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Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy! Minął kolejny miesiąc 2007 roku – to oznacza, że 

gotowy jest kolejny numer Rokickich Wiadomości. W najnowszym 
wydaniu można znaleźć między innymi – informacje na temat budżetu 

gminy, wyborów sołtysów oraz relacja ze spotkania noworocznego. 
Zapraszam również do rozwiązania krzyżówki – czeka nagroda! 

 Na koniec dziękuję wszystkim za cenne uwagi dotyczące 
naszego pisma. Oczywiście nie spoczywamy na laurach - razem z 

zespołem redakcyjnym cały czas staramy się, żeby gazeta była jeszcze 
bardziej atrakcyjna.

Zapraszam do współpracy  - czekam na Wasze uwagi.
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Serdecznie witam wszyst-
kich czytelników Rokickich 
Wiadomości, spotykamy się 
już w drugim odmienio-
nym numerze. Zgodnie z 
zapowiedzią pragnę przy-
bliżyć Państwu stan gminy 
– jej prawdziwy obraz jaki 
zastałem po objęciu sta-
nowiska wójta. Zgodnie z 
przewidywaniami, ocenami 
(z perspektywy radnego po-
przedniej kadencji, a przede 
wszystkim mieszkańca gmi-
ny) sytuacja naszej gminy 
była zbliżona do oczekiwa-
nej, aczkolwiek w niektó-
rych przypadkach pojawiły 
się nowe, nieznane nam 
mieszkańcom problemy . 

Z całą pewnością sytuacja naszej 
gminy z perspektywy stanowiska 
wójta wygląda inaczej. 

W czasie kampanii wy-
borczej pojawiło się kilka 
programów wyborczych w 
skali mikro (z perspekty-
wy wsi, sołectwa) i w skali 
makro (całej gminy), dla 
mnie jako dla wójta liczy 
się obraz całej gminy jej 
sytuacja społeczna, ekono-
miczna i polityczna. Zgodnie 
z tonem w jakim prowadzi-
łem kampanię wyborczą 
potwierdzam, że gmina 
Rokietnica ma bardzo dobre 
perspektywy, aczkolwiek jej 
zastany status pozostawia 
wiele do życzenia. Chciałem 
swój raport opublikować w 
całości jednakże ze wzglę-
du na mnogość zagadnień 
jak i na rozpoczęte procesy 
naprawcze postanowiłem 
podzielić raport otwarcia na 
bloki tematyczne, w których 
będę starał się przedstawiać 
w sposób obiektywny stan, 
który zastałem rozpoczy-
nając z woli Państwa moje 
urzędowanie na stanowisku 
Wójta Gminy Rokietnica. 

Postanowiłem również, że 
w raporcie tym przedstawię 
mieszkańcom naszej gminy 
zamierzenia i działania 
naprawcze, które zostały już 
podjęte lub podjęte zostaną 
w niedalekiej przyszłości. 

Dziś przedstawię zastaną kwestię 
dróg i ich infrastruktury na 
terenie gminy.

Jednym z pierwszych a 
zarazem największych 
realnych problemów, na 
które natknąłem się w 
Urzędzie jest groźba utraty 
znacznych sum pieniędzy 
z budżetu naszej gminy. 
Kwoty te sięgają milionów 
podczas, gdy roczny budżet 
naszej gminy na 2007 rok, 
wynosi 19.910.294,00 PLN. 
Utrata tak dużej kwoty 
zagraża nam ze względu 
na niekorzystnie podpisa-
ne porozumienia przejęcia 
dróg i nakładów inwestycyj-
nych. Dla przykładu jedno 
z podpisanych porozumień 
dotyczących przejęcia nakła-
dów na drogi przez gminę, 
poniesionych przez jednego 
tylko inwestora z terenu 
naszej gminy, kosztować 
może nasz budżet kwotę 1 
400 000 zł. Sprawa obec-
nie znalazła swoje miejsce 
w sądzie. Problem dróg na 
naszym terenie najbardziej 
jest mi znany i odczuwalny 
poprzez wiele wizyt miesz-
kańców, listów, e-maili. 
Rzeczywiście stan dróg jest 
fatalny, dochodzą do tego 
nieuregulowane sprawy 
własności i brak systemo-
wego rozwiązania. Obecnie 
na obszarze naszej gminy 
znajduje się 8,630 km dróg 
wojewódzkich, 36,329 km 
dróg powiatowych, 127,471 
km dróg gminnych. Naj-
większym wysiłkiem dla 
gminy jest budowa dróg 

gminnych (lokalnych osied-
lowych). Ponad 40 km dróg 
na terenie gminy wymaga 
utwardzania w krótkim 
czasie. Szacując, że budowa 
1 km dróg kosztuje 1,5 mln 
zł., kompleksowa budowa 
dróg na naszym terenie 
kosztowałaby 60 mln zł przy 
19 mln budżecie rocznym 
(proszę pamiętać, że budżet 
gminy obejmuje oświatę, 
administrację, komunikacje, 
opiekę społeczną itd.). 

Aby poprawić obecną sytuację 
zostały podjęte dwa działania: 
bieżąca naprawa dróg oraz 
opracowanie systemowego 
rozwiązania. 

Przez bieżącą naprawę dróg 
rozumiem, działania popra-
wiające stan dróg grunto-
wych (nawiezienie tłucznia, 
wyrównanie), które docelo-
wo mogą stanowić podbudo-
wę. Obecnie kończymy prace 
nad rozwiązaniem systemo-
wym, czyli planem budowy 
dróg. Plan budowy dróg 
obejmować będzie wszystkie 
drogi gminne, harmono-
gram prac, kosztorysowe 
wartości wykonania kanali-
zacji deszczowej, nawierzch-
ni, oświetlenia oraz najważ-
niejszą część – mechanizm 
finansowy. Głównym moim 
założeniem jest sukcesyw-
ne zwiększanie budżetu po 
stronie dochodów i coroczne 
przeznaczanie większych 
kwot na nasze drogi (obec-
nie na drogi przeznaczamy: 
inwestycje 1,5 mln, bieżące 
utrzymanie 200 tys zł, od-
śnieżanie dróg gminnych). 
W roku bieżącym zostały 
również zabezpieczone 
środki na zwiększenie ilości 
punktów świetlnych. Mamy 
ambitny plan, aby rozpocząć 
sukcesywne stawianie lamp 
na terenach nowych osiedli 

(nowy standard na terenie 
naszej gminy, kablowe zasi-
lanie, ujednolicony typ lam-
py). Takie rozwiązanie ma 
zwiększyć komfort naszych 
mieszkańców jaki i poprawić 
estetykę naszej gminy. Inna 
sytuacja jest w przypadku 
dróg, których nie jesteśmy 
właścicielami: drogi powia-
towe, wojewódzkie. Teren 
Gminy Rokietnica przecina 
ponad 36 km dróg stano-
wiących własność Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, a 
zarządzanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych z siedzi-
bą w Koziegłowach. Stan 
tych dróg i sposób ich utrzy-
mania od wielu lat budzi 
wiele zastrzeżeń i kontro-
wersji wśród naszych miesz-
kańców. Drogi te stanowią 
główne ciągi komunikacyjne 
gminy, łącząc poszczególne 
jej miejscowości, a także 
stanowią o możliwości 
komunikacji z najbliższym 
otoczeniem. Są więc bardzo 
istotne dla funkcjonowania 
całej gminy. Chociaż drogi 
te znajdują się na terenie 
gminy Rokietnica, 

władze samorządowe gminy 
nie mają praktycznie żadnych 
możliwości bezpośredniego 
oddziaływania nie tylko na ich 
stan lub modernizacje,

ale również nawet w kwestii 
decyzji czy przetargów doty-
czących kolejności i jakości 
odśnieżania tych dróg. 
Między bajki można włożyć 
obietnice czy deklaracje poli-
tyczne naszych niektórych 
samorządowców z których 
wynika, że doprowadzą do 
modernizacji, naprawy czy 
przebudowy dróg powia-
towych lub wojewódzkich. 
Decyzje o takowej prze-
budowie czy modernizacji 
podejmuje właściciel drogi, 

Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!
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który też ustala kolejność i 
niezbędność tej inwestycji 
w skali powiatu czy wo-
jewództwa. Nawet gdyby 
Rada Gminy zgodziłaby się 
pokryć 100% inwestycji, to 
decyzja o jej uruchomieniu 
nadal spoczywałaby w gestii 
właściciela drogi biorącego 
pod uwagę również koniecz-
ność wydzielenia objazdów 
z ich przystosowaniem 
do ruchu. Dotychczasowa 
współpraca pomiędzy gminą 
a starostwem, w zakresie 
utrzymania roli tych dróg, 
a szczególnie ewentual-
nych inwestycji była dalece 
niezadowalająca. Jednakże 
ostatnie miesiące, po ukon-
stytuowaniu się nowych 
władz wykonawczych 
gminy, przyniosły pozytyw-
ne zmiany w relacjach ze 
Starostwem, które zapo-
wiadają możliwość przy-
śpieszenia działań zmierza-
jących do poprawy jakości 
podróżowania po drogach 
powiatowych. Potwierdziło 
to wystąpienie pana Staro-
sty Jana Grabkowskiego na 
Spotkaniu Noworocznym w 
dniu 17 lutego i potwierdzą 
niebawem namacalne fakty. 

W pierwszej kolejności odczują 
to mieszkańcy Żydowa, 

gdyż wszczęto już postępo-
wanie w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji pole-
gającej na budowie odwod-

nienia drogi powiatowej, 
łączącej Żydowo z Przecła-
wiem. Prace projektowe są 
już zaawansowane i jeszcze 
w roku bieżącym inwestycja 
będzie zrealizowana. Znik-
nie w ten sposób istotne i 
niebezpieczne utrudnienie, 
w postaci tworzącego się 
rozlewiska, na drodze w 
rejonie kościoła. Inwestycja 
polegać będzie na budowie 
odcinka kanału deszczo-
wego wraz z wpustami 
deszczowymi oraz odprowa-
dzeniu, poprzez osadniki i 
separatory wód opadowych 
i roztopowych, do stawu 
przylegającego bezpośrednio 
do drogi. Inwestycja zaist-
nieje dzięki staraniom władz 
gminy, o możliwość skorzy-
stania ze wspomnianego 
stawu, jako odbiornika. Pod-
pisano w tym celu trójstron-
ne porozumienie pomiędzy 
prywatnym właścicielem 
stawu, urzędem gminy i Za-
rządem Dróg Powiatowych. 
Porozumienie takie mogło 
zaistnieć dzięki wykonaniu, 
w roku ubiegłym kanali-
zacji sanitarnej w rejonie 
ulicy Przecławskiej i wy-
eliminowaniu wypływów 
ze zlokalizowanych w tym 
sąsiedztwie szamb. Uzupeł-
niającym elementem całej 
inwestycji będzie poszerze-
nie drogi w tym miejscu i 
wykonanie nowego dywa-
nika asfaltowego. Zgodnie z 
deklarowanym nowym mo-

delem współpracy, pomiędzy 
Wójtem Gminy Rokietnica, a 
Starostwem Powiatowym w 
najbliższych latach przybę-
dzie na terenie gminy istot-
na ilość nowych odcinków 
chodników, wzdłuż ciągów 
dróg powiatowych. 
Jeszcze w tym roku wykona-
ny zostanie kolejny chodnik 
w miejscowości Kiekrz, 
prawdopodobnie wzdłuż 
ulicy Kierskiej, jako dokoń-
czenie zeszłorocznej realiza-
cji, do skrzyżowania z ulicą 
Leśną, bądź na ulicy Czystej 
w Kiekrzu – Chwaliszewie. 
Niezależnie od wskazania 
realizacyjnego, dla roku 
bieżącego, zadanie nie zre-
alizowane, zostanie ujęte w 
planach roku następnego.
Ponadto kolejne lata powin-
ny przynieść chodniki w 
następujących miejscach:
- Rokietnica – ulica Szkolna 
od szkoły podstawowej do 
ulicy Leśnej;
- Rokietnica ulica Kolejowa 
od torów do osiedla Zielony 
Lasek w Rostworowie;
- Rokietnica ulica Szamotul-
ska do Osiedla Zmysłowo;
- Napachanie ulica Rokietni-
cka do ulicy Starzyńskiej;
- Napachanie ulica Tarnow-
ska do skrętu w kierunku 
Dalekiego;
- Cerekwica ulica Przybrodz-
ka do końca zabudowań;
Wszystkie wymienione 
odcinki powinny równolegle 
otrzymać oświetlenie ulicz-

ne, jednakże już całkowicie 
jako inwestycję własną 
gminy.

Od ponad 2 miesięcy prowadzę 
też rozmowy ze Starostą i v-ce 
Starostą powiatu Poznańskiego 
na temat modernizacji skrzy-
żowania ulicy Szamotulskiej 
i Pocztowej 

w centrum Rokietnicy. 
Rozmowy te chociaż bar-
dzo trudne zbliżają się do 
finału jakim będzie budowa 
nowoczesnego ronda na 
tych drogach powiatowych, 
oraz o zmianie inżynierii 
ruchu na ulicy Kolejowej 
w Koszycy, gdzie znajduje 
się skrzyżowanie z drogą 
powiatową. Trudności w 
negocjacjach spowodowane 
są przede wszystkim plano-
wanym, odległym terminem 
realizacji tych przedsięwzięć 
w harmonogramie powiatu. 
O prowadzonych rozmowach 
i negocjacjach z pewnością 
już część z Państwa wie, 
gdyż na bieżąco informowa-
łem o tym radnych naszej 
gminy.

W następnym numerze na-
szego miesięcznika, poruszę 
kolejne zagadnienia z opra-
cowanego bilansu otwarcia z 
jednoczesnym wskazaniem 
podjętych środków napraw-
czych.

Plan modernizacji skrzyżowania ulicy Szamotulskiej i Pocztowej w Rokietnicy



6 Rokickie Wiadomości – Luty 2007

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy

Droga Leokadio!
Żeby Ci jednak wyjaśnić „co jest 
grane” mój dzisiejszy list musi byc 
trochę przydługi. Uwierz mi, że 
warto go jednak przeczytać. 

Bardzo się cieszę, że u Ciebie 
wszystko dobrze i że te informa-
cje o tych bombach w Irlandii 
to plotki. Piszesz, że chciałabyś 
odwiedzić tą naszą Rokietnicką 
Rzeczpospolitą, ale na razie to 
daj sobie na wstrzymanie. Jak się 
wyklaruje wreszcie sytuacja w tej 
naszej Radzie gminy to dam Ci 
znać, gdyż po tych ostatnich dwóch 
sesjach to już sama nie wiem o 
co tu chodzi i co jest grane. Przez 
cały styczeń nie przychodziłam do 
Urzędu bowiem wszyscy Radni jak 
to mówią „w pocie czoła” radzili 
nad naszym nowym budżetem, co 
to go wójt ma realizować w 2007 
roku. Radzili, radzili i w końcu 
uradzili. Na 1 lutego więc ta nasza 
Przewodnicząca zwołała sesję 
Rady gminy Rokietnica, sesje co 
to ją budżetową nazywają. Sesja 
rozpoczęła się o 13.00. Byłam 
pewna, że na tak ważne dla gminy 
wydarzenie walić będą tłumy, 
więc żeby mieć siedzące miejsce 
przyszłam już na dwa kwadranse 
przed rozpoczęciem.

Siadłam na tych miejscach  
co dla gości są i czekam.

