do 
bardzo plotkarskiej rodziny i 
że moja teściowa skrzywdziła 
przez swój kąśliwy języczek 
wielu ludzi. Zupełnie tego nie 
rozumiem, jak można zajmo-
wać się sprawami innych i 
wydawać o nich opinie, które 
potem roznoszone są po ca-
łej wsi, albo i dalej. W moim 
domu zawsze powtarzano, że 
o nieobecnych się nie mówi.. 
Kilkakrotnie rozmawiałam 
o tym z mężem i teściową, 
ale obydwoje mnie wyśmiali, 
że <<robię z igły widły>>, 
gdyż oni nie widzą nic złego 
w zwykłych babskich poga-
duszkach.

Jednak ja czuję się z tym źle, 
zaczęłam unikać ludzi, by nie 
słyszeć uwag pod adresem 
mojej rodziny. 

Pani Tereso, proszę na ła-
mach „Rokickich Wiadomo-
ści”, opisać, jak często krzyw-
dzimy drugich zwykłym 
gadaniem, wypowiadaniem 
sądów i opinii o ludziach tyl-
ko dlatego, że mają inne zda-
nie” – napisała do mnie Asia 
G. z Rokietnicy.
Pani Asiu, proponuję opowie-
dzieć teściowej następującą 
anegdotę:
Do Sokratesa przybiegł moc-
no wzburzony uczeń i rzekł:
– „Sokratesie, muszę ci coś 
powiedzieć…”
– „Poczekaj!” – przerwał mu 
filozof. – „Czyś przesiał to, co 
chcesz mi powiedzieć przez 
trzy sita?”
– „Trzy sita? A co to takiego?” 
– zapytał zdziwiony uczeń.
– „Pierwsze sito to praw-
da. Czy sprawdziłeś, że to, 
co chcesz mi powiedzieć to 
prawda?”
– „Nie, tego nie sprawdziłem, 
ja tylko słyszałem i…”
– „A może sprawdziłeś to si-
tem dobroci? Skoro nie wia-
domo, czy to prawda, może 
przynajmniej jest dobre? 
– „No, to nie jest dobre. Może 
nawet wręcz przeciwnie”.
– „Hmm… Hmm…” – prze-

rwał mu mędrzec – „To za-
stosujmy trzecie sito – ko-
nieczności przekazania. Czy 
uważasz, że koniecznie powi-
nienem tego wysłuchać?
– „Nie, chyba nie” – stwier-
dził, choć niepewnie, uczeń.
– „No, skoro to, co chciałeś 
mi powiedzieć, nie jest ani 
prawdziwe, ani dobre, ani ko-
nieczne, zapomnij o tym i nie 
obciążaj samego siebie, ani 
mnie takimi sprawami.”

A propos, czy zauważyliście, że 
koniecznymi okazują się ostat-
nio coraz dłuższe i częstsze 
spacery? Zima chyba zupełnie 
odpuściła, ptaki coraz śmielej 
głoszą swoją obecność na na-
brzmiałych pąkami gałęziach.

Kochani! Wyrzućmy nawet chę-
ci do plotek „za płotek” i ruszmy 
na rodzinne spacerowanie w na-
sze gminne 
piękne kra-
jobrazy. Daj-
my odpocząć 
językowi - 
to na pewno 
wszystk im 
wyjdzie na 
dobre.

Cenisz sobie kameralną, rodzinną atmo-
sferę? Chcesz czuć się w szkole bezpiecznie? 

Nie chcesz być anonimowy?
Chcesz, by nauczyciel do-
strzegał Twoje talenty i po-
magał Ci je rozwijać?
Marzysz o dobrym liceum w 
przyszłości?

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie na po-
wyższe pytania, to znaczy, że znalazłeś 
taką szkołę!

Czekamy na Ciebie w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w Napachaniu.
Sekretariat czynny w dni powszednie w 
godz. 7.00 - 14.00. Tel. 0-61-81-45-274

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu, ale wstał z martwych”
[Ewangelia św. Łukasza 24, 5-6]

 Groby niektórych tzw. „wielkich tego świata” przyozdobiono potężnymi monumen-
tami, często zamieniono je w mauzolea. Zmierzają tam codziennie tłumy żądne ogląda-
nia zabalsamowanych, kredowo-sinych zwłok tych, którzy chcieli zmienić bieg świata…
 Poza Jednym. Jego grób w skałach poza murami Jerozolimy jest pusty. Cieśla z Na-
zaretu – Jezus Chrystus po trzech dniach bowiem zmartwychwstał i żyje. Dokładnie tak, 
jak zapowiedział swoim uczniom i przyjaciołom. I choć teorie tamtych – dzięki rozwijają-
cej się przez wieki technice medialnej zachowane są nadal i w szczątkowych formach żyją 
– Jego „teoria” zmieniła bieg świata, a On sam ukazał się po zmartwychwstaniu w ma-
terialnej, rzeczywistej postaci pięciuset osobom! Jezus jadł z uczniami, Jego ciała można 
było dotknąć: „Zobaczcie moje ręce i stopy! Dotknijcie mnie! Duch nie ma ciała i kości, jak 
widzicie, że ja mam”. [Ewangelia św. Łukasza 24, �9 – przekład dosłowny] A niewierne-
mu Tomaszowi kazał włożyć ręce w swoje rany. 
 Radość ze spotkania żywego, a więc cielesnego Jezusa pozwoliła najpierw uczniom i 
przyjaciołom, a potem tysiącom uwierzyć i ponieść wiarę dalej. Poglądy i teorie zabalsa-

mowanych „wielkich”, choć pociągnęły za sobą setki, a może i tysiące zwolenników, 
nie zmieniły przyszłości człowieka. Zaś zmartwychwstanie Jezusa stało się podstawą na-
szej nadziei na przyszłe życie. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmar-
twychwstał - to również tych, którzy umarli w Jezusie Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
„Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie,  
kto we Mnie wierzy choćby i umarł żyć 
będzie”.  [Ewangelia św. Jana 11]

RADUJMY SIĘ!  ALLELUJA! 
PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI!

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rokietnica 
radosnych i spokojnych Świąt Największej  

Ze Wszystkich Nocy 
życzy 

Przewodnicząca Teresa Bartol  
wraz z radnymi Gminy Rokietnica

Sapere aude 
Odważ się być mądrym

   Dzieci nie idą na wojnę we własnym 
interesie, ani z własnej woli. W wielu 
krajach w których toczą się konflikty, 
dzieci są porywane z rodzinnych do-
mów, narkotyzowane, wykorzysty-
wane do rozbrajania pól minowych, 
do ciężkiej pracy, do walki. Nikt nie 
liczy się z ich potrzebami, nie dba o 
ich życie. Wrzucane w wir tych wy-
darzeń często dopuszczają się barba-
rzyńskich czynów, niejednokrotnie 
stają się małymi mordercami i do-
równują okrucieństwem dorosłym.
Czy to bestialstwo jest w nich, czy też 
jest spowodowane nieludzkim trakto-
waniem przez starszych?
Wydaje się, że dzieci popełniają te 
czyny nieświadomie, robią po prostu 

to, do czego są przyuczone, nie zda-
ją sobie sprawy z ich moralnego zła. A 
jeśli nie są świadome, to nie są też od-
powiedzialne za swoje postępki, nie 
można ich uznać za zbrodniarzy. One 
same są ofiarami polityki dorosłych, 
bezwolnymi maszynami do zabijania 
służącymi swoim panom.
Jednak ci mali żołnierze nie są też 
dziećmi, ponieważ odarto ich z tego 
co nierozerwalnie łączy się z dzieciń-
stwem – z radości, miłości, beztroski, 
możliwości nauki, zabawy.
Nie można jednoznacznie uznać tych 
młodych ludzi za morderców, ani 
za dzieci. Nie są one ani jednym ani 
drugim. Są po prostu ogołoconymi z 
ludzkiej godności narzędziami w rę-

kach pozbawionych wszelkich skru-
pułów oprawców, dla których ludzkie 
życie nie jest wartością.