Oj długo, długo przyszło mi 
czekać, ale nie żałuję bo sobie tą 
naszą salę sesyjną oglądnęłam 
i wiesz co, licha ci ona jakaś 
jest. Trochę mnie zainteresował 
ten sprzęt nagrywający ale jak 
zobaczyłam, że to z lat osiem-
dziesiątych i jeszcze z wyrwaną 
kieszenią, to już mi ochota na to 
oglądanie przeszła. W każdym 
razie tuż przed tą trzynastą zaczęli 
się schodzić ludzie. Patrzyłam czy 
może Kowalska przyjdzie ale nie 
przyszła i musiałam jej wszyst-
ko opowiedzieć u rzeźnika. No 
więc jak zaczęli przychodzić ci 
zainteresowani to inom patrzała 
kto ze znajomych będzie, bo jedno 

miejsce trzymałam w zapasie. 
Nie uwierzysz kochana ale ci co 
przyszli na tą sesje to albo Radni 
albo no ci… dyrektorzy szkół i 
tych zakładów komunalnych. 
A przepraszam koło mnie usiadł 
taki przystojny elegancki pan. Nie 
rozmawiałam z nim bo on bez 
przerwy na tych naszych radnych 
z tego klubu RFO spoglądał. Nie 
wiem czy ich pilnował żeby z tej 
sali sesyjnej nie uciekli czy też żeby 
ich jakowaś krzywda nie spotkała. 
Ale nie powiem gość był niczego 
sobie. O tej trzynastej wstała ta 
nasza kobietka, no wiesz ta pani 
Przewodnicząca i otworzyła VI 
sesję Rady Gminy. Stwierdziła ona 
prawomocność obrad bo na sali 
było 13 (tfu co za liczba) radnych. 
Następnie przedstawiła porządek 
obrad. Ten program jest po to żeby 
inni wiedzieli o czym będą radzili 
a przygotowuje go właśnie pani 
Terenia. Zgrabnie go przygotowała 
ale jak usłyszałam ile tego jest to 
zaczęłam się bać, że nie zdążę na 
ten mój ulubiony serial, no wiesz 
„Na Wspólnej”.

Pani Terenia spytała czy są 
jakieś uwagi i wnioski lub  

propozycje zmian 

programu ale nie było. Więc za-
rządziła głosowanie. I jak myślisz, 
był ktoś przeciw? Pewnie że nie! 
Przecież wiadomo kto go pisał. 
Dalej Radni zatwierdzili protokół 
obrad tej poprzedniej, IV sesji Rady 
jeszcze z grudnia zeszłego roku. A 
dalej to uwierz mi zaczął się cały 
koncert życzeń w postaci tych ich 
interpelacji do wójta gminy. Ja nie 
wiem ale mi się wydaje, że przecież 
szybciej by było jakby ci nasi Rad-
ni przyszli do wójta przed tą  sesją 
i zapytali o to co ich interesuje. 
Ale może to taki przymus dla tych 
naszych Radnych, bo chyba na 
punkty marketingowe uzyskane w 
ten sposób nie liczą. Więc na sam 
pierw wstał ten przystojniak Rysiu 
Lubka i ten drugi wice przewodni-
czący Jurek Gmerek (a wiesz ten 
Jurek to nie tylko z tymi chłopami 
trzyma bo ostatnio słyszałam że 
trzymał za kolano tą blondynkę 
z Szamotulskiej i pewnie z nią 

też na temat polityki 
rozmawiał). Więc te 
dwie Casanovy złożyli 
interpelacje w sprawie 
bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 
w naszej gminy. Po-
wiedzieli że w naszej 
gminie jest za mało 
policjantów i że należy 
dążyć do zwiększenia 
ich liczby w naszym 
Rewirze. Ja tam sobie 
myślę, że to i tak nic 

nie da bo ten komendant Policji co 
w Tarnowie Podgórnym siedzi to 
i tak tych naszych chłopaków do 
tego Tarnowa ściągnie na służbę 
jak to dotychczas robił. Cholerka 
jak ten kocur wszystko pod siebie 
w tym Tarnowie chowa! Później 
wstała taka ładna paniusia Radna 
Sylwia Kiejnich i złożyła inter-
pelację dotyczącą uzupełnienia 
oświetlenia w Rogierówku na ulicy 
Kościuszki. Jak tak przypomnę 
sobie te interpelacje z poprzedniej 
sesji to z tym oświetleniem ulic 
w naszej gminie to tak wygląda 
jak w gębie u mojego starego po 
ostatniej wizycie u naszej den-
tystki.

Ta Radna poprosiła też  
o ustosunkowanie się do dowozu 

dzieci do szkoły 

w Kiekrzu z Rogierówka. Widać 
od razu że to mądra kobieta. Nie 
grozi nie żąda ale prosi. Na pewno 
tą sprawę załatwi jak ja to futro z 
lisa co to ci się tak podoba. Przecież 
wiadomo że chłopy miękną jak ich 
ładna kobieta poprosi i wszystko 
dadzą. Oj mądra, mądra dziewu-
cha. Potem wstał jeszcze radny 
Zbigniew Muszyński z prośbą 
o wygospodarowanie środków z 
budżetu na budowę jednostronne-
go chodnika wzdłuż ulicy Koszycy 
w Krzyszkowie. Wiesz pojętny ten 
Radny. Siedzi niedaleko pani Syl-
wii to się od niej pewnie nauczył 
jak się składa skuteczne interpela-
cje. Ino zapomniał bidok że to nie 
ta sama płeć. 

A później wstał pan  
Sławek Kieliszek z klubu RFO 

i złożył interpelacje do naszej pani 
Tereni o przedłożenie projektu har-
monogramu posiedzeń zwykłych 
Rady Gminy na 2007 rok oraz jak 
on to powiedział „zakresu tema-
tycznego tych sesji”. Dobry chłop z 
tego pana Sławka i bardzo go lubię 
ale myślę sobie że lepiej by było, 
żeby mówił tak od siebie z serca a 
nie czytał ciągle z tych kartek. Nie 
wszyscy my doktory czy magistry 
ale rozumiemy co do nas się mówi. 
Po panu Sławku wstała pani 
Małgorzata Szymańska, też z tego 
klubu co pan Sławek i złożyła in-
terpelację dotyczącą przywrócenia 
godzin rozpoczęcia sesji i komisji 
na godziny popołudniowe. Mówiła 
że działa w interesie społeczności 
i chce umożliwić mieszkańcom 
udział w sesjach i komisjach. Ja 
tam jeszcze wyrobiona politycznie 
nie jestem alem policzyła na po-

przedniej sesji popołudniowej i tej 
budżetowej ilość mieszkańców któ-
rzy nie przyszli tu z obowiązku i 
tak mi się te liczby wahają od 2 do 
5. Nie wiem czy to dużo czy mało 
na naszą gminę ale z tego co mi 
pisałaś to takie zainteresowanie se-
sjami i komisjami jest nie tylko u 
nas w kraju ale i u was w Irlandii. 
Następny w kolejce do interpelacji 
był ten przystojny młody chłopiec 
z Soboty Marcin Jakobsze z klubu 
RFO. Wiesz ten co w tak młodym 
wieku dosłużył się stanowiska 
zastępcy pana Jurka Gmerka w 
Komisji Rady Gminy. 

Pan Marcin wniósł interpelację  
w sprawie złego stanu drogi 

Chuby-Pawłowice-Sobota. Po-
wiedział że droga ta jest drogą nie 
utwardzoną a jeżdżą nią samocho-
dy ciężarowe. Tak sobie myślę że 
pan Wójt powinien go posłuchać, 
bo co jak co ale odnośnie jazdy sa-
mochodem to pan Marcin wiedzę 
ma. Może należy się zwrócić do ko-
mendanta w Tarnowie Podgórnym 
żeby wymusił postawienie jakiego 
znaku? Patroli z alkomatem bym 
raczej nie wysyłała bo wzrośnie 
obłożenie autobusów przez miesz-
kańców i jeszcze miejsca siedzącego 
dla mnie zabraknie. Dalej wstała 
pani Radna Jolanta Pankowska 
z klubu RFO i zapytała wójta czy 
prowadzi jakoweś rozmowy na te-
mat sprzedaży terenu pod budowę 
hali sportowej w Rokietnicy. Też 
mądra kobieta, bo zapytała o teren 
a nie o halę. Chociaż ja tam tego 
gruzowiska bym nie kupowała 
za żadne pieniądze bo nie było by 
mnie stać na rozbiórkę tych ruin. 

Tak sobie myślę czy nie złożyć 
też interpelacji w sprawie uzna-

nia tego miejsca za skansen. 

Ostatecznie lata swoje ma a i tury-
stów by się ściągnęło mówiąc im 
że to ruiny po zbombardowanych 
koszarach tak jak na Westerplatte. 
A potem znowu głos zabrała pani 
radna Sylwia Kiejnich i poinfor-
mowała, że droga w Koblnikach 
stała się nieprzejezdna i że brak 
tam oświetlenia. Nie powiem 
pracowita ta nasza Sylwia. Później 
złożył interpelację pan Radny 
Tadeusz Matuszek z klubu RFO 
w sprawie złego stanu ulicy w Kie-
krzu i pan Radny Słuszczak Ry-
szard w sprawie złego stanu ulicy 
Sosnowej w Kiekrzu i skandalicz-
nego stanu pojemników na śmieci 
na ulicy Kierskiej w Kiekrzu jak 
również zaśmiecania ulicy Parko-
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wej i jej pobocza. A swoją drogą 
co jest do jasnej Anielki z tymi 
drogami i chodnikami? To przez 
te wszystkie lata nic nie robiono? 
To gdzie te pieniądze co mi je 
potrącają na podatek? Biedny ten 
nasz młody Wójt, jak on teraz  w 
miesiąc porobi to wszystko co od 
niego Radni żądają. Czarodziej 
jaki czy co? Później pani Prze-
wodnicząca udzieliła głosu pani 
dyrektor przedszkola „Bajeczka” 
na temat rozbudowy przedszkola, 
sołtys z Cerkwicy zabrał głos na 
temat oświetlenia ulicy Żwirowej 
w Cerkwicy i zwrócił uwagę na śli-
ską nawierzchnie dróg po opadach 
śniegu. 

Jak tego wysłuchałam to nic 
tylko usiąść i płakać. 

Na szczęście to już były wszyst-
kie interpelacje, a ja chyba dam 
na mszę, że w naszej Radzie są 
tylko dwa kluby bo by się ta sesja 
chyba rano skończyła. No ale 
pomyślałam sobie „ty Hala teraz 
słuchaj, bo jak wszyscy Radni 
przez 2 miesiąc nad tym budżetem 
pracowali to pewnie i środki na 
realizacje tych swoich interpelacji 
zabezpieczyli”. No więc przystą-
pili do uchwalania tego budżetu. 
Jeżeli myślisz Leokadio że to była 
formalność to się mylisz. To był po 
prostu cyrk! Pani Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały budże-
towej złożonej przez poprzedniego 
wójta a poprawionej i uzupełnio-
nej przez Radnych obydwu klubów 
na posiedzeniach komisji. Radni 
pracowali nad tym wspólnie przez 
dwa miesiące i przyjęli wspólne 
stanowisko w sprawie jego uchwa-
lenia. 

Dalej radny Lubka odczytał po-
zytywną opinię komisji wspólnej

(no wiesz posiedzenie wszystkich 
radnych, bo oni są podzieleni na 
dwie komisje) co do projektu tej 
uchwały. Potem Ola nasz gminny 
skarbnik (ta co ma taką parę w 
ręku) odczytała opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (też pozy-
tywną) a następnie stanowisko 
naszego Wójta w sprawie Opinii 
tych wspólnych komisji Rady i 
RIO. Po tych ichnich wystąpie-
niach wyszedł problem bo Wójt 
poprosił o zmianę wypracowanych 
i przegłosowanych przez Radnych 
propozycji uchwały budżetowej 
w kwestii dwóch zapisów. W tej 
sytuacji pani Przewodnicząca po-
prosiła o przegłosowanie poprawek 
zapisowych wniesionych przez 
Wójta. Jak policzyłam w głosowa-
niu uczestniczyli wszyscy Radni. 
Za przyjęciem poprawek było 10 
Radnych (7 z klubu „Razem nad 
podziałami” i 3 z klubu RFO) 3 
Radnych RFO wstrzymało się od 
głosu. Zaczęła się też dyskusja nad 
budżetem. Niewiele z niej pamię-
tam bo przyszedł na sesję kolejny 
mieszkaniec gminy. Nie wiem czy 
go znasz i pamiętasz, to jest ten 
pan doktor biznesmen co ma swo-

ją firmę i mieszka w Krzyszkowie. 
Taki z brodą i w okularach. Mu-
sisz go pamiętać bo w poprzedniej 
Radzie był Radnym z Krzyszkowa 
ale nie wiem jakim był radnym bo 
w tym roku jego sąsiedzi już go na 
radnego nie chcieli i wybrali jego 
konkurenta. 

Acha wiesz ten pan chce kandy-
dować do Rady z Rokietnicy bo 
mamy wybory uzupełniające. 

Nie wiem jak chce reprezentować 
nas jako mieszkańców Rokiet-
nicy z Krzyszkowa ale on lata w 
pracy helikopterem to może będzie 
codziennie u nas lądować. Osta-
tecznie może być dworzec intercity 
i lotnisko we Włoszczowej  to 
dlaczego Rokietnica ma być gorsza. 
W każdym bądź razie  generalnie 
dyskusja była pozytywna. Potem 
pani Terenia zarządziła przerwę. 
Rozpoczęły się te rozmowy w ku-
luarach. No więc klub RFO z tym 
panem co ma być kandydatem z 
Rokietnicy i z tym eleganckim co 
przy mnie siedział wyszli obrado-
wać w jedno miejsce a drugi klub 
tak jakoś się rozproszył po tym 
naszym urzędzie. 

Po tych 10 minutach wrócili 
wszyscy na salę. 

No to myślę sobie jeszcze chwila 
i będzie koniec. Nic podobnego! 
Jak Przewodnicząca wznowiła 
to posiedzenie i chciała przejść 
do głosowania nad uchwałą 
budżetową, co to ją już właści-
wie uchwalono na komisjach i 
przyjęto, to wstała pani Radna 
Pankowska z klubu RFO, wyjęła 
kartkę i zaczęła czytać. Trochę było 
trudno wyrozumieć o co chodzi 
ale w końcu dotarło do mnie, że 
ta pani Radna w imieniu Klubu 
RFO oświadcza, że ta chwała co 
to ją wspólnie przez dwa miesiące 
poprawiali i uzupełniali, nie jest 
ich uchwałą tylko wójta Łukasika 
i że oni , to znaczy ten klub nie 
jest pewien czy nasz wójt należycie 
zajmie się oświatą. W tym stanie 
rzeczy ci radni z RFO zadecydowa-
li, że wstrzymają się od głosu przy 
uchwalaniu uchwały budżetowej. 

Powiem Ci droga Leokadio,  
że zupełnie zbaraniałam. 

No bo czy oni wcześniej o tym nie 
wiedzieli i dopiero musieli im to 
podpowiedzieć? A w ogóle to co oni 
robili te dwa miesiące? Cholerka 
za moje podatnika pieniądze wcza-
sy sobie urządzili czy co na tych 
komisjach? I jak nie ich uchwała 
skoro nanosili do niej poprawki, 
zmiany ba nawet przegłosowywali 
poprawki wójta na tej sesji 15 
minut temu. Powiem Ci że nawet 
w tym naszym krajowym weso-
łym miasteczku przy Wiejskiej w 
Warszawie takich numerów nie 
było. Chyba że nam się osiedlił 
w gminie drugi taki prezydent 
który jest za a nawet przeciw. Tak 
samo chyba pomyśleli wszyscy na 
Sali a pan Gmerek to nawet zaczął 

przekonywać tych radnych-zapo-
minalskich przypominając im, 
że sami pracowali nad zmianami 
i wnosili poprawki oraz głoso-
wali za uchwałą na komisjach. 
Potem wstał pan wójt i poprosił o 
uchwalenie tej uchwały gdyż nie 
może dłużej wstrzymywać prac 
budowlanych przy przedszkolu 
„Bajeczka” w Rokietnicy, zakupu 
busa do przewozu dzieci i prac 
planistycznych, na co nie zezwala 
prowizorium. 

Widziałam, że chłopak się tak zde-
nerwował, że aż mi go było żal.