Piotr Apostoł
uczeń kl. III
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Ludzie, 
których warto poznać

Pokochać 
i ujarzmić bilard

Pan Radek ma jednak czym się 
pochwalić. W minionym roku 
zdobył przecież wicemistrzostwo 
i brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy, 9 miejsce w mistrzostwach 
świata w odmianę 14/1 oraz 17 
-  w odmianę 9 bil. W Pucharze 
Europy Euro Tour w Hiszpanii za-
jął drugie miejsce i jest najwyżej 
sklasyfikowanym Polakiem w za-
wodowym europejskim rankingu. 
Dwukrotnie wywalczył srebrny 
medal mistrzostw Polski, jako 
jedyny polski zawodnik ma na 
koncie 4 medale mistrzostw Eu-
ropy i świata – na tych ostatnich 
największym sukcesem było wy-
walczenie piątego miejsca w 2004 
roku, w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich.
Czym dla Pana Radka Babicy jest 
bilard? Chyba, obok żony, drugą 
wielką miłością. Na pewno jednak 
wielką pasją, której poświęca każ-
dą wolną chwilę, której, jak mówi, 
winien jest najwyższy profesjona-
lizm i perfekcjonizm. 
A od czego się zaczęło? Mieszka-

niec Poznania, jak wielu młodych 
ludzi, odwiedził na Osiedlu Baj-
kowym przy ul. Fedrusa, tuż obok 
domu rodziców, założony przez 
kolegę, klub bilardowy. Wspólne 
treningi, wytrwała praca i mło-
dzieńczy entuzjazm wkrótce przy-
niosły pierwsze efekty. Przyjaciele 
zaczęli bowiem organizować 
turnieje osiedlowe, potem wzię-
li udział w zawodach miejskich, 
regionalnych, za każdym razem 
pnąc się wyżej  w bilardowych 
rankingach przynajmniej o jeden 
szczebel. Wkrótce zauważono ich 
niezwykły talent i Pan Radek Ba-
bica zakwalifikował się wraz z ko-
legą do polskiej kadry juniorów na 
mistrzostwa Europy w Finlandii 
w 1997 roku, skąd przywiózł dwa 
srebrne medale – indywidualnie i 
drużynowo. Od następnego sezo-
nu, już jako senior, nieprzerwanie 
do dziś jest zawodnikiem polskiej 
kadry narodowej w bilardzie.
Zapewne sukces Radka Babicy, 
zwłaszcza do momentu zakwalifi-
kowania się do kadry olimpijskiej, 
nie byłby możliwy bez wsparcia 
ze strony rodziców, którzy dba-
jąc także o edukację syna (Radek 
jest absolwentem Politechniki 
Poznańskiej, posiada stopień ma-
gistra inżyniera w specjalności 
techniki świetlnej), wspomagali 
go materialnie, organizując wyjaz-

dy na międzynarodowe zawody i 
wiernie mu kibicowali. Dziś jako 
kadrowicz wspierany jest przez 
Polski Związek Bilardowy i Mini-
sterstwo Sportu, a prawdziwa gra 
w bilard możliwa jest dzięki klu-
bowi sportowemu z Kielc, którego 
jest zawodnikiem. 
Radek Babica wie, że aby profesjo-
nalnie i na najwyższym poziomie 
grać w bilard potrzebne są mi-
strzowskie wzorce, dobry sprzęt, 
właściwe  miejsce do treningów 
i swoista miłość do tej gry, którą 
trzeba się zarazić jak chorobą. 
Sam grając początkowo na niewy-
miarowych stołach, bardziej jako 
zapaleniec, a nie profesjonalista, 
postanowił założyć w Rokietni-
cy, w nowo wybudowanym przez 
siebie domu na ulicy Łąkowej 6 
„Akademię Bilardową”.
Kiedy opowiada o swoim przed-
sięwzięciu, widać w tym olbrzy-
mi zapał, a jednocześnie żela-
zną konsekwencję, która potrafi 
niezwykłe pomysły przeistoczyć 
w rzeczywistość. A prezentuje 
się ono naprawdę imponująco: 
dwupoziomowe, przestronne po-
mieszczenie, na parterze mały 
barek, kilka wygodnych, gustow-
nych stolików, miejsce do projek-
cji filmów i transmisji z zawodów 
bilardowych, stałe internetowe 
łącze z możliwością sprawdzenia 

poczty czy aktualnych wyników, 
możliwość wypożyczenia i za-
kupu sprzętu do gry, dyskretna 
muzyka, w przyszłości pomysł na 
małą gastronomię, klimatyzacja. 
Ale to zaledwie wstęp. Prawdzi-
wy świat bilardu to przestronne 
poddasze z trzema najwyższej 
europejskiej klasy stołami bilar-
dowymi, miejscem do gry w dar-
ta, miejscami dla zawodników i 
kibiców zapleczem sanitarnym. 
Sposób przygotowania tej sali bi-
lardowej, z której ścian spoglądają 
twarze największych bilardowych 
sław, jest dowodem na to, że dla 
Radka Babicy bilard to przede 
wszystkim prestiż, swoisty hołd 
dla tej dyscypliny sportu.
Pan Radek marzy, aby powstała 
u niego i pod jego kierunkiem 
szkoła bilardu, a w przyszłości 
uczniowski klub sportowy, który 
prowadziłby regularne zajęcia 
dwa razy w tygodniu. Ich efek-
tem byłyby urządzane cyklicznie 
turnieje – rodzaj ligi bilardowej 
z profesjonalnym rankingiem, 
pozwalające wyłaniać prawdziwe 
talenty, którym mistrz obiecuje 
pomoc i wsparcie. Spoglądając 
w przyszłość Pan Babica myśli o 
założeniu w Rokietnicy drużyny 
bilardowej, która startowałaby w 
II lidze. 
Póki co dla nas mieszkańców 

Radosław Babica (rocznik 1979) 
– mieszkaniec Rokietnicy, 

w 2007 roku już po raz czwarty, 
w czternastoletniej edycji konkursu, 

został „Zawodnikiem Roku”. Polski 
Związek Bilardowy przyznaje to 

najbardziej prestiżowe w świecie 
polskiego bilardu wyróżnienie od 

1994 i trzeba podkreślić, że trzeba na 
nie solidnie zapracować.
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Rokietnicy i całej gminy, oferta, 
którą przygotowuje Pan Radek 
to wspaniałe miejsce spotkań, z 
możliwością  pokochania gry w 
bilard, a przede wszystkim spot-
kania wspaniałego młodego czło-

wieka, który chce zarazić innych 
swoja pasją i stworzyć dla nich 
miejsce, w którym w kulturalny 
sposób z rodziną, z przyjaciółmi 
można spędzić wolny czas.
Panie Radku, życzymy, aby plano-
wane na kwiecień otwarcie „Aka-
demii Bilardowej” (będziemy o 

tym pisać w kolejnych numerach), 
było spełnieniem jednego z Pana 
wielkich marzeń, by tak jak wielki 
bilardowy autorytet – Filipińczyk 
Efren Reys – mógł Pan zarazić 
swoja pasją młodzież i dorosłych, 

nasto i 50-cio latków, a bilard był 
co najmniej tak popularny jak w 
krajach azjatyckich, gdzie, jak Pan 
mówi, rozpoznają Pana i proszą o 
autograf, zwykli przechodnie.