Później wstało takie wielkie chło-
pisko co jest tym prezesem PUK 
– u i dalej prosić tych Radnych o 
tą uchwałę, bo mówi do piętnaste-
go lutego musi złożyć wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na udzielenie spółce 
kredytu a jak nie dotrzyma tego 
terminu to pieniądze przepad-
ną. Mówię ci wielkie chłopisko 
a miało łzy w oczach jak tych 
Radnych prosił. Na to ci Radni z 
RFO poprosili o chwilę przerwy i 
poszli radzić. Jak wyszli z pokoju 
i wrócili na salę to ta pani Radna 
Pankowska powiedziała, że oni 
rozumieją sytuację i nie mają 
żadnych roszczeń i nie wyraża-
ją sprzeciwu wobec zasadności 
przeznaczonych w budżecie kwot. 
Nie mają jednak pewności czy 
wójt gminy, Komisje i Rada 
Gminy rzeczywiście pracować będą 
nad reformą oświaty więc nadal 
nie poprą uchwały budżetowej. 
Wiesz w tym momencie to z tego 
mojego zbaranienia przeszłam do 
ogłupienia. 

No bo jak, zgadzają się z tą 
uchwałą, ale się nie zgadzają.

 Są w komisjach i Radzie, ale nie 
wiedzą czy wraz z Wójtem będą 
pracować nad reformą oświaty. 
Masło maślane, moja droga, 
masło maślane. Mówią ludziska, 
że jak nie wiadomo o co chodzi 
to chodzi o pieniądze. Tu jednak 
naprawdę nie wiedziałam o co 
chodzi. Zaczęłam się też bać, że 
jak nie uchwalą tej uchwały to 
ten nasz wójt z woreczkiem soli 
i łopatą będzie sam te nasze drogi 
odśnieżał, a tam gdzie nie ma 
oświetlenia to chyba mu przyj-
dzie oczyma świecić. Jak jednak 
Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie i za uchwałą było 7 
Radnych a wstrzymało się od głosu 
6 radnych z RFO i pani Przewod-
nicząca stwierdziła uchwalenie 
uchwały budżetowej  to wyskoczył 
ten elegancki pan (co to tymi 
radnymi z tego klubu się opieko-
wał) z krzykiem, że to bezprawie. 
Wtenczas coś mi zaświtało, że 
tu o jakową politykę chodzi. Na 
szczęście pani Przewodnicząca 
przywołała go do porządku. Jak 
mi potem powiedział znajomy 
prawnik, to wstrzymanie się od 
głosu w przypadku tej uchwały 
liczone było jako głos przeciwny. 

Tak sobie wykombinowałam, że 
ktoś tam coś źle odczytał w ustawie 
i myślał, że jak 6 osób się wstrzy-
ma to nie będzie można uchwalić 
tej uchwały. Na szczęście dla tych 
naszych dzieci mieszkańców ten 
budżet uchwalili. 

A muszę Ci powiedzieć, że środo-
wisko nauczycielskie z Rokietni-

cy też interesuje się polityką, 

bo była pani Dyrektor szkoły Pod-
stawowej a później jeszcze doszła 
pani od WF. Ale ona usiadła przy 
tym biznesmenie z Krzyszkowa, 
tak że nie miałam możliwości 
zapytać o postępy naszych dzieci 
w szkole. Mam tylko nadzieję, że 
więcej tych naszych nauczycieli 
nie zaangażuje się w politykę bo 
przecież oni mają uczyć nasze 
dzieci, a wiesz jak zmanierować 
może taka polityka, nie mówiąc 
już o tym, że za chwilę jak pójdą 
w posły to nie będzie kto miał 
dzieci uczyć. Potem była relacja 
wójta gminy i przewodniczącej 
Rady z prac pomiędzy sesjami. 
Taka byłam zdenerwowana tą 
sesją słyszałam co tam w wolnych 
głosach i wnioskach mówił wójt, 
jego zastępca, nasza Przewodni-
cząca, dzielnicowy, sekretarz i pan 
Sławek Kieliszek. 

Wiem tylko że od 15 lutego ma 
być pełen stan policjantów 

w naszym Rewirze, że wprowadze-
nie godzin rozpoczęcia sesji skom-
plikuje pracę urzędu i spowoduje 
powstanie dodatkowych kosztów 
(zapłaty dla urzędników za pracę 
po godzinach przy obsłudze sesji). 
Dalej już nie pamiętam. Prak-
tycznie na tym sesję zakończono. 
Powie Ci kochana że byłam tak 
zła, że postanowiłam rzucić w 
diabły tą politykę. Dałam Ci 
jednak słowo więc 07.02.2007r. 
poszłam o 13.30 na tą VI sesje. 
Poszłam punktualnie bo wie-
działam, że tłoku nie będzie i się 
nie pomyliłam. Jednak co nasza 
babska intuicja to intuicja. Było 
nas dwóch widzów z tak zwanej 
publiczności, to znaczy byłam ja i 
ten elegancki ochraniarz naszych 
Radnych z klubu RFO. 

Sesja rozpoczęła się  
dość nietypowo, 

bo najpierw pani Przewodnicząca 
i pan Wójt uroczyście pożegnali w 
naszym imieniu (mieszkańców) 
odchodzących na renty i emeryturę 
dwóch naszych dzielnicowych. 
Dostał kwiaty i grawerton nasz 
Wojtek Kwiatek co to całe policyjne  
życie pracował dla nas w gminie i 
Pawełek Plisiński. Mówię Ci pełna 
kultura, a jak chłopaki zaczęli 
dziękować i mówić, że to jedyna 
gmina gdzie tak się żegna swoich 
policjantów to aż dumna byłam, 
że jestem Rokietnicy i że mamy 
taka Przewodniczącą i Wójta z 
klasą. Potem już było normalnie 
chociaż… dziwnie, spokojnie. 
Najpierw pani Terenia otworzyła 
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Wiecie – w lutym wybrałem się 
wreszcie do tego naszego Wójta w 
odwiedziny. A co zaprosił mnie 
uprzednio na kawę czy nie? 
Miałem być w styczniu, ale tam 
bez przerwy ci nasi Radni na tych 
komisyjach budżetowych radzili 
i jeszcze Wójta na nie ciągli. Tak 
więc dopiero w lutym żem się 
wybrał do tego naszego urzędu na 
tą proszoną kawę. Przy okazji tej 
kawusi chciałem się dowiedzieć 
co tam na tej sesji budżetowej 
uradzili, bo to wiecie różnie o tym 
ludzie gadają. Wszedłem Ci do 
tego naszego urzędu i patrzę a na 
drzwiach kartka. Jak się jej przyj-
rzałem to się okazało, że zmie-
niły się godziny urzędowania i 
przyjęć no tych, jak nas nazywają, 
„petentów”. Patrzę ci na zegarek 
akuratnie przyjmują. No, mówię 
sobie, Franek jak trafiłeś w te ich-
nie godziny urzędowania to teraz 
przez tłumy się będziesz przedzie-
rał. Ale nic wale dalej. Wchodzę 
do holu patrzę, a tu puściutko! 
Przetarłem ślipia, obszedłem cały 
dół, nikoguśku. Wystrzelali tych 
petentów czy co. A może zabłą-
dzili? Patrzę po drzwiach pokoi 
- jak były obdrapane tak są. Niby 
tak samo ale… nie. Przy każdych 
drzwiach elegancka kartka z na-
pisem kto tam urzęduje i co to za 
„komórka organizacyjna” się tam 

mieści. O mówię sobie, jakiś postęp 
jest. Na wszelki wypadek wszed-
łem do tego Referatu inwestycji 
i… (dalej co było w tej nazwie nie 
pamiętam). Wchodzę  patrzę przy 
każdym biurku siedzi taki petent 
a przy nim jak te mrówki uwijają 
się nasi urzędnicy. Mówię wam aż 
mie zamurowało. Jak Rokietnica, 
Rokietnicą to tegom jeszcze nie 
widział. Najpierw pomyślałem, że 
pewnikiem jakiesiś koperty ci nasi 
urzędnicy dostali od tych petentów 
albo byli „z polecenia”, ale się 
okazało, że nie, bo następnych tak 
samo obsługiwali a przecież byli „z 
marszu”. Mówię Wam istny szok! 
Wyszedłem z tego referatu i po-
szedłem do tej pięknej hali co nad 
drzwiami miała napis „Biuro Ob-
sługi Interesantów”. Zapewniam, 
że nie miałem żadnych zdrożnych 
myśli a tylko chciałem się wójtowi 
zapowiedzieć. Wszedłem więc do 
tej pięknej Sali i idę do lady. Patrzę 
a tam jakaś inna dziewczynka 
siedzi. Nie powiem też atrakcyjna! 
Wiecie to se pomyślałem, że co jak 
co ale gust co do tych urzędniczek 
to nasz Wójt ma. Więc proszę tą 
panienkę żeby mnie zaanon, za-
anonsowała u wójta. Nie powiem 
zrobiła to pręciutko. Spytałem czy 
z tego drugiego telefonu nie musi 
skorzystać a ona mi na to, że już 
nie bo w urzędzie zamontowano 

bramki telefonicznie i może 
bezpośrednio zatelefonować 
na telefon komórkowy. 
No patrzcie państwo, 
czyżbyśmy zaczęli ten XXI 
wiek doganiać? Chciałem 
z dziewczątkiem jeszcze 
pogwarzyć ale przypomnia-
łem sobie, że Wójt na mnie 
czeka. Poszedłem więc po 
tych urzędowych scho-
dach uważając coby sobie 
kulasów nie połamać. Wchodzę 
na piętro i wiecie to samo co na 
parterze. Kartki informacyjne 
przy drzwiach, urzędników na 
korytarzu brak. Ba nawet tego 
naszego sekretarza co po tym urzę-
dzie w grudniu biegał nie widać.  
Musiał mu wójt jednak relanium 
zaserwować. Ta sama grzeczna 
sekretarka zaprosiła mnie do 
gabinetu Wójta. Wszedłem i patrzę 
stoi ci to nasze kochane chłopa-
czysko. Bledziutki taki, wymę-
czony ale stoi. Widać, że ciężką 
robotę musiał chłop odwalić. Ale 
nie powiem zaprosił mnie do 
stołu, kawą poczęstował. To sobie 
siedliśmy i pytam go co to z tym 
budżetem wyszło i czy go wreszcie 
mamy czy nie. Widziałem, że 
chłop się trochę zdenerwował ale 
mówi, że tak i że budżet uchwalo-
no. Próbowałem go trochę za jęzor 
pociągnąć alem tylko tyle uzyskał, 

że dowiedziałem się, że były prob-
lemy ale budżet uchwalono. Nie 
chciał powiedzieć jakie problemy a 
szkoda bo bym skrzyknął chłopów 
i byśmy te problemy przywołali 
do porządku. Spytałem się jeszcze 
co z tym naszym sekretarzem i 
czy chłopisko takie dalej zalatane. 
Wójt mnie zapewnił, że wszystko 
jest w porządku i że wspólnie 
te porządki w urzędzie naszym 
wprowadzają. Nawet mi się po-
chwalił, że komputery wymienili 
na nowsze bo najmłodszy z tych 
co je zastał miał 10 lat i programy 
nie chciały już chodzić. Szkoda że 
jeszcze trochę nie poczekali bo by 
pełnoletnie były. Umówiliśmy się, 
że za miesiąc znowu go odwiedzę. 
Tak se myślę, że może jak przyjdę 
następny raz to już będę wiedział 
co za problemy z tą uchwałą bu-
dżetową były. Może na przyszłość 
temu zapobiegniemy.

Franek

A co tam Panie w Urzedzie???

sesję, stwierdziła prawomocność 
obrad i zaproponowała przyjęcie 
porządku obrad. Na to wstał radny 
Rysiu Lubka i wniósł o wprowa-
dzenie do porządku obrad uchwały 
w sprawie przyjęcia ramowego 
rocznego planu pracy Rady Gminy 
Rokietnica. 

Później pan Wójt poprosił 
o wprowadzenie do porządku 

obrad 

projektów uchwał w sprawie 
zmian w budżecie na rok 2007 
poprzez:
- podwyższenie kapitału zakła-
dowego Zakładu Usług Komuni-
kacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o. 
i zmian w akcie założycielskim 
spółki. Chodziło o możliwość 
przekazania pieniędzy na zakup 
busów do przewozu naszych dzieci 
do i ze szkół.
- dofinansowanie wspólnej inwe-
stycji powiatu poznańskiego która 
ma ruszyć niezwłocznie a która 
polega na remoncie chodnika 
w Kiekrzu i budowie odwod-
nienia drogi w Żydowie. Wójt 
uzyskał na ten cel ze starostwa 
500.000,00 PLN a nasza gmina 
dokłada kwotę 200.000,00 PLN. 
Radni jednogłośnie  przyjęli 
poprawki do porządku obrad. 
Później Radni zatwierdzili rów-
nież protokół V sesji Rady Gminy 

z dnia 01.02.2007 roku. Dalej 
zaczęły się interpelacje. Już my-
ślałam, że znowu ten nasz Bartek 
otrzyma pokaźną listę pobożnych 
życzeń, które ma natychmiast zre-
alizować przy naszym „wielgach-
nym” budżecie, ale nie. Wyobraź 
sobie Leosiu, że tylko Radne 
Aleksandra Bartnik i Jolanta 
Pankowska składały te ichnie in-
terpelacje i to takie pokojowe. Pani 
Ola prosiła o wskazanie lokalizacji 
placu zabaw dla dzieci przedszkol-
nych i szkolnych a pani Jolanta 
Pankowska wniosła o postawienie 
czterech punktów oświetleniowych  
na ulicy Błękitnej w Rokietnicy. 

Później poprosił o głos pan 
Sekretarz Gminy. 

Zakomunikował, że z dniem 
01.02.2007r. zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 8/2007 Wójta gminy 
Rokietnica, objął obowiązki 
kierownika urzędu gminy. Zwrócił 
uwagę Radnych na zaniedbania 
zastane w urzędzie, brak doetato-
wienia urzędu w ostatnich latach 
pomimo znaczącego zwiększenia 
zadań, niskie uposażenia urzędni-
ków praktycznie uniemożliwiające 
prowadzenie pożądanej polityki 
zatrudnienia. Poprosił Radnych 
o wzięcie pod uwagę powyższej 
sytuacji podczas prac komisji bu-
dżetowej Rady Gminy Rokietnica. 

Następnie przystąpiono do głoso-
wania nad uchwałami dotyczą-
cymi ustalenia terminów i miejsc 
wyboru Sołtysów i Rady Sołeckich 
dla wszystkich sołectw. Uchwały 
te przyjęto jednogłośnie. Później 
głosowano projekty chwał złożone 
przez Radnego Lubkę i pana 
Wójta. Wszystkie zostały przyjęte 
jednogłośnie. Wiesz jeszcze takiej 
jednomyślności nie widziałam. 
Nie wiem co się stało bo przecież 
Ci nasi radni z RFO głosowali nad 
uchwałami z tego budżetu który 
siedem dni wcześniej odrzucili. 

A tu teraz taka zgodność? 

Fakt, że nie było tego gościa z 
bródką i w okularach, no wiesz 
tego biznesmena-lotnika. Ale 
ja myślę, że to chyba te wybory 
robią swoje. Po co się wyborcom 
narażać, że ciągle się jest na nie. 
Chociaż z drugiej strony może 
niektórzy Radni przejrzeli na 
oczy i maja dość roli kukiełek na 
sznurkach. Może zaczęli wreszcie 
dbać o nasze dobro jak obiecali 
przed wyborami a nie tylko kry-
tykować, umywać ręce od decyzji. 
Przepraszam Cię kochana, ale jak 
wspomnę tą sesje 1 lutego to mnie 
krew zalewa. Ale nie mniej byłam 
w tym dniu dumna ze wszystkich 
naszych Radnych i z naszego Wój-
ta, który jak obiecał natychmiast 
przystąpił do realizacji zadań 

budżetowych stawianych mu przez 
Radę na mocy tej nieszczęsnej 
uchwały budżetowej. Bo zobacz 
pieniądze na busy poszły? Poszły. 
Chodniki w Kiekrzu i drogi w 
Żydowie będą robione? Będą i to 
wraz ze starostwem. I to wszystko 
w 7 dni. Tak sobie myślę a może 
on rzeczywiście jest jaki Hary 
Potter? Nie ma co chłopak nam 
się udał. Jeszcze jakby się ożenił to 
już niczego by mu nie brakowało. 
Później już tylko Przewodnicząca i 
Wójt odczytali sprawozdanie z prac 
w okresie międzysesyjnym, głos 
zabrał jeszcze Wójt i jego zastępca 
pan Jacek Smusz, oraz pan Woj-
ciech Mazurek. 