Wysłuchała Danuta Potrawiak

Nowe władze 
Stowarzyszenia 
Rokietnica 2000
W związku ze złożeniem re-
zygnacji Pana Kazimierza Łu-
kasika, z funkcji Przewodni-
czącego Stowarzyszenia, dnia 
29 stycznia br zwołano walne 
zgromadzenie jego członków. 
Wybrano wówczas jednogłoś-
nie nowego Przewodniczące-
go, którym został Piotr Hałas. 
Równocześnie na nową Prze-
wodniczącą Komisji Rewizyj-
nej wybrano Panią Małgorza-
tę Żebrowską.
Nowy Przewodniczący podzię-
kował Panu Kazimierzowi Łu-
kasikowi za dotychczasową 
działalność i w imieniu włas-
nym oraz  wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia, wręcza-
jąc kwiaty życzył dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym, oraz dobrej, 
dalszej współpracy w ramach 
Stowarzyszenia.  
Nowy skład Zarządu Stowarzy-
szenia Rokietnica 2000 przed-
stawia się następująco:
Przewodniczący - Piotr Hałas
Z-ca Przewodniczącego - Ry-
szard Lubka
Sekretarz - Krzysztof Przybylski
Skarbnik  - Tomasz Wierzbicki
Członek - Roman Cegielski
Komisja Rewizyjna Przewodni-
cząca - Małgorzata Żebrowska
Członkowie - Adam Krenc, 
Katarzyna Jędrzejewska
Głównymi kierunkami dzia-
łania Stowarzyszenia będą:

- dalsza współpraca z władza-
mi gminy Rokietnica i powia-
tu poznańskiego,
- monitorowanie działań i wy-
rażanie opinii dotyczących 
działalności władz gminy Ro-
kietnica, w szczególności doty-
czących budowy hali widowi-
skowo-sportowej w Rokietnicy, 
rozbudowy bazy oświatowej, 
polepszania stanu dróg na te-
renie gminy, budowy chodni-
ków i oświetlenia.
- Stowarzyszenie będzie 
wspierało inicjatywy sprzyja-
jące podnoszeniu rangi naszej 
gminy poprzez popularyzację 
wśród społeczności lokalnej 
osiągnięć i potrzeb mieszkań-
ców gminy, branie udziału w 
działalności kulturalnej, pro-
pagowanie i organizowanie 

spotkań z ciekawymi ludź-
mi, współpraca z innymi sto-
warzyszeniami i wymiana do-
świadczeń w  tej materii.
- Ważnym elementem działa-
nia będzie wsłuchiwanie się w 
potrzeby młodzieży i dorosłych 
z terenu gminy. Ma to być sto-
warzyszenie otwarte i widocz-
ne, mające na uwadze dobro 
mieszkańców naszej Gminy. 
Takie działania jak powstawa-
nie Stowarzyszenia Koła Go-
spodyń w Żydowie, czy nowej 
jednostki OSP w Rokietni-
cy będą wspierane i chwalone 
przez Stowarzyszenie, gdyż są 
to działania integrujące spo-
łeczność lokalną ale również 
promujące Gminę Rokietnica.
-Ponadto Piotr Hałas poinfor-
mował i przypomniał, że w 

tym roku, przed wakacjami 
letnimi przypada 10 rocznica 
powstania Stowarzyszenia Ro-
kietnica 2000.  Rozpoczynają 
się przygotowania do obcho-
dów tej rocznicy.
Dokładny opis dziesięciolet-
niej działalności Stowarzysze-
nia zostanie zaprezentowany 
w kolejnym artykule. Już dziś 
wszystkich, którym na sercu 
leży dobro naszej gminy, zapra-
szam do aktywnej działalno-
ści w ramach naszego Stowa-
rzyszenia. Bliższych informacji 
udziela Przewodniczący Sto-
warzyszenia Piotr Hałas. Tel. 
kontaktowy: 603 79 31 06 
e-mail: halas_piotr@wp.pl