Po tym pani Przewodnicząca 
zamknęła sesję. 

Nie ma co byłam pod wraże-
niem. Naprawdę podobała mi 
się ta sesja. Co prawda staremu 
powiedziałam, że będę pewnie do 
20,00 ale to nic, mając tak mocne 
alibi poszłam do Kowalskiej i przy 
nalewce  sobie trochę poplotkowa-
łyśmy. Wiesz na kolejną sesję też 
pójdę bo jak zobaczę, że Ci nasi 
Radni będą dalej tak zgodnie pra-
cować jak ostatnio to może znów 
się przekonam do tej polityki. 
Pozdrawiam Cię serdecznie.

Twoja Hala
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Rozbudowa Przedszkola 
Bajeczka w Rokietnicy
Uchwalenie budżetu gminy na 
2007 rok pozwoliło na urucho-
mienie procedury przetargowej 
związanej z rozbudową przed-
szkola Bajeczka w Rokietnicy. 
Przetarg nieograniczony doty-
czący tego zadania odbędzie się 
14 marca 2007 roku, również w 
miesiącu marcu planowane jest 

podpisanie umowy z wykonaw-
cą robót inwestycyjnych, które 
potrwają do sierpnia. 
Rozbudowa przedszkola będzie 
polegać na dobudowaniu 
dwukondygnacyjnego skrzydła 
w technologii tradycyjnej, skła-
dającego się z 5 sal zajęciowych, 
pomieszczeń łazienek, szatni 
oraz magazynów zabawek. 
Roboty obejmują pełen zakres 
niezbędnych instalacji.

Halina Wroniecka

Informacje Urzędowe

I po wyborach
4 lutego na terenie 
naszej gminy rolnicy 
wybierali członków 

do Rad Powiatowych Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. W wyni-
ku głosowania, z terenu gminy 

Rokietnica nowymi członkami 
Rady  zostali Marian Fudala i 
Wojciech Klapiński. Nasz okręg 
był dwumandatowy. Lokal 
wyborczy,  mieścił się w Szkole 
Podstawowej w Mrowinie. 
Głosowanie przeprowadzono w 
godzinach od. 8.00 do 18.00.

M.S.

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, wybory odbędą się wsku-
tek wygaśnięcia mandatu radnego Bartosza Derecha, który został 
wybrany na Wójta Gminy Rokietnica. Głosować będą wyborcy 
znajdujący się w okręgu wyborczym nr 3 (obejmuje on sołectwo 
Rokietnica), w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Rokietnicy. 
Zarejestrowały się dwa komitety wyborcze, które w wyniku głoso-
wania mają przyznane numery list:

Numer 1. Komitet Wyborczy Wyborców Rokietnickie Forum Oby-
watelskie – Gmina Przyszłości

Numer 2. Komitet Wyborczy Wyborców „Razem Nad Podziałami”.

Komitety zgłosiły po jednym kandydacie. 

Z listy nr 1 kandydatem na radnego jest Pan Andrzej Kijowski,
natomiast z listy nr 2 kandydatem na radnego jest Pani Elżbieta 
Brzeźniak.

BUDŻET GMINY ROKIETNICA na 2007 rok
Na sesji w dniu 1 lutego 2007 roku Rada Gminy Rokietnica  

uchwaliła budżet na 2007 rok. 

Dochody gminy zaplanowano  
w wysokości 19.910.294 zł, z tego:
Dochody własne: 13.923.619 zł
Dotacje: 2.328.401 zł
Subwencje: 3.658.274 zł

Wydatki gminy uchwalono w wysoko-
ści 24.640.294 zł. 
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 
stanowią 37,22% wydatków ogółem.
Deficyt budżetu wynosi 4.730.000 zł.

Aleksandra Piechocka

Wśród aktywnych uczestników życia społeczno - politycz-
nego funkcjonuje przekonanie, które niewątpliwie należy 
uznać za słuszne, że jedyną, z powodzeniem wprowadzoną 
w Polsce reformą, po transformacji ustrojowej przełomu lat 
80-tych i 90-tych, jest reforma samorządowa.
W jej efekcie mamy od roku 1990 na nowo do czynienia z 
samorządnością, której tradycje sięgają Konstytucji 3 Maja.
Ustawa z 8 marca 1990 r.  wprowadziła bowiem na nowo 
samorząd terytorialny, najpierw na szczeblu gmin, a potem, 
w 1999 r. gmin, powiatów i województw. Jej istota i właś-
ciwy sens sprowadza się do tego, ze wspólnotom lokalnym, 
czyli wszystkim mieszkańcom danej społeczności, przyzna-
ne zostało prawo decydowania o najistotniejszych dla niech 
sprawach. Od tej chwili mieszkańcy wsi miasteczek i miast 
mogą bezpośrednio zwracać uwagę na nękające ich proble-
my, których z pewnością nie można dostrzec z perspektywy 
urzędów centralnych, ale przede wszystkim mogą próbo-
wać je rozwiązać w najwłaściwszy dla danej społeczności 
sposób. Co więcej od 1990 r. uzyskali skutecznie egzekwo-
wane prawo do wybierania spośród siebie przedstawicieli 
- radnych, sprawujących w ich imieniu władzę i z tej racji 
odpowiedzialnych  za wspólnotę samorządową. Fakt, że 
tym przedstawicielem może być członek danej społeczności, 
jest dodatkowym atutem idei samorządności.
Wszyscy członkowie nawet tej najmniejszej wspólnoty, jaką 
jest gmina, powinni więc zdać sobie sprawę, że udział w 
wyborach samorządowych jest wyrazem odpowiedzialności, 
ale i wielkiej dojrzałości, jest bezwzględnym  minimum, 
które obowiązuje każdego mieszkańca. Jest to pierwszy, ale 
zarazem i najważniejszy krok na drodze do wypracowania 
mechanizmów współdziałania, negocjacji, kompromisu, 
dialogu, podejmowania mądrych decyzji służących dobru 
wszystkich członków wspólnoty.
Rokietniczanie pamiętajcie, że nieobecni nie mają racji!

samorządność zobowiązuje

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica 

ROKIETNICZANIE
4 marca wybory uzupełniające 
do Rady Gminy 
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Znakomita zabawa
20 stycznia bieżącego roku Klub Emerytów i 
Rencistów w Cerekwicy zorganizował nowo-
roczną zabawę taneczną.
Przy dobrej muzyce i suto zastawionych sto-

łach bawiliśmy się znakomicie, a konkursy i 
loteria fantowa poprawiły jeszcze dobre hu-
mory. 
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą odwiedź nasz 
Klub. Spędzisz w nim miło czas, spotykając ró-
wieśników, dowiadując się ciekawych rzeczy, 
poznając okolice, czy po prostu bawiąc się.

Zapraszamy wszystkich seniorów na nasze 
comiesięczne spotkania – najbliższe 6 marca 
o godz. 17.00 w Klubie Sołeckim w Cerekwicy 
tel. 500-212-518.

Elżbieta Kubaszczyk

Tak jak w poprzednich latach w Gimna-
zjum w Napachaniu odbyło się Spotka-
nie Noworoczne. Na zaproszenie władz 
Gminy zjawili się przedstawiciele przed-
siębiorców z naszej gminy, radni i soł-
tysi. Odwiedziła nas również posłanka 
Małgorzata Stryjska, starosta poznański 
Jan Grabkowski, przewodniczący rady 
powiatu Piotr Burdajewicz oraz wielu 
innych znakomitych gości.
Spotkanie prowadził znakomity aktor, 
mieszkaniec naszej gminy – Michał 
Grudziński. Goście mieli okazję wy-
słuchania występu Kwintetu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych Woj-
ska Polskiego, puzonisty - solisty Teatru 
Wielkiego w Poznaniu Zbigniewa Staro-
sty oraz poznańskiego pianisty Marka 
Paluszkiewicza. 

Władze Gminy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim tym, dzięki 
którym udało się zorganizować Spot-
kanie. Szczególnie Dyrekcji Gimnazjum 
w Napachaniu, gronu pedagogicznemu, 
Małgorzacie Sklepik oraz uczniom, któ-
rzy włożyli bardzo dużo pracy w przy-
gotowania. 
Podziękowania należą się również 
– Romanowi Kałużnemu z Restauracji 
Przystań, Barbarze i Maciejowi Kortus, 
Agacie Malickiej oraz Poznańskiemu 
Bankowi Spółdzielczemu, firmie Telf-
Wojt i Przedsiębiorstwu Usług Komu-
nalnych.

M.S.

Zdjęcia na stronie 28.

Tak ostatnią sobotę karnawału 17.02.2007 
roku żegnali rodzice SP w Mrowinie. Kolorowe 
lampki, balony i muzyka z akompaniamentem 
saksofonu nadała zabawie niepowtarzalny 
urok. Panie w mieniących się złotem i srebrem 
kreacjach, panowie w eleganckich garniturach. 
Czy może być piękniejszy widok? Najważniej-
sze jednak w tym wszystkim było to, że spo-
śród wielu ciekawych propozycji spędzenia 
tego wieczoru wybrali oni naszą szkołę.
To spotkanie, to nie tylko zabawa, ale również 

pomoc naszej placówce np. poprzez udział jej 
uczestników w licytacji produktów ofiarowa-
nych przez p. Mieczysławę i Zdzisława Skrzyp-
ców z Napachania. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również losy loterii fantowej pod 
którymi kryły się prace plastyczne w wykona-
niu naszych dzieci, miód ufundowany przez 
Koło Pszczelarzy z Rokietnicy, wiele godnych 
uwagi przedmiotów, drobiazgów, a nawet tort 
sprezentowany na tę okazję przez p. Artura 
Lisiaka z Cukierni KAMILEK z Rokietnicy. 

Pan Artur od lat pomaga naszej szkole. Każdy 
mógł spróbować pączków w jego wykonaniu, 
które zawsze dostajemy przy tego typu oka-
zjach (Nikt nie przejmował się kaloriami. Zo-
stały one na parkiecie!!!).
Wszystkim, którzy zechcieli pomóc w zorgani-
zowaniu tej zabawy - rodzicom, nauczycielom 
i przyjacielom szkoły serdecznie dziękuję.
Zapraszamy za rok.

Przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Kiejnich

„Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca, walczyka parami…”

Tradycji  
 stało się zadość
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Gimnazjum w Napachaniu

Podziękowania 
14 stycznia odbył się już XV finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Po raz pierwszy uczniowie 
z Gimnazjum z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Napachaniu wzięli 
udział jako wolontariusze w zbie-
raniu pieniędzy na potrzeby cho-
rych dzieci. Chętnych do udziału w 
akcji było więcej niż  identyfikato-
rów, dlatego liczył się refleks – ci, 
którzy pierwsi przynieśli zdjęcia, 
zostali wolontariuszami. Gorąco 
dziękuję uczniom za zaangażowa-
nie i spontaniczną odpowiedź. W 
tym roku naszą szkołę reprezen-
towali: Weronika Kryk, Katarzy-
na Sokulska, Julia Wilcząb, Beata 
Beczek, Andrzej Wilhelm, Andrzej 
Kuś, Arkadiusz Szala, Maciej Kryk, 
Adrian Bukowski, Maciej Skrodzki 
i Artur Leopold.
Dziękuję także sponsorom, którzy 
ufundowali słodkie upominki dla 
wolontariuszy.

Magdalena Tomkowiak

Cha-cha, tango, walc  
 – królowie parkietu!
W czwartek 01.02.2007r. odbył się w naszym 
gimnazjum kolejny pokaz z serii „Spotkań z 
kulturą”. Tym razem tematem był taniec.
Zespół artystyczny stanowiły trzy osoby: Kon-
feransjer, który wprowadził nas w teoretyczną 
część pokazu oraz dwoje profesjonalnych tan-
cerzy, którzy zajmowali się prezentowaniem 
strony praktycznej1. 
Dowiedzieliśmy się, że taniec to układ ruchów 
połączonych rytmem i zilustrowanych muzy-
ką oraz tego, że historia tańca jest równie dłu-
ga jak historia ludzkości. Taniec był już opisy-
wany przez Homera w „Iliadzie i Odyseji”2 
Taniec pełni różne funkcje: jest rozrywką 
towarzyską, formą obrzędową jest widowi-
skiem artystycznym ale przede wszystkim jest 
SZTUKĄ.
Tańce towarzyskie można podzielić na stan-
dardowe i latynoamerykańskie. W żywio-
łowych i zmysłowych tańcach typu: samba, 
rumba, cha-cha, kobieta ubrana jest w skąpą 

kreację odsłaniająca jak najwięcej ciała, na-
tomiast mężczyzna raczej w luźny i sportowy 
strój. W tańcach standardowych typu walc an-
gielski czy wiedeński panowie zakładają fraki 
a panie pięknie zdobione, długie suknie.1

Widok tańczącej pary cieszył oczy wszystkich 
widzów. Wszyscy patrzyli z zaciekawieniem. 
Tancerze zaprezentowali prawdziwą klasę i 
pokazali, że zasłużyli sobie na swój sukces (I 
miejsce na Międzynarodowym konkursie Ta-
necznym w Poznaniu). W ramach dodatkowej 
atrakcji nasi goście nauczyli nas podstawo-
wych kroków niektórych tańców.1

Było to ciekawe widowisko. Jako, że sam bra-
łem czynny udział w zabawie i tańczyłem 

przed cała szkołą, muszę powiedzieć, że bar-
dzo mi się to spodobało. To interesujące prze-
życie.3

Jedynym minusem takich spotkań jest to, że 
trwają tak krótko.4

Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu „Spot-
kania z kulturą” w Gimnazjum w Napachaniu 
p. Jadwidze Waligórze -Halke oraz p. Ewie Lo-
cie.

Małgorzata Sklepik

1 Łukasz Krzyśko uczeń kl. II
2 Przemysław Wijata uczeń klasy I
3 Tomasz Kurczaba uczeń klasy II
4 Dawid Trzybiński uczeń klasy I

Zabawa  
karnawałowa
12 stycznia w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w Na-
pachaniu odbyła się zabawa kar-
nawałowa. Samorząd Uczniowski 
zadecydował, że gimnazjaliści 
będą się bawić w swojskich klima-

tach, dyskoteka nazwana została 
więc WIEJSKĄ POTAŃCÓWKĄ. 
Podczas imprezy odbyło się wiele 
zabawnych konkurencji. Dyskote-
kę otworzył korowód przebranych 
uczniów, wśród których gimna-
zjaliści wybierali najzabawniej 
ucharakteryzowanych kolegów. 
Później było jeszcze tańczenie: w 
parach na gazecie, z balonem i 

solowe popisy na parkiecie. Zwy-
cięzcy tych i innych konkurencji 
nagradzani byli czekoladami za-
kupionymi ze środków Samorzą-
du. O muzyczną oprawę zadbał 
Andrzej Wilhelm, który też brał 
najaktywniejszy udział w sprząta-
niu szkoły po zabawie, za co ser-
decznie mu dziękuję.

Magdalena Tomkowiak  
– opiekun Samorządu Uczniowskiego

UWAGA!!!  Rodzice uczniów klas VI
Dnia 09.03.2007 o godz. 1700 odbędą się 

DRZWI OTWARTE w GIMNAZJUM W NAPACHANIU
serdecznie zapraszamy na prezentację naszej szkoły

Dyrekcja Gimnazjum i Grono Pedagogiczne.
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich prowadzi 
nabór w roku szkolnym 2006/07 do następują-
cych 4 – letnich techników w zawodzie: tech-
nik hotelarstwa, technik informatyk, technik 
ogrodnik, technik architektury krajobrazu. 
Drzwi otwarte planowane są: 17.03.2007, 
24.03.2007 o godzinie 10.00 i 11.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:  
061 81 45 234 

www.zsrokietnica.edu.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik architektury krajobrazu może być 
zatrudniony w:
- przedsiębiorstwach prowadzących działal-

ność w zakresie projektowania, zakładania i 
pielęgnowania obiektów architektury krajo-
brazu

- przedsiębiorstwach i instytucjach innych 
branż , w których znajdują się obiekty archi-
tektury krajobrazu 

Zadania zawodowe związane z projektowa-
niem i kształtowaniem krajobrazu:
- realizacja i pielęgnacja terenów zieleni to-

warzyszących budynkom mieszkalnym, 
obiektom przemysłowym i użyteczności 

publicznej
- projektowanie elementów 

architektury krajobrazu z 
zachowaniem wymogów 
estetycznych i ekologicz-
nych

- pielęgnowanie i konser-
wacja istniejących i nowo 
projektowanych elemen-
tów architektury krajo-
brazu

- prowadzenie uproszczonej rachunkowości 
i kosztorysowania oraz stosowania zasad 
marketingu w działalności związanej z ar-
chitekturą krajobrazu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik ogrodnik może być zatrudniony na 
stanowiskach:
- pracownika gospodarstw ogrodniczych 
- pracownika firm świadczących usługi dla 

ogrodnictwa i terenów zieleni
- pracownika centrów ogrodniczych, firm 

handlowych zajmujących się obrotem ma-
teriałem ogrodniczym oraz środkami pro-
dukcji dla ogrodnictwa

- pracownika firm doradczych i szkolenio-
wych

Zadania zawodowe technika ogrodnika obej-
mują:
- projektowanie produkcji ogrodniczej
- prowadzenie produkcji ogrodniczej
- przechowywanie i przygotowywanie do 

sprzedaży produktów ogrodniczych
- produkcja wyjściowego materiału roślin-

nego
- urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
- przygotowywanie dekoracji roślinnych

Charakterystyka 
pozostałych zawodów 
w kolejnym numerze.

Przedszkole

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Dla Babci 
 i Dziadka
– pod takim hasłem 2 lutego 2007 
roku w Przedszkolu „Bajeczka” w 
Rokietnicy  odbyło się niezwykle 
gorące spotkanie przedszkolaków 
z babciami i dziadkami.
Ten szczególny dzień, bardzo ra-
dosny i uroczysty zarówno dla 
Dziadków i ich wnuków rozpo-
czął się krótkim przedstawieniem  
programu artystycznego w wy-
konaniu dzieci 5-letnich z grupy 
„Leśne Ludki”,
Również pozostałe grupy wie-
kowe zaprezentowały niezwykłe 
umiejętności wokalno – tanecz-
ne, a swoje emocje wyrażały w 
słowach  wierszy przepełnionych 
miłością i wdzięcznością.
Kto wie, może dla niektórych 
z nich jest to początek do kariery 
„małego aktora”?
Nie zabrakło wspólnych życzeń, 
sto lat zdrowia i wręczenia upo-
minków przygotowanych przez 
dzieci oraz słodkiego poczęstun-
ku. 

W atmosferze zabawy odbywały 
się różne konkursy , do udziału w 
których chętnych nie brakowało, 
a uczestnikami byli dziadkowie 

wraz z wnukami. Zabawa była 
wyśmienita!
Te wspólnie spędzone chwile, jak 
co roku dostarczyły wszystkim 

wielu wzruszeń, a zarazem dużo 
radości.

Nauczycielka Przedszkola  
„Bajeczka” w Rokietnicy 

Bogdana Krajewska

Dzień otwarty
Przedszkole „Bajeczka” w Rokietni-
cy, ul. Szkolna 3, zaprasza wszystkie 
chętne dzieci (a zwłaszcza nie uczęsz-
czające do przedszkola) do wspólnej 
zabawy. Przedszkole będzie czynne w 
sobotę 3 marca 2007 r  w godz. 9:30 
– 13:00.

Program „dnia otwartego”:
• godz. 10:00 – 10:45 teatrzyk ku-

kiełkowy DUDULA przedstawia 
„Bursztynową komnatę”

• godz. 10:45 – 13:00 zabawy pla-
styczne, ruchowe, konstrukcyjne w 
salach przedszkolnych, pod opieką 
nauczycieli.

Zapraszamy wszystkie dzieci chcące 
się przekonać, jak wesoło jest w „Ba-
jeczce”.

Dyrekcja  
i Grono Pedagogiczne Przedszkola 
www.bajeczkarok.republika.pl.
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Na zdrowie

Inteligentny dom

Szanuj zdrowie należycie 
bo jak umrzesz stracisz życie
Aleksander hr. Fredro

Jak świat stary,  powodzenie 
człowieka zależało przede 
wszystkim od stanu jego zdro-
wia, w dalszej zaś kolejności 
od innych czynników. Brak 
chorób, dobre samopoczu-
cie, możliwość wykonywania 
wszelakich prac bez jakichkol-
wiek oznak zmęczenia, była 
podstawowym determinantem 
dobrego zdrowia. Nie przypad-
kiem podstawowym życzeniem 
składanym podczas różnych 
uroczystości przy wznoszeniu 
toastów jest sakramentalne „na 
zdrowie”.
Prawdą natomiast jest, że nie 
ma to nic wspólnego ze zdro-
wiem, bowiem alkohol jest po 
prostu jedną z wielu trucizn. 
Wszyscy niby o tym wiemy, 
ale jak tu skutecznie walczyć 
z tradycją?
Człowiek zdrowy, szczęśliwy 
ma motywację do długiego 
życia. W Starym Testamencie 
wg Księgi Rodzaju pewien facet 
żył ponoć 969 lat! Był to pa-
triarcha żydowski Matuzalem. 
Legendarny niemiecki alche-
mik dr Faust w trosce o długie 
życie i zdrowie zaprzedał swoją 
duszę diabłu. Żyjący w XVI w 

największy polski poeta Polski 
przedrozbiorowej Jan Kocha-
nowski we fraszce „Na zdrowie” 
tak pisał: „szlachetne zdrowie 
nikt się nie dowie jako sma-
kujesz, aż się zepsujesz”, zaś 
w tym samym czasie działający 
nadworny lekarz królów Polski 
Stefana Batore-
go i Zygmunta 
III Wazy dr 
Wojciech 
Oczko polecał 
swoim pacjentom 
leczenie balne-
ologiczne, świeże 
powietrze, kontakt z 
naturą, hartowanie.
Na przestrzeni wieków 
zmieniały się kanony 
i wyznaczniki zdrowia. Nasi 
dziadkowie, dla niektórych już 
pra i pra pradziadkowie, którzy 
zaznali wielu niegodziwości 
a przede wszystkim głodu 
podczas I i II wojny światowej 
uważali osobnika z nadwagą 
jako okaz zdrowia. Mówiono o 
nim „ten to dobrze wygląda”. 
Dziś już wiemy, że to patolo-
gia i problemy z nadwagą są 
problemami globalnymi społe-
czeństw żyjących w dobrostanie 
ekonomicznym. Współczesna 
medycyna posiada o wie-
le większą wiedzę na temat 
zdrowia i profilaktyki chorób i 

schorzeń. Jednak w zderzeniu z 
otyłością, której przyczyną jest 
przede wszystkim zachwianie 
bilansu energetycznego (więcej 
zjadamy niż spalamy) lekarze 
często są bezradni. Tylko w 
Stanach Zjednoczonych ponad 
50% społeczeństwa to „gru-
basy”. Na drugim biegunie 
jest drugi poważny problem 

anoreksji, choroby o 
podłożu psychicznym. 

Leczenie bardzo często 
jest nieskuteczne i 
dla pacjenta, którego 

nie można zmusić 
do jedzenia nie ma 
ratunku. Zjawisko 
otyłości i anoreksji 
obserwowane wśród 
dzieci wielkopol-
skich jest coraz bar-
dziej niepokojące. 

W szybkim tempie wzrasta 
odsetek dzieci i młodzieży otyłej 
i przypadków anoreksji wśród 
nastolatek.
Według WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) o zdrowiu 
człowieka decyduje nie tylko 
brak chorób, schorzeń lecz tak-
że jego sprawność i wydolność 
fizyczna jego dobrostan fizyczny 
i psychiczny .Najczęściej odwie-
dzamy lekarza o jedno tempo 
za późno, tzn. gdy już pojawiły 
się pierwsze symptomy choroby.       
Wiedza o profilaktyce chorób i 
schorzeń w naszym społeczeń-

stwie jest nadal nikła. Znane 
łacińskie powiedzenie „lekarzu 
lecz się sam” (medice, cura te 
ipsum) w odniesieniu do nas 
brzmiałoby - pacjencie ty też 
możesz leczyć się sam. Oczywi-
ście mam tu na myśli określone 
zachowania prozdrowotne, 
higienę żywienia, higienę ciała, 
aktywność fizyczną - zachowa-
nia, na które mamy i może-
my mieć bezpośredni wpływ 
podczas całego swojego życia: 
od dzieciństwa aż do późnej 
starości. Celem nadrzędnym 
tego zachowania jest utrzyma-
nie i pomnażanie zdrowia i co 
nie jest bez znaczenia znaczne 
wydłużenie życia. Nie osiągnie-
my wprawdzie wieku Matu-
zalema, lecz możemy znacznie 
przekroczyć średnią przeżycia 
przeciętnego Polaka (mężczyźni 
w Polsce żyją średnio niewiele 
ponad 68 lat a kobiety ok. 7-9 
lat dłużej) i mieć komfort zdro-
wego człowieka. Stara łacińska 
maksyma „mens sana in corpore 
sano”(w zdrowym ciele zdrowy 
duch) okazuje się ponadczaso-
wa. Jeśli więc drogi czytelniku 
chcesz być zdrowy i zamierzasz 
żyć długo nie zwlekaj .Udaj się 
po poradę do swojego lekarza, 
promotora zdrowia lub fizjote-
rapeuty bądź szukaj dalszych 
wskazówek w następnych felie-
tonach „Na zdrowie”.

A.D.

Nowe trendy  
w elektryce domowej
Trwa ciągły, nieustanny rozwój 
technologii we wszystkich dzie-
dzinach otaczającego nas życia. 
Wszystko to odbywa się na 
naszych oczach, pod wpływem 
telewizyjnych czy prasowych 
reklam, wciskających nam 
nowe, coraz bardziej nowoczes-
ne produkty, które podążając 
za modą - kupujemy, czasem 
nawet nierozważnie.
Tym artykułem chcę zwrócić 
Państwa uwagę na zmiany 
jakie zaszły w elektrycznych 
środkach wyposażenia na-
szych mieszkań, które nie mają 
tak błyskotliwej oprawy ale 
skutecznie modą ułatwić nam 
życie. Chcę pokazać, że oprócz 
szalonego postępu w branży 
komputerowej, telefonii ko-
mórkowej czy w sprzęcie audio 
- video, są też nowe możliwości 
techniczne w sferze tak trady-
cyjnej, jak elektryczne instala-
cje domowe.

Nadszedł, myślę już czas na 
nowe „bajery” w domu dające 
poczucie wygody, komfortu z 
efektem końcowym jakim jest 
— oszczędność energii, a więc 
zmniejszenie kosztów. Mam 
tu na myśli wszelkiego rodza-
ju elementy „inteligentnego 
budynku” bardzo dobrze znane 
fachowcom z branży pod ta-
jemniczymi skrótami: instabus 
EIB, FUN-BUS itp. Wdraża się 
to u nas z dużymi bólami ze 
względu na „okropne” koszty 
rozdzielni elektrycznej, niedo-
stępność elementów wykonaw-
czych (aktorów), czy wszelkiego 
rodzaju czujników (sensorów) 
Mam nadzieję, że za naszego 
życia (mam 55 lat), ceny niektó-
rych elementów tych systemów 
staną się ogólno dostępne dla 
przeciętnego śmiertelnika, 
budującego lub remontującego 
swój dom lub mieszkanie.
Tymczasem można polecić pew-
ne ograniczone i prawie nic nie 
kosztujące „ruchy instalacyjne”. 
Zaproponowałbym przygoto-
wanie podłoża dla przyszłych 
fantastycznych możliwości 

sterowania instalacją, poprzez 
położenie na etapie zakładania 
instalacji tradycyjnej - czuj-
ników światła, temperatury, 
wiatru, wilgotności, elementów 
„security” itp. Przewód ten 
należy położyć jako podtyn-
kowy, wzdłuż i w pewnych 
płaszczyznach poprzecznych 
domu, zakończyć zwinięciem 
w zagipsowanych puszkach. Po 
prostu niech sobie leży i czeka.
Druga możliwość „zabawy” w 
inteligentny dom, to ruchy na 
własną odpowiedzialność (nie 
bójmy się techniki), bez anga-
żowania dobrych ale i drogich 
fachowców. Będą to ogólnie 
dostępne czujniki podczerwieni 
natężenia oświetlenia, stero-
wane np. zwykłym pilotem 
telewizyjnym, dające płynną 
zmianę światła w pomieszcze-
niu i określone oszczędności.
Elementy „security” posesji, to 
wszelkiego typu kamery, video 
domofony, detektory włamań w 
szybach itp.
W wielu gospodarstwach mon-
towane są czujniki temperatury 
i wilgotności, chętnie stosowa-

ne przez 
wielu 
hodowców 
i ogrod-
ników w 
ogrodach, 
szklarniach i 
pieczarkarniach. 
Dla osób bardziej wyrafinowa-
nych można polecać automa-
tycznie sterowane żaluzje, 
rolety, markizy sprzężone z 
czujnikiem światła, programa-
torami czasu czy wiatromierza-
mi jak na jachtach.
Jestem pewien, że wymienione 
tu elementy „inteligentny dom” 
na wielu zamożnych posesjach 
mieszkańców Rokietnicy i 
okolic już z powodzeniem pra-
cują. Jako fachowiec i hobbysta 
nowych rozwiązań ubolewam, 
że nasza branża jest tak słabo 
lobowana przez media, prasę fa-
chową czy organizacje technicz-
ne. A jeżeli, to odbywa się to w 
cieniu wszędobylskiej telefonii 
komórkowej, sprzętu kompute-
rowego czy audio-video, ale o 
tym innym razem.

inż. Wiktor Milkiewicz
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Z teki sołtysa

krzyszkowo
Sołtys Roman Muszyński 

Centrum Krzyszkowa 
ul. Obornicka przy 
„Figurze” - miejsce 

ścieków ulicznych i przydo-
mowych jako pozostałość 
po niedokończonej melio-
racji. Mimo wieloletnich 
interwencji rowek pozo-
stawał śmierdzącą kloaką, 
szczególnie w miesiącach 
letnich. Z inicjatywy sołtysa 
Zastępca Wójta Jacek Smusz 
dostarczył rury. W styczniu 

bieżącego roku mieszkańcy 
nie szczędząc sił, sprzętu i 
własnych pieniędzy, po-
stanowili rozprawić się z 
tą „śmierdzącą sprawą”. 
Oczywiście skutek jest re-
welacyjny – pracę wykonano 
na medal. 
Dzięki takim ofiarnym lu-
dziom jak Euzebiusz Wierz-
bicki, Eugeniusz Kubiak, 
Bartosz Budziak, Marek 
Drozdowski, Mirosław i 

Paweł Maksymukowie, 
Zygmunt Przybylski, Cze-
sław Nawrocki, Stanisław 
Świerkiel i Jan Koralewski, 
zlikwidowano przykrą wizy-
tówkę naszej wsi. 
Dziękuje im serdecznie, bo 
pokazali, że w naszej wsi 
można żyć godniej z podnie-
sionymi głowami.

Roman Muszyński 
Sołtys

Wybory sołtysów  
i rad sołeckich
Jesteśmy w trakcie wyborów 
sołtysów oraz rad sołeckich. 
Sołectwa są organami 
pomocniczymi gmin. Ich 
działalnością kierują sołtysi i 
rady sołeckie, których kaden-
cja trwa tyle, ile samorządu 
lokalnego, czyli cztery lata. 
Wybierani są podczas zebrań 
wiejskich, które zwołuje 
Rada Gminy. Rada sołecka 
jest organem uchwałodaw-
czym, a sołtys wykonaw-
czym. 