Przewodniczący Stowarzyszenia 
Piotr Hałas

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Rokietnica 2000
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Najlepsi sportowcy 
Wielkopolski wybrani
Wielki Bal Sportowca, jedna 
z ważniejszych imprez nasze-
go regionu, miała w tym roku 
wyjątkowo uroczystą oprawę. 
1 lutego b.r. odbyła się bowiem 
pięćdziesiąta, jubileuszowa, 
edycja Plebiscytu na Najlep-
szych Sportowców i Trenera 
Wielkopolski roku 2007. W or-
ganizację uroczystości włączył 
się również powiat poznański, 
który od lat wspiera inicjaty-
wy związane ze sportem, sta-
rając się stworzyć jak najlepsze 
warunki do jego uprawiania. 
 – Kultura fizyczna to niezwy-
kle ważny obszar życia społecz-
nego. Osiągnięcia sportowców 
z naszego regionu powinny być 
zauważane i doceniane. Pro-
pagowanie aktywnego trybu 
życia należy do jednych z waż-
niejszych zadań, w którego re-
alizacji ma swój udział także 
samorząd lokalny. W naszym 
regionie działa 12 ośrodków 
sportu i rekreacji, uczniow-
skie kluby sportowe, stowa-
rzyszenia i organizacje poza-
rządowe. Nowoczesne, dobrze 
wyposażone hale sportowe, 
stadiony czy pływalnie spra-
wiają, że każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Powiat wspiera, 
również finansowo, młodych 
sportowców i trenerów, którzy 
promują nasz region na arenie 
ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej. Uznanie dla wyróżnia-
jących się sportowców to do-
skonała motywacja do dalszej, 
skutecznej,  rywalizacji –  po-
wiedziała obecna na balu Ewa 
Dalc, Członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego.
Najlepszymi sportowcami mi-
nionego roku zostali: Krzysz-
tof Kasprzak (żużel), Eleo-
nora Dzikiewicz (siatkówka), 
Bogna Jóźwiak (szermierka), 
Paweł Baraszkiewicz (kajakar-
stwo), Agnieszka Bednarek 
(siatkówka), Krzysztof Ludwi-
czak (jeździectwo), Damian 
Ławniczak (kick boeing), 
Edyta Krysiewicz (koszyków-
ka), Julia Michalska (wio-
ślarstwo) i Henryk Synoracki 
(sporty motorowodne). Laur 
najlepszego trenera zdobył Zbi-
gniew Rachwalski (hokej na 
trawie); na dalszych miejscach 
uplasowali się Czesław Czerni-
cki (żużel) i Aleksander Woj-
ciechowski (wioślarstwo). 

Sportowcami półwiecza zo-
stali Szymon Ziółkowski (lek-
ka atletyka) oraz Rafał Szuka-
ła (pływanie) i Artur Wojdat 
(pływanie).

Karolina Korcz,  
Gabinet Starosty

Nagrody dla Powiatu 
Poznańskiego

W organizowanym przez Sto-
warzyszenie Europa Nasz Dom 
– Centrum Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych, pod au-
spicjami Przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa oraz Prze-
wodniczącego Senackiej Ko-
misji Gospodarki Narodowej, 
konkursie pn. „Polska wolna 
od azbestu” Powiat Poznański 
zajął II miejsce. Otrzymał cer-
tyfikat oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 20.000 zł.. W ry-
walizacji uczestniczyły gminy 
i powiaty z całej Polski. Głów-
nym celem organizacji Kon-
kursu było poruszenie prob-
lemu szkodliwości azbestu, 
negatywnego wpływu i skut-
ków ubocznych jego występo-
wania i w szczególności jego 
bezpiecznego usuwania. Na-
grody wręczał Andrzej Janu-
siewicz - Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska, Jacek 
Baranowski - prezes Stowa-
rzyszenia „Łódzkie bez azbe-
stu” oraz Jacek Piechota - pre-
zes Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej. 
„Program likwidacji wyro-
bów zawierających azbest na 
terenie powiatu poznańskie-
go” został również docenio-
ny przez kapitułę konkursu 
pn. „Wielkopolski Gospodar-