19 lutego odbyło się pierwsze 
zebranie wiejskie na terenie 
naszej gminy, było to zebra-
nie sołectwa Starzyny – Ro-
gierówko. Podczas zebrania  
mieszkańcy sołectwa wybie-
rali sołtysa oraz członków 
rady sołeckiej.  Kandydatami 
na sołtysa byli: Anna Zimna 
oraz Mieczysław Nilaus. W 
wyniku głosowania sołtysem 
została Anna Zimna, zdoby-
wając 21 głosów, natomiast 
Mieczysław Nikalus otrzymał  
5 głosów. 

Następnie przystąpiono do 
wyboru członków rady sołe-
ckiej. Wybrani zostali:
Zdzisław Lubczyński
Rafał Szwarc
Krystyna Witkowska
Janusz Dolata
Adam Paczkowski

Pokonali 30-letnie zaległości

Podczas zebrania poruszano wie-
le tematów i spraw związanych 
z naszym codziennym życiem. 
Głównymi tematami były:
l problem oświetlenia dróg;
l odśnieżania dróg;
l obwodnicy zachodniej miasta 

Poznania;
l selektywnej zbiórki odpadów;
l numeracji porządkowej nieru-

chomości;
l dowozu dzieci do szkoły;
l placu zabaw Starzynach.

Przed nami  
jeszcze wybory w:
l Rokietnica 

2 marca  2007 
 o godz. 18.00 stołówka Ze-

społu Szkół w Rokietnicy 
ul. Szkolna 

l Mrowino – Cerekwica 
5 marca 2007  

 o godz. 18.00 świetlica 
wiejska w  Cerekwicy 

l Napachanie-Dalekie  
7 marca  2007  

 o godz. 18.00 sala Gimna-
zjum w Napachaniu 

l Krzyszkowo  
12 marca 2007 

 o godz. 18.00 świetlica 
wiejska w Krzyszkowie 
ul. Koszycy 1 

Wszystkich mieszkańców 
gorąco zachęcamy do wzię-
cia udziału w zaplanowa-
nych zebraniach wiejskich 
w trakcie, których zostaną 
przeprowadzone wybory 
sołtysów i rad sołeckich.

Anna Zimna – sołtys

fot. (x3) Kamila Marcinkowska
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GOK proponuje
Ośrodek Kultury w Rokietnicy zapra-
sza osoby dorosłe na zajęcia pracowni 
„Zręcznych rąk”, które odbywają się w 
czwartki w godz. 18:00-19:30. Gwaran-
tujemy dobrą zabawę w niezwykle mi-
łej atmosferze.

ZAPRASZAMY

Koncert Gospel
Z inicjatywy Parafialnego  
Oddziału Akcji Katolickiej 
w niedzielę, 18 lutego w koście-
le pw. św. Michała Archanioła 
w Kiekrzu wystąpił zespół SOS 
Gospel Project. Tworzą go mu-
zycy grający na syntezatorze 
klawiszowym, gitarach (elek-
trycznej i basowej), saksofonie, 
trąbce i perkusji oraz troje wo-
kalistów. Zespół uraczył licz-
nie zgromadzonych słuchaczy 
ponad godzinnym koncertem, 
na który składały się zarówno 
nastrojowe pieśni z gatunku 
gospels jak i takie, w których 
dominowało mocne brzmienie. 
Muzycy z SOS Gospel Project 
zadeklarowali, że z przyjem-
nością odwiedzą Kiekrz latem, 
dając wtedy koncert w ple-
nerze. Już dzisiaj wszystkich 
serdecznie na to wydarzenie 
zapraszamy! 

K.M.

Spotkania z bajką…
Podczas ferii zimowych w Bibliotece 
Gminnej w Rokietnicy odbywały się 
„Spotkania z bajką”.
Dzieci bawiły się słuchając bajek, roz-
wiązując kalambury, quizy i zagadki.

Lekcja Biblioteczna 
„Ty mnie kochasz, ja cię kocham” 
– pod takim tytułem w środę 14 lutego 
br. w Bibliotece Gminnej odbyła się 
lekcja biblioteczna dla najmłodszych.
Dzieci grupy „0” ze Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy bawiąc się wesoło 
dowiedziały się skąd pochodzi obyczaj 
Walentynek, od jak dawna jest obcho-
dzony oraz kto jest jego patronem.

Kobieco, ciepło,emocjonalnie...

KONCERT W PAŁACU
Wystąpi Michał Grudzński  

i „LADIES IN RED”
dnia 10 marca 2007 roku  

o godzinie 17.00
Pałac Zespołu Szkół w Rokietnicy

ZAPRASZAMY

Organizatorzy: Biblioteka Gminna 
Gminny Ośrodek Kultury

Rozwiązanie Konkursu
Bajkopisanie - „W Krainie Wyobraźni....”

Do 10 lutego 2007 roku Biblioteka Gminna przyj-
mowała prace na konkurs literacki pt.”W Krainie 
Wyobraźni...”

Wyróżnienie przyznano 
Violeccie Joachimiak za bajkę „Latio”

Poza konkursem wyróżniono bajkę 
„O Gapcioszku”opowiedzianą przez 

6,5 letniego Jasia Paula.

fot. Kamila Marcinkowska

fot. Kamila Marcinkowska
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4 lutego 2007 roku o godzinie 10.00 
w restauracji „Pod Gruszą” odbyło się 
spotkanie sprawozdawczo-rozliczenio-
we Gminnego Koła PZW nr 118  „Sterlet” 
w Rokietnicy. 
Prowadzący zebranie kolega Marek Stron-
ka powitał wszystkich przybyłych węd-
karzy (�8) oraz gości z Urzędu Gminy Ro-
kietnica – reprezentowanych przez: Wójta 
Bartosza Derecha i podinspektora Michała 
Wojewódzkiego z ochrony środowiska. 
Zarząd Okręgu PZW reprezentowali: Pre-
zes Jerzy Musiał oraz członkowie Zarządu 
Okręgu Witold Maciejewski i Henryk Ław-
niczak.
Po przedstawieniu po-
rządku obrad głos zabrał 
w-ce prezes Koła kolega 
Marian Zielonacki. Omó-
wił działalność rybacko-
wędkarską w naszym 
Kole w 2006 roku. Najw-
szechstronniejszym węd-
karzom zeszłego sezonu 
wręczył puchary. Byli 
nimi: w kategorii senior 
– kolega Wojciech Ko-
curek, w kategorii junior 
– Marcin Stronka. Wyżej 
wymienieni wędkarze w ubiegłym roku 
zajmowali czołowe miejsca na zawodach 
wędkarskich. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przed-
stawił kolega Adam Lota, nie miał zastrze-
żeń do działalności finansowej.
O wysokości składek wędkarskich w 2007 

roku poinformował 
skarbnik kolega Marek 
Stronka. Omówił on rów-
nież przychody i rozchody Koła 
w 2006 roku. Ustalono, że sprzedaż 
znaczków prowadzona będzie w „Soł-
tysówce”, w każdy czwartek od godz. 
16.00 do 19.00, do końca kwietnia br. 
Po tym terminie znaczki można wykupić 
na zebraniach Zarządu Koła, które będą 
odbywać się w pierwszą sobotę każdego 
miesiąca o godz. 17.00 w „Sołtysówce”.
Sprawozdanie z działalności Sądu Kole-
żeńskiego podał do wiadomości kolega 
Marian czerniejewski, oznajmił również, 

że w ubiegłym roku ukara-
ny został wędkarz z nasze-
go Koła za łowienie niewy-
miarowych ryb na jeziorze 
Mały Kiekrz. 
Z działalnością Społecznej 
Straży Rybackiej zapoznał 
nas kolega Szczepan Tyl-
kowski, zeznając, że zdarza-
ją się nadal przypadki nie-
przestrzegania regulaminu 
wędkarskiego przez węd-
karzy łowiących na jeziorze 
Mały Kiekrz. 

W wolnych głosach sugestie dotyczące 
działalności Koła przedstawili wędkarze. 
Pytano o ochronę przed wpuszczaniem 
zanieczyszczeń do jeziora Mały Kiekrz. 
Kolega Konrad Woźniak podniósł sprawę 
wędkowania na jeziorze Duży Kiekrz w 
2007 roku. Odpowiedzi udzielił Prezes 

Zarządu Okręgu Jerzy Musiał. 
Stwierdził, że toczy się postępo-
wanie wyjaśniające w sprawie 
dzierżawy wyżej wymienione-
go jeziora i na dzień dzisiejszy 

sprawa nie jest rozstrzygnięta. 
Wójt Bartosz Derech poinformo-

wał, że w najbliższym czasie zaostrzy 
kontrolę przydomowych zbiorników na 
ścieki oraz sprawdzane będą rachunki za 
wywóz śmieci. Powinno to ograniczyć 
zanieczyszczanie terenów wokół jeziora 
Mały Kiekrz oraz zbiornika wodnego. 
Na temat zawartości organizmów i sub-
stancji organicznych w wodzie głos zabrał 
podinspektor Michał Wojewódzki z ochro-
ny środowiska. Opisał procesy zachodzące 
w takich zbiornikach wodnych, jakim jest 
jezioro Mały Kiekrz. Omówił zjawisko tro-
fii zbiornika, tzn. przekształcenia jeziora 
mniej żyznego (oligotroficznego) w zbior-
nik żyzny (eutroficzny); wskutek napływu 
np. ścieków, nawozów z łąk i pól, przez co 
akwen zarasta, następuje zmiana w skła-
dzie gatunków ryb na korzyść ryb zjada-
jących zooplankton. Powoduje to wzrost 
ilości fitoplanktonu (zakwity). Zapobiec 
temu ma przebudowa danego zbiornika 
pod kątem odżywiania się organizmów w 
nim bytujących tzw. biomanipulacja. 
 Kolega Dawid Baum przedstawił propo-
zycje zawodników 
wędkarskich orga-
nizowanych w 2007 
roku w Naszym 
Kole. 
W wyniku głosowa-
nia uchwalono na-
stępujące terminy:

- 15 kwietnia – spławikowe jez. Rusałka;
- � maja – spinningowe zb. Radzyny 
Małe;
- 27 maja – Mistrzostwa Koła zb. Radzyny 
Małe;
- � czerwca – Dzień Dziecka rzeka Samica 
godz. 9.00;
- 8 lipca – o Puchar Wójta Gminy Rokietni-
ca jez. Dębienko;
- 19 sierpnia – towarzyskie jez. Samołęż;
- �0 września – towarzyskie port rzeczny 
w Obornikach;
- 14 października – spinningowe zakoń-
czenie sezonu rz. Warta. 
Ustalono, że dziesięć miejsc będzie punk-
towanych: za I miejsce 20 pkt., II miejsce 
18 pkt., III miejsce 16 pkt, IV miejsce 14 
pkt itd., każdy zawodnik za udział w za-
wodach otrzyma dodatkowo � pkt. 
Na zebraniu podjęto uchwałę o dofi-
nansowanie Koła przez każdego członka 
w kwocie 10 złotych, z przeznaczeniem na 
wynajem autokaru dowożącego wędka-
rzy na zawody. Kwotę tę będzie pobierać 
przy sprzedaży znaczków skarbnik. 
Prowadzący zakończył obrady o godz. 
12-tej, podziękował przybyłym gościom 
i wędkarzom. 

Zarząd Koła PZW
w Rokietnicy

O puchary ufundowane przez dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury walczyli piłkarze amatorzy w sobotni wieczór 
10 lutego. Tradycyjnie już rozgrywki, które przy współpra-
cy GOK-u i Szkoły Podstawowej w Mrowinie zorganizował 
Uczniowski Klub Sportowy „Słowian”.
O zdobyciu pucharów i medali decydował łączny dorobek 

wywalczony w dwóch turnie-
jach, z których pierwszy odbył 
się 2 grudnia ubiegłego roku.

Poziom wielu spotkań w grupie młodszej (do lat �0) był 
bardzo wysoki i można było zaobserwować wiele cieka-
wych i urozmaiconych akcji. Na uznanie zasługiwał niezły 
poziom techniczny zawodników, dzięki czemu mimo dużej 
ambicji było bardzo mało nieczystych zagrań.
W punktacji łącznej pierwsze miejsce i puchar dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury zdobył zespół o nazwie 
„Tadżykistan”(Damian Sklepik, Wojciech Dolaciński, 
Tomasz Mleczak i Wojciech Piwowarczyk), który wygrał 
obydwa turnieje. Na drugiej pozycji uplasowali się ubie-
głoroczni zwycięzcy „Czerwone Diabły”, a na trzeciej „West 
Ham United”.
W grupie zespołów starszych niespodzianką była porażka 
w drugim turnieju drużyny „Smirnoff”, która uległa „Miko-
łajom” 1:�. Nie przeszkodziło to jednak w zdobyciu pucha-
ru za pierwsze miejsce w punktacji łącznej. Zwycięzcy grali 
w niezmienionym od ubiegłego roku składzie: Andrzej Kę-
dziora, Remigiusz Kluczyński, Roman Matuszewski, Patryk 

Hałas i Zbigniew Halądka. Na drugiej pozycji uplasowały 
się „Mikołaje” (Janusz Skrodzki, Jacek Sobczyk, Krzysztof 
Brandyk, Waldemar Springer, Dariusz Marciniak i Andrzej 
Żebrowski), a na trzeciej „Pasterze” (Maciej Bukiewicz, 
Adrian Maternik, Rafał Rudowicz i Artur Lisiak). Mecze 
starszej grupy były niezwykle zacięte, a zawodnicy prezen-
towali dużą ambicję popartą wysokimi umiejętnościami 
technicznymi. Łącznie w turniejach wzięło udział ponad 
60 piłkarzy amatorów, którzy rozegrali 56 spotkań.

Jacek Olejniczak

ZEBRANIE Koła PZW w Rokietnicy

PIŁKARZE WALCZYLI O PUCHARY
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. W okresie od 20 stycznia 2007 roku 
godz. 23.00 do 21 stycznia 2007 
roku godz. 10.30 w Kiekrzu na ul. 
Kierskiej z terenu prywatnej posesji 
n/n sprawcy dokonali kradzieży weł-
ny termoizolacyjnej w ilości 7 rolek. 
Postępowanie prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

2. 22 stycznia 2007 roku o godzinie 
21.00 w Napachaniu na ul. Poznań-
skiej dwóch ustalonych sprawców 
pobiło mężczyznę, który doznał 
obrażeń głowy. Postępowanie pro-
wadzi KP Tarnowo Podgórne.

3. 30 stycznia 2007 roku w godz. 0.30 
do 1.30 w Napchaniu na ul. Leśnej 
ustalony sprawca dokonał uszko-
dzenia drzwi wejściowych do domu. 
Postępowanie prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne. 

4. 4 lutego 2007 roku o godz. 20.15 w 
Starzynach na ul. Poznańskiej funk-
cjonariusze Rewiru Dzielnicowych w 
Rokietnicy wspólnie z funkcjonariu-
szami KP Tarnowo Podgórne dokona-
li zatrzymania na gorącym uczynku 
czterech sprawców kradzieży mate-
riałów budowlanych z terenu prywat-
nej posesji w budowie. Postępowanie 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne. 

5. w okresie od dnia 4 lutego 2007 
roku godz. 22.00 do dnia 5 lutego 
2007 roku godz. 7.30 w Kiekrzu na 
ul. Poznańskiej n/n sprawcy dokonali 
uszkodzenia pojazdu m-ki Opel przez 
wybicie szyby w drzwiach samocho-
du. Postępowanie prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne. 

6. 9 lutego 2007 roku w godz. 16.00-
17.00 w Mrowinie os. Zmysłowo te-
renu prywatnej posesji w budowie 
n/n sprawcy dokonali kradzieży be-
toniarki, stempli budowlanych, an-
tonówek oraz taczkę. Postępowanie 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne. 

7. 11 lutego 2007 roku w godz. 9.00 – 
10.00 w Rokietnicy na ul. Szamotul-
skiej n/n sprawcy dokonali kradzieży 
samochodu m-ki SEAT LEON koloru 
niebieskiego. Postępowanie prowa-
dzi KP Tarnowo Podgórne. 

Osoby mogące pomóc w ustaleniu 
sprawców wyżej wymienionych prze-
stępstw proszone są o kontakt z 
dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. 
Anonimowość zapewniona. Informacje 
- również anonimowo - można przekazy-
wać do dyżurnego KP Tarnowo Podgór-
ne tel. 061-8146-997. 

Pomóżmy 
 pogorzelcom
13 lutego około godziny 13.00 zapalił się bu-
dynek mieszkalny przy ul. Pawłowickiej w 
Pawłowicach. Ogień zajął jedno z trzech znaj-
dujących się w budynku mieszkań i szybko się 
rozprzestrzenił. Przybyłe na miejsce jednostki 
zawodowej i ochotniczej straży pożarnej z Po-
znania, Suchego Lasu, Golęczewa i Napachania 
po szybkim ugaszeniu wnętrza budynku, przez 
ponad 2 godziny zmagały się z płonącym stro-
podachem. Cały budynek został zalany. Dach 
ponacinany w wielu miejscach - po to, by dojść 
ze środkami gaśniczymi do źródeł ognia.
Dziś budynek nie nadaje się do zamieszkania 
- prawdopodbnie nie da się go odbudować. 
Czteroosobowa rodzina z dnia na dzień pozo-
stała bez dachu nad głową, w pożarze straciła 
większość swojego dobytku. W tej chwili dwie 
osoby - poparzone w czasie pożaru przebywają 
w szpitalu, dwie inne zakwaterowano tymcza-
sowo w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w 
Rokietnicy. 
W związku z tym kierujemy apel do Państwa 
o pomoc poszkodowanym. Kto dysponuje wol-
nym czasem lub chciałby w inny sposób pomóc 

prosimy o kontakt z Opieką Społeczną:
tel. 061-81-45-251 wew. 21.

Opieka Społeczna w Rokietnicy założyła spe-
cjalne konto, na które można wpłacać pienią-
dze: 
Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu 
Oddział w Rokietnicy
87 9043 1041 2041 0023 9370 0001 
Bardzo prosimy o wsparcie, nie pozostawajmy 
obojętni wobec czyjejś tragedii! 

Kącik policyjny

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: 
asp. sztab. Jarosław Żmudziński
tel. 061-814-51-97

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

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

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

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

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

Za pośrednictwem Rokickich Wiadomości 
chcemy serdecznie podziękować sołtysowi 
Józefowi Fudali. Dziękujemy za wieloletnią 
współpracę na rzecz pomocy mieszkańcom 
całej gminy Rokietnica. Pana zaangażowanie 
i poświęcenie przyczyniło się do poprawy 
bezpieczeństwa. 
Życzymy Panu dalszych sukcesów! 

Wojciech Kwiatek
Paweł Plisiński

OSP Mrowino  
składa serdeczne podziękowania 
sponsorom za pomoc w zorganizo-
waniu spotkania sprawozdawczego 
Straży Pożarnej:

- Sklep Ogólnospożywczy p. Michał 
Janowicz, Mrowino

- Sklep Spożywczy pp. Małgorzata i 
Gerard Błaszczak, Mrowino

- Sklep Spożywczy p. Piotr Grabiak, 
Cerekwica.
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Ludzie, 
których warto poznać

Z dzieciństwa najbardziej 
pamiętają trasę rowerową 

do Pamiątkowa…

Z Agnieszką 
Pyrką i Michałem 

Nowakowskim, 
utalentowanymi 

młodymi kajakarzami 
rozmawia Kamila 

Marcinkowska.

„Rokickie Wiadomości”: Wiemy, że 
jesteście już oboje utytułowanymi 
zawodnikami. Jakie z Waszych 
licznych osiągnięć sportowych są 
dla Was najważniejsze?

Michał: Mam 19 lat i jestem w klasie 
maturalnej. Pierwszy rok pływam w 
klasie seniorów. Na dwójce wywal-
czyłem tytuł Młodzieżowego Mistrza 
Polski na dystansie 1 kilometra i na 
jedynce na 5 kilometrów. 

Agnieszka: Mam 18 lat i pływam w 
Kadrze Narodowej Juniorów. Na Mi-
strzostwach Polski Juniorów zajęłam 
III miejsce na jedynce na 3 kilometry.

Jak się zaczęła Wasza przygoda 
z kajakami?

Michał: Kiedy byłem w drugiej kla-
sie w naszej Szkole Podstawowej w 
Rokietnicy działał już, wtedy trenu-
jący tylko kajakarzy, Uczniowski Klub 
Sportowy Błyskawica. Zimą, jako oś-
miolatek, poszedłem z kolegą zapisać 
się na treningi. Odbywają się one o tej 
porze roku na sali i składają się na nie 
piłka nożna, siłownia, biegi. Spodoba-
ło mi się i zostałem. Kiedy zrobiło się 
ciepło, w kwietniu czy maju, zaczęli-
śmy treningi na jeziorze w Pamiątko-
wie. To jest dobry system, że dojeżdża 
się rowerem 7 km do jeziora. Wytrwa-
łem, bo na początku trzeba po prostu 
przetrwać i trenowałem w Błyskawi-
cy siedem lat. Potem zostałem zauwa-
żony na zawodach przez trenerów 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
Zresztą pierwszy z naszego Klubu zo-
stał zauważony Rafał Jackowiak i po 
nim to już poszło. 

Agnieszka: W moim przypadku, 
trener na lekcji W-F–u zauważył we 
mnie potencjał. Gdy byłam w piątej 
klasie Szkoły Podstawowej rozpo-
częłam treningi. Zaczynałam latem, 
od razu na jeziorze i nie ukrywam, 
że początki były trudne. Cztery lata 
trenowałam w Błyskawicy, po czym 

na eliminacjach trener podszedł do 
mnie i zaproponował dalszą naukę w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Gdzie obecnie trenujecie?

Michał: Uczymy się i trenujemy w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w 
Wałczu. Rozpoczynamy tam naukę 
od trzeciej klasy gimnazjum i konty-
nuujemy przez trzy lata Liceum. Na-
sza szkoła położona jest w centrum 
miasta, zaś internat na obrzeżach, 
blisko jeziora. Mamy bardzo dobre 
warunki, budynek został niedawno 
wyremontowany. Zimą spędzamy 
treningi na siłowni, sali, basenie i 
biegach. Na wodę wychodzimy, gdy 
jezioro nie jest zamarznięte. Jesteśmy 
już przyzwyczajeni do niskich tempe-
ratur, pływamy zresztą w piankowych 
strojach, ze specjalnymi rękawicami 
na rękach. W ciągu całego roku dużo 
czasu spędzamy też na obozach, także 
miesiące wakacyjne. W Wałczu mamy 
świetnego trenera, Pana Zbigniewa 
Kowalczuka. Bardzo mu ufam, jest 
świetnym trenerem i człowiekiem. 
Ciepło wspominam też naszego tre-
nera z Błyskawicy - Pana Pawła Dan-
kowskiego. To jest też bardzo dobry 
trener.

Jak wygląda Wasz zwyczajny dzień? 

Agnieszka: Rano zjadamy jakąś buł-
kę i o 8 zaczynamy trening. O 10 jest 
śniadanie, po nim lekcje. O godzinie 
14.30 jemy obiad, a o 16 idziemy 
znowu na trening. Między 19 a 20.30 
mamy czas na naukę własną. Po niej 
do godziny 21 czas na wyjście (w 
praktyce jest to tylko wyjście do skle-
pu). O 22 cisza nocna. Czwartki są 
wolne od treningów, są tylko lekcje i 
wtedy jest czas dla siebie.

Dużo pływacie na treningach?

Michał: To zależy od tego, czy jest to 
początek sezonu, czy już trwa. Na po-
czątku pływa się więcej, żeby wypły-

wać sobie kilometry. Przed pierwszy-
mi zawodami trzeba mieć minimum 
500 kilometrów. Pierwsze konsultacje 
są w kwietniu, kto ma wtedy dużo wy-
pływane, ten się liczy.

Czy chętnie wracacie do Rokietnicy?

Michał: Do Rokietnicy przyjeż-
dżamy najczęściej raz na dwa tygo-
dnie. Wracam tu cały ucieszony, nie 
ukrywam, że brakuje mi rodzinnego 
domu. Chętnie wracam do rodziców, 
rodzeństwa (mam starszego brata 
Bartka i młodszą siostrę Weronikę) i 
znajomych.

Agnieszka: Ja także chętnie wracam 
do rodzinnego domu, do znajomych. 
Mamy na piętrze wspólne mieszkanie 
ze starszą siostrą Joanną, która pracu-
je w rokietnickiej bibliotece.

Jakie są Wasze sportowe marzenia?

Michał: Załapać się na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy. W tym roku bę-
dzie to trudne, bo jest to mój pierw-
szy sezon w młodzieżówce, pozostali 
zawodnicy będą starsi. A patrząc w 
przyszłość, jak każdy sportowiec, ma-
rzę o uczestnictwie w Olimpiadzie.

Agnieszka: Na razie moim marze-
niem jest dostać się na Mistrzostwa 
Świata albo Europy Juniorów.
 
Kto jest dla Was wzorem sportowca?

Michał: Dla mnie, wiadomo, Adam 
Małysz i Robert Korzeniowski.  Skrom-
ni, zdobywają wszystko, co się da.

Agnieszka: Tak, podpisuję się pod 
tym.

Dziękuję Wam bardzo za rozmowę 
i życzę, aby Wasze marzenia się 
spełniły, nie tylko te związane ze 
sportem.

Agnieszka i Michał prezentują swoje trofea

Zdjęcia: Kamila Marcinkowska
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Rozrywka

NASZA KUCHNIA  
REGIONALNA

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Proponujemy dzisiaj Państwu tradycyjną postną potrawę 
podawaną szczególnie na obiady piątkowe. 

Przypominamy, że nadal oczekujemy na Państwa przepisy, które bardzo chętnie opublikujemy.

Co mówi kobieta po wyjściu z 
łazienki? 
- Ładnie wyglądam? 
Co mówi mężczyzna po wyjściu z 
łazienki? 
- Na razie tam nie wchodź.

Nauczyciel: znacie jakieś rzeki w 
Azji? 
Uczeń: Tygrys i Eufrat. 
Nauczyciel: Jakieś jeszcze? 
Uczeń2: Ivan i Delfin?

Jak blondynka robi dżem (ew. 
marmoladę)? 
- Obiera pączka.

Dyrektor do pracownika 
- Panie, pan wszystko robi powoli 
- powoli pan myśli, powoli pisze, 
powoli mówi, powoli się porusza! 
Czy jest coś, co robi pan szybko? 
- Tak. Szybko się męczę.

W pociągu pasażer kłóci się z kon-
duktorem: 
- Mój pies ma przecież bilet, więc 
dlaczego nie może siedzieć obok 
mnie? 
- Siedzieć to on może. Ale nie wolno 
mu trzymać nóg na siedzeniu.

Z zeszytów szkolnych:
! „Kupcy węgierscy rozkładali na 

straganach swoje interesy i oglądali 
w jakim są stanie.”
! „Papieże zawsze mieszkali w 
Rzymie. Z ojca na syna żyli w 
celibacie. Pierwszy papież nazywał 
się Romulus”
! „Złom jest najlepszym boga-
ctwem Polski”
! „Liść ma taką rolę w życiu że 
musi cały czas wdychać i wydy-
chać”.

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

Twaróg ze szczypiorkiem lub cebulą
  czyli gzik

Składniki:
0,5 kg twarogu,

1 cebula lub pęczek szczypiorku, 
szklanka śmietany, sól.

Wykonanie:
Roztarty dokładnie ser wymieszać ze śmietaną. Cebulę obrać, umyć i rozdrobnić 
(również szczypiorek). Wymieszać z serem, przyprawić solą do smaku. Podawać do 
ziemniaków w „mundurkach”, zsiadłego mleka lub maślanki.

Sklep komputerowy LINK  
– Rokietnica przy Urzędzie Gminy (za parkingiem)
tel. 061-8145-000, e-mail: link.rokietnica@op.pl
pn-wt: 9.00 – 18.00
sob. 10.00-14.00
sprzedaż, serwis, drukarki, tusze, tonery, art. biurowe, pieczątki

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Litery z ponumerowanych pól (prawy dolny róg) utworzą hasło. Nagroda główna zostanie 
rozlosowana wśród czytelników, którzy w terminie do 16 marca 2007 roku prześlą hasło na 
kartce pocztowej pod adres: Rokickie Wiadomości, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z 
dopiskiem Krzyżówka nr 1/2007. Imię i nazwisko osoby nagrodzonej zamieścimy w następ-
nym numerze „Rokickich Wiadomości”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wysyłając rozwiązanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu 
opublikowania moich danych osobowych na łamach gazety w razie wygranej.
Regulamin krzyżówki publikowanej w gazecie „Rokickie Wiadomości” jest dostępny na stro-
nie www.rokietnica.pl.

POZIOMO:
1) W ręku kelnera
4) Długowieczne drzewo iglaste
5) Wilhelm, legendarny bohater 

szwajcarski z czasów walk o 
wolność

8) Zakazany...
9) Zwierzchnik juhasów
11) Mgła nad bagnem
12) Niki (ur. 1949), austr. kierowca 

formuły 1

PIONOWO:
2) Do niego się dąży
3) Fragment czegoś, np. filmu, zachę-

cający do obejrzenia całości
6) Część, odcinek przebywanej drogi.
7) Najdłuższa rzeka Francji
9) Ruchome drzewce na maszcie
10) Angielska miara długości, równa 

2,54 cm

1 2 3

1

4

10

5 6 7

9

8

4

9

7

10

11

8 6 2

12

3 5

Nagrodą w krzyżówce jest mysz optyczna. 
Fundatorem nagrody jest sklep komputerowy LINK.
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W historii Gminy przyśpieszenie w rozwoju 
było widoczne po wykonaniu inwestycji infra-
strukturalnych. Tak było wiele lat temu, kiedy 
budowano sieci wodociągowe na terenie całej 
gminy. W roku 1995 wybudowano pierwszy 
reaktor na oczyszczalni w Bytkowie o przepu-
stowości 400 m3 na dobę, pozwoliło to na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Rokietnica oraz umożliwiło dostarczanie 
ścieków dowożonych z pozostałych miejsco-
wości. W 2000 roku rozbudowano oczyszczal-
nię ścieków o kolejny reaktor o przepustowo-
ści 400 m3 co pozwoliło od tego momentu 
odbierać 800 m3 na dobę. W latach 2001-2006 
skanalizowano następujące miejscowości: Ro-
kietnicę, Kiekrz, Pawłowice, Sobotę, Starzyny, 
Rogierówko, Kobylniki Małe, Bytkowo dopro-
wadzono sieć kanalizacji podciśnieniowej do 
Rostworowa oraz Napachania. W 2000 roku 
wybudowano również Osiedlową oczyszczal-
nię w Żydowie, która odbiera ścieki z części tej 
miejscowości. Dla pozostałych miejscowości 
do skanalizowania konieczna jest rozbudowa 
oczyszczalni Bytkowie do wielkości 1560 m3/
dobę. 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytkowie 
– inwestycją priorytetową dla dalszego rozwoju Gminy Rokietnica do roku 2015

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozszerzyło 
swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami 
stałymi przejmując 23 gniazda do segregacji szkła, 
tworzyw sztucznych i makulatury na terenie naszej 
Gminy po poprzednim użytkowniku, firmie REMON-
DIS z Poznania. Dotychczas punkty do segregacji od-
padów nie były wizytówką czystości i porządku, ale 
mamy nadzieje że przy pomocy mieszkańców i Urzędu 
Gminy ten wstydliwy problem korzystania z punktów 
do segregacji odpadów przez mieszkańców nie posia-
dających koszy na śmieci, nie mających podpisanych 
umów na odbiór nieczystości z firmami wywozowymi 
się skończy. Na wniosek PUK, Gmina od początku roku 
rozpoczęła sprawdzanie umów i jej realizację pomię-
dzy właścicielami posesji a firmami przewozowymi 
odbierającymi odpady stałe. PUK natomiast przystąpił 
do monitorowania punktów segregacji odpadów przez 
służby w przedsiębiorstwie, jak i sukcesywne moni-
torowanie punktów za pomocą kamer. Zwracam się 
również do mieszkańców naszej Gminy , którym zależy 
na utrzymaniu porządku i czystości, o wsparcie działań 
skierowanych przeciwko niewielkiej grupie osób, któ-
rych działania powodują , że pozostali mieszkańcy od-
czuwają dyskomfort spotykając takie miejsca w swoim 
otoczeniu. Oczywiście osoby , które nie przestrzegają 
Regulaminu o czystości i porządku narażone są na do-
tkliwe sankcje finansowe nałożone przez Gminę. 