czo-Samorządowy HIT 2007”. 
17 lutego 2008 roku, podczas 
uroczystej gali w auli UAM 
statuetkę i dyplom honorują-
cy przedsięwzięcie odebrał Ja-
nusz Napierała - Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego, 
odpowiedzialny za realizowa-
nie zadań z zakresu ochro-
ny środowiska. Pierwsze ta-
kie przedsięwzięcie w kraju 
zdobyło uznanie jury licznych 
konkursów. Kampania poma-
ga osobom fizycznym w usu-
waniu azbestu. 
Powiat poznański wspiera fi-
nansowo inicjatywę, wyróż-
niając się znacząco na tle 
innych samorządów powiato-
wych.  Od 2006 r. realizuje bo-
wiem program likwidacji wy-
robów zawierających azbest, 
dzięki któremu przez dwa lata 
unieszkodliwiono ponad 1000 
ton takich wyrobów. Program 
skierowany jest głównie do 
osób fizycznych, które mogą 
otrzymać dofinansowanie w 
wysokości 70 % kosztów de-
montażu, transportu i unie-
szkodliwienia wyrobów za-
wierających azbest. W 2008 
roku Starostwo Powiatowe za-
mierza kontynuować realizację 
programu. Usuwając w takim 
tempie azbest od osób fizycz-
nych w naszym powiecie, pro-
gram można zakończyć w cią-
gu 16 lat, tj. do roku 2024, czyli 
grubo poniżej terminu wyzna-
czonego dla Polski, który przy-
pada na koniec grudnia 2032 r. 
Planowana jest również szero-
ka akcja informacyjna na te-
mat szkodliwości azbestu oraz 
możliwości uzyskania w tym 
względzie przez mieszkańców 
powiatu finansowej pomocy 
ze strony Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

Katarzyna Strzyż,
Wydział Promocji, Kultury i 

Współpracy z Zagranicą
Agata Sybila

Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Z wizytą w muzeach 
tyflopedagogicznych 
w Czechach i Austrii
Zorganizowany przez Specjal-
ny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach wyjazd 
do muzeów tyflopedagogicz-

nych w Czechach i Austrii, od-
był  się w dniach od 3 – 6 lu-
tego 2008 roku. Pracownicy 
Ośrodka, przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego w Po-
znaniu, a także pełnomocnik 
do Spraw Niepełnosprawnych 
Studentów Uniwersytetu im 
Adama Mickiewicza, będący 
uczestnikami wyprawy, odby-
li pouczającą podróż po histo-
rii tyflopedagogiki. Poznając 
urządzenia konstruowane na 
potrzeby niewidomych ludzi, 
z przełomu kilku ostatnich 
wieków, mieli niepowtarzalną 
okazję zrozumienia znaczenia 
pracy, jaką wykonali tyflope-
dagodzy, w zakresie przystoso-
wania środowiska i ułatwiania 
życia osobom z tą niepełno-
sprawnością. Członkowie wy-
prawy obejrzeli, a także wy-
próbowali w działaniu, pełne 
pomysłowości narzędzia i po-
moce naukowe umieszczone 
w gablotach obu muzeów. Za-
równo nauczyciele tyflopeda-
godzy, jak i pozostali uczestni-
cy, wzbogacili swoją wiedzę o 
nowe doświadczenia i przemy-
ślenia w tym kierunku.
Wyjazd do muzeów tyflopeda-
gogicznych w Czechach i Au-
strii pozwolił poszerzyć jego 
uczestnikom wiedzę doty-
czącą życia i funkcjonowania 
niewidomych od XVIII wie-
ku. Ponieważ w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach ma powstać po-
dobne muzeum, gromadzące 
największą w Europie (i chyba 
na świecie) kolekcję map dla 
osób niewidomych, niezwykle 
ważne było zobaczenie jak wy-
glądają najważniejsze muzea 
tyflopedagogiczne w innych 
krajach Europy.  

Joanna Czopik, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach
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Przekazanie 
radiowozów dla 
Komisariatów Policji 
w Luboniu i Stęszewie
Od wielu lat, w ramach usta-
wy o samorządzie powiato-
wym, Powiat Poznański rea-
lizuje zadania mające na celu 
zwiększenie skuteczności pra-
cy funkcjonariuszy Komen-
dy Miejskiej Policji w Pozna-
niu. Podstawą tych działań 
jest zagwarantowanie odpo-
wiednich warunków pracy po-
licjantów, w tym: stworzenie 
sprawnego systemu łączno-
ści, wyposażenie komisaria-
tów w nowoczesny sprzęt in-
formacyjny oraz finansowanie 

wydawnictw informacyjnych 
dotyczących zagrożeń i sposo-
bów ich zapobiegania i pracy 
Policji. W związku z tym Jan 
Grabkowski, Starosta Poznań-
ski, przekazał niedawno Ko-
misariatom Policji w Luboniu i 
Stęszewie dwa radiowozy. Za-
kup samochodów został w ca-
łości sfinansowany ze środków 
Powiatu Poznańskiego. 
Dotychczas, dzięki wsparciu 
finansowemu Powiatu Po-
znańskiego, przeprowadzono 
remonty Komisariatów w Ko-
strzynie, Suchym Lesie oraz 
częściowo w Tarnowie Podgór-
nym. Zakupiono również: 
- sprzęt komputerowy i łącz-
nościowy,
- wyposażenie kwaterunkowe 
i biurowe,

- psy służbowe,
- samochody dla Komisaria-
tów Policji w Czerwonaku i 
Tarnowie Podgórnym.
Równie ważna jest współpraca 
z Policją w zakresie prowadzo-
nych projektów edukacyjnych, 
mających na celu poszerzenie 
wiedzy na temat pracy poli-
cji oraz poprawę bezpieczeń-
stwa drogowego, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. Tyl-
ko w ramach akcji „Bądź wi-
doczny” w ciągu ostatnich 
pięciu lat, pierwszoklasiści z 
terenu powiatu poznańskiego 
otrzymali ponad dwadzieścia 
tysięcy światełek i opasek od-
blaskowych. Dodatkowo, dzię-
ki współpracy z Sekcją Prewen-
cji Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, przeprowadzo-

no szereg spotkań z dziećmi, 
w trakcie których rozmawiano 
na temat ich bezpieczeństwa 
na drogach. Z kolei konkurs 
„Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego” stanowi dosko-
nałą motywację dla policjan-
tów. Przyczynia się on bowiem 
do budowania zaufania po-
między społecznością lokalną 
a funkcjonariuszami. Podob-
nemu celowi służy moderni-
zowanie komisariatów Policji 
w ramach programu „Otwar-
ty komisariat”, gdzie  wpro-
wadzane zmiany mają służyć 
zmniejszeniu dystansu pomię-
dzy policjantami i mieszkań-
cami powiatu. 

Łukasz Sobolewski
Wydział Spraw Obywatelskich 

i Zarządzania Kryzysowego

Uwaga rolnicy!
Urząd Gminy Rokietnica przy-
pomina, że w terminie od 
1 marca 2008r. do 31 mar-
ca 2008r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do Wójta 
Gminy o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT stanowiące do-
wód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 września 2007r. 
do 29 lutego 2008r.

3 marca 2008 roku w sali se-
syjnej Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy pracownicy biura 
powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa przeprowadzili szkolenie 
dla rolników z terenu Gmi-
ny Rokietnica. Szkolenie doty-
czyło wypełniania wniosków 
o przyznanie płatności obsza-
rowych na rok 2008. Ponadto 
rolnicy zostali poinformowa-
ni o nowych zasadach płat-
ności bezpośrednich. W roku 
2008 zostały zmienione zasa-
dy deklarowania działek rol-
nych. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad i warunków 
przyznawania płatności na rok 
2008 są zamieszczone na stro-
nie internetowej www.arimr.
gov.pl oraz dostępne w biurach 
powiatowych ARiMR i oddzia-
łach regionalnych ARiMR.
Wnioski o przyznanie płatno-
ści na rok 2008, rolnicy mogą 
składać w biurach powiato-
wych ARiMR, właściwych ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę wniosko-

dawcy oraz za pośrednictwem 
poczty, w terminie od 15 mar-
ca do 15 maja 2008 r. Dopusz-
czalne jest złożenie wniosku w 
terminie 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie, czyli 
do 9 czerwca 2008 r., jednak-
że należna rolnikowi płatność 
będzie pomniejszana o 1% za 
każdy dzień roboczy opóźnie-
nia. 
Formularz wniosku o przyzna-
nie pomocy wraz z instrukcją 
jego wypełniania jest dostęp-
ny na stronach internetowych 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa www.
arimr.gov.pl oraz Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl. Można go 

również otrzymać w biurach 
powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolni-

ctwa, 60-479 Poznań ul. Strze-
szyńska 36, tel. 061840 06 90.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych w 2008 roku
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