Tak wyglądały punkty segregacji dnia  20.01.2007 r po 
wywozie odpadów:

Niestety już następnego dnia 21.01.2007r.  miejsce se-
gregacji odpadów znów wyglądało tak samo:

Zadbajmy o czystość i porządek na terenie naszej gminy

Obecnie wykonano już:

ö roboty fundamentowe pod reaktor biolo-
giczny, 

ö zainstalowano prasę do odwadniania osa-
dów ściekowych,

ð wykonano roboty elektryczne oraz w znacz-
nej części wykonano prace dotyczące auto-
matyki i sterowania procesami technolo-
gicznymi.

ö wybudowano pomieszczenia do załadunku 
osadu ściekowego, 

ö stację dmuchaw, 

ö pomieszczenie automatycznego sterowania, 

W pierwszym kwartale 2007 roku planuje się 
wykonanie komór reaktora z konstrukcji sta-
lowych. W połowie roku nastąpi montaż urzą-
dzeń technologicznych reaktora pozwalający 
na zwiększenie ilości ścieków doprowadzo-
nych do oczyszczalni , zarówno dowożonych 
jak i transportowanych kanalizacją sanitarną. 
W drugim półroczu planuje się wybudowanie 
suszarni słonecznej dla osuszania osadu ście-
kowego, jako jednej z pierwszych w Polsce, oraz 
nastąpi rozruch technologiczny oczyszczalni i 
oddanie całego obiektu do użytkowania.
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Warto poczytać...
Literatura polska
„Jasne  
błękitne 
okna” 
Czepiel Edyta

Beata, po krót-
kiej rozmowie 
telefonicznej z 
przyjaciółką z 
dzieciństwa, Sygitą postanawia odwiedzić 
rodzinne strony.Ponowne spotkanie po 
latach budzi uśpioną przyjaźń, która 
zostaje wkrótce wystawiona na ciężką 
próbę. Jak wiele będą  mogły dla siebie 
poświęcić? A może dając, dostaną więcej 
niż się spodziewały... Niezwykła opowieść 
o przyjaźni między kobietami, nadziei, 
ale i samotności w świecie pełnym ludzi.
Książka przepełniona uczuciami, humo-
rem i dramatem, przeplatanymi, jak w 
dawnym życiu... Premiera książki poprze-
dza  premierę filmu „Jasne, błękitne okna” 
w reżyserii Bogusława Lindy z Joanna 
Brodzik i Beatą Kawką w rolach głównych 
oraz równie znakomitą obsadą drugo-
planową:Barbara Brylska,Stanisława 
Celińska,Jerzy Trela.

Literatura kobieca
„Anioł Johnny”  
- Steel 
Danielle

Jest to niezwy-
kła opowieść o 
miłości, tole-
rancji, nadziei i 
przebaczaniu.
Siedemnasto-
letni Johnny Peterson jednym słowem, 
jednym uśmiechem potrafił uszczęśli-
wić swoje otoczenie, napełnić dumą 

serce matki i wydobyć to, co najlapsze 
ze swoich przyjaciół. Kończył szkołę, był 
zakochany, miał  cały świat u stóp, póki 
nie wkroczyło okrutne przeznaczenie. W 
dniu rozdania świadectw maturalnych 
ginie w wypadku samochodowym. 
Tragedia kładzie się ponurym  cieniem na 
dalszym życiu rodziny.Ale świadczą o tym, 
że Johnny czuwa nad swoją rodziną...

Sensacja 
„Czerwony 
Byk” - Bujko 
Mirosław M.

Czerwony Byk to 
druga po Złotym 
pociągu powieść 
sensacyjno-
historyczna 
Mirosława Bujko.
Tym razem akcja książki rozgrywa  się 
pod koniec II wojny swiatowej w Związku 
Radzieckim, a wśród  barwnych postaci 
amerykańskich lotników, enkawudzistów 
i szpiegów pojawiają się też bohaterowie 
znani z pierwszej części cyklu – Iwan 
Każedub i japoński agent Kidera.
Jest rok 1944. Amerykańska superfor-
teca – bombowiec B-29, uszkodzona 
w czasie nalotu na japońską stalownię, 
ląduje awaryjnie we Władywostoku. 
Rosjanie przyjmują lotników nad wyraz 

gościnnie, nie żałują wódki i „elegan-
ckich” kobiet. Ale za nic niechcą ich 
wypuścić...Tymczasem Andriej Tumiłow  
- znakżonym z innych aresztowanych 
inżynierów – otrzymuje od Stalina rozkaz 
skopiowania B-29.Do dyspozycji  dotaje 
oryginalny egzemplarz z Władywostoku, 
a jako doradcę – kapitana Darrella, 
dowódcę amerykańskiej superfortecy, 
który godzi się na współpracę w zamian 
za uwolnienie pozostałych członków 
załogi. Asystentką i tłumaczką Darrella 
zostaje piękna agentka, która prowadzi 
podwójną grę...

Psychologia 
„Zamknij się , 
przestań 
narzekać i 
zacznij żyć” - 
Winget Larry

Książka zawiera 
praktyczne 
wskazówki jak 
pokierować swoim życiem i osiągnąć 
pozytywne efekty.Autor chwilami może 
wydać się zbyt szorstki w swoim prze-
kazie, ale podejście Larry’ego Wingeta 
do tematu rozwoju osobistego – łączące 
nagą prawdę z prześmiewnym humorem 
– w rzeczywistości oparte jest na miłości 
i poszanowaniu samego siebie i inych 

ludzi.Życie to poważna sprawa, ale nie 
oznacza to, że zawsze musimy je brać 
aż tak poważnie. Autor praktycznie nie 
pozostawia czytelnikom żadnego innego 
wyboru niż ten: spójrz w lustro i uczciwie 
przyjrzyj się własnemu życiu, przestań 
ciągle narzekać na własny los, szukać 
usprawiedliwienia i winnych takiego sta-
nu rzeczy i zacznij działać tak, żeby twoje 
życie stało się naprawdę lepsze...

Literatura 
dziecięca - 
„Królewna 
i Goblin” - 
MacDonald 
George

Królewna i 
Goblin to fascy-
nująca opowieść 
o przygodach królewskiej córki i dzielnego 
górnika w świecie pełnym fantastycznych 
istot i prawdziwych niebezpieczeństw. 
Od ponad  wieku zachwyca ona nie tylko 
dzieci – J.R.R. Tolkien inspirował się nią 
pisząc Hobbita , A C.S. Lewis na jej wzór 
stworzył  „Opowieści z Narni”.Ta niezwykła 
, działająca na wyobraźnię i pobudzająca 
do myślenia baśń pomaga czytelnikom , 
bez względu na wiek , dostrzec i poznać 
rzeczywistość, która często pozostaje dla 
nas  nieuchwytna – rzeczywistość wiary.

„Pchli Targ”  
także w Rokietnicy
Wiosna zbliża się wielkimi krokami 
i choć nas nie rozpieszcza perspekty-
wa wiosennych porządków w domu, 
ogrodzie i w ogóle w całym gospo-
darstwie, coraz wyraźniejsza.
Z zakamarków, strychów, stodół z 
ogrodowych altan wydobędziemy 
zakurzone, zapomniane, a przede 
wszystkim już nie potrzebne przed-
mioty: koła do rowerów, książki, 
krzesła fotele, a może radia, tele-
wizory, zdekompletowane serwisy, 
stare wagi i żelazka. Jednym słowem 
wszystko, czego chętnie się pozbę-

dziemy, by nasze otoczenie „ode-
tchnęło” wiosenną świeżością.
W wielu dużych i małych miastach 
Europy lat 50-tych te pozornie „nie-
potrzebne” przedmioty zamiast na 
śmietniska trafiły na ... targowiska, 
które dzięki temu uzyskały od tam-
tej pory ogromną popularność jako 
miejsca, gdzie można robić tanie 
i udane zakupy zwłaszcza dla po-
szukiwaczy „okazów” antycznych, 
oryginalnych i nietuzinkowych 
mebli, a nawet książkowych „białych 
kruków”, zaś w związku z niekiedy 
kiepskim stanem tych przedmiotów 
(nierzadko zniszczonych i ... za-
pchlonych) zyskały miano „Pchlich 
Targów”.
Mijały lata, piwnice  i strychy do-

mów wyczyszczono z powojennych 
graciarni, ale tradycje „Pchlich 
Targów” pozostały, czyniąc z nich 
nie tylko handlowe centra „zbycia 
i nabycia za grosik”, ale także miej-
sca towarzyskich spotkań lokalnych 
„oryginałów” - handlarzy, artystów 
i tych przeciętnych, zwyczajnych 
mieszkańców. 
Wzorem europejskich „Pchlich Tar-
gów” proponujemy mieszkańcom 
naszej gminy udział w Gminnych 
Targach Staroci, które – zgodnie z 
Państwa życzeniem – mogą już 31 
marca br. mieć  swoją pierwszą edy-
cję na boisku sportowym w Rokiet-
nicy. 
Do wzięcia udziału w tej oryginalnej 
„handlowo-towarzyskiej imprezie” 

zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
pozbyć się niechcianych już, czy 
zbędnych przedmiotów za niewiel-
ką cenę, a także tych, którzy chcą 
wspólnie z nami przywitać wiosnę. 
Obiecujemy wiele atrakcji, które z 
pewnością umilą czas starszym i 
młodszym Rokietniczanom. 

Teresa Bartol 

Ludzie listy piszą…
NOWA WŁADZA  
– stara sprawa.  ZIMA
Atak zimy jaki miał miejsce w 
ostatnich dniach zaskoczył nie 
tylko „przysłowiowych drogow-
ców” ale z tego co było widać 
na naszych drogach również 
nasz nowy Samorząd. Mimo, iż 
na stanowisku Wójta nastąpiła 
zmiana pokoleniowa konieczność 

odśnieżania dróg i chodników 
dalej nie znajduje zainteresowa-
nia ze strony Władz Gminnych. 
Jest to przykre stwierdzenie, lecz 
niestety prawdziwe albowiem od 
2002 roku, (od kiedy to stałem się 
mieszkańcem Rokietnicy), gdy 
przychodzi do Rokietnicy zima 
muszę brnąć po śniegu. Myślę, że 
w tym miejscu należy zadać py-
tanie: Czy rozwiązanie problemu 
usunięcia śniegu z dróg i chodni-
ków jest tak trudne że aż niemoż-
liwe do zrealizowania? Czy może 

„ktoś”  powinien się tym zająć 
– tylko kto. W przypadku śniegu 
tajemniczym „ktosiem” okazała 
się POGODA i rozwiązała śnieżny 
problem wyręczając Wójta i Radę 
Gminy, którzy zostali obdarzeni 
przez mieszkańców zaufaniem i 
przekonaniem, że będą rozwiązy-
wać problemy dotyczące ich dnia 
codziennego.

Andrzej Świergiel, Rokietnica 
Rokietnica 19 luty 2007 rok
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KRÓTKO Z POWIATU...
Plany Powiatu Poznańskiego 
na rok 2007
Konferencja prasowa
• Budowa i modernizacja dróg, 
• Rozpoczęcie prac nad otwarciem oddziału ratunkowego w szpita-

lu w Puszczykowie, 
• Budowa, w oparciu o Fundusz Norweski, boisk ze sztuczną na-

wierzchnią przy wszystkich placówkach oświatowych i opiekuń-
czych należących do powiatu poznańskiego, 

• Kontynuacja nowatorskiego na skalę kraju programu utylizacji 
eternitu 

– to tylko kilka inwestycji, których realizację zapowiedział Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański podczas noworocznej konferencji prasowej zorganizo-
wanej w styczniu w Starostwie Powiatowym Poznaniu. Przedsięwzięcia te 
pochłoną znaczną część budżetu powiatu. I tak np. przebudowa ul. Polnej w 
Komornikach, budowa ronda w Robakowie i przebudowa ul. Dworcowej w 
Golęczewie pochłonie prawie 5 milionów złotych. Dodatkowo na remonty i 
bieżące utrzymanie dróg przeznaczone zostanie prawie 6 milionów zł. 
Powiat poznański kontynuować będzie także inne, zapoczątkowane w mi-
nionych latach, inwestycje dotyczące zdrowia, pomocy społecznej, opieki 
nad dziećmi i niepełnosprawnymi. W ramach termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej powiatu poznańskiego przeprowadzone zostaną dal-
sze remonty, w tym Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie i Owińskach oraz 
Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. Ponadto otwarta będzie nowoczesna 
sala rehabilitacyjna w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Rewitalizacji 
poddany zostanie także park w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owiń-
skach, Teren ten wzbogacony w elementy do nauki orientacji przestrzennej 
pomoże niewidomym lepiej przystosować się otaczającego ich świata..  
W drugiej część konferencji zaprezentowany został album „Dwory i pałace 
powiatu poznańskiego” wydawnictwa Kwartet. Na ponad 180 stronach 
przedstawiony zostały budowle, które swoim pięknem przypominają o 
świetności rodów ziemiańskich i szlacheckich. Omawiany album to nie 
tylko zdjęcia, to także swoisty 
przewodnik po ciekawych 
i urokliwych miejscach ziemi 
poznańskiej. 
Mecenasem publikacji jest Jan 
Grabkowski, Starosta Poznań-
ski, wraz z Zarządem Powiatu.

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
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LIST OTWARTY
Do Przewodniczącej Rady Gminy Rokietnica, Radnych 
Gminy Rokietnica, klubów, sympatyków, pracowników i 
osób współpracujących oraz wszystkich ludzi, których 
cechuje zdrowy rozsądek, poczucie sprawiedliwości i 
porządku publicznego.

Ostatnie wydarzenia, które przetoczyły się przez kulu-
ary Urzędu Gminy podczas trwania sesji jak i później, 
urągają godności i powadze piastowanego przez Panią 
Przewodniczącą urzędu. Działania członków klubu 
Rokietnickiego Forum Obywatelskiego - RFO, stały 
się źródłem przedmiotowej kontrowersji. Zostały one 
odebrane przez osoby niezależne jako bardzo poważny 
wybryk RFO i jednocześnie jako sygnał o dziejących się 
nieprawidłowościach w szeregach liderów organizacji 
pozarządowych, którzy zamiast, wspomagać gminę w 
jej działaniach, niszczą ją i bezpodstawnie ośmiesza-
ją. Wnioski nasuwają się zatrważające, bowiem jeżeli 
RFO posunęło się do takiego kroku wczoraj, to do cze-
go jeszcze może się dopuścić jutro? Przy tego rodzaju 
działaniach, przyszłość rysuje się raczej w ciemnych 
barwach. Uprawnione jest twierdzenie, że możemy 
spodziewać się wszystkiego, łącznie z działaniami o 
odcieniu politycznie ekstremistycznym.
Nie można przejść do porządku dziennego, gdy grupa 
osób z RFO opluwa innych i chciałaby, aby oplutym wy-
dawało się, że to pada niegroźny deszczyk. To hańba i 
potwarz dla godności pokrzywdzonych. Stanowczo pro-
testuję przeciwko takiemu zachowaniu i żądam podję-
cia natychmiastowych kroków, które powstrzymają taki 
stan rzeczy i pozwolą sprowadzić naszą współpracę w 
Radzie Gminy do normalności i wzajemnego szacunku.
W imieniu własnym i Klubu Radnych „Razem nad Po-
działami” zadaję w tym miejscu pytanie., komu i cze-
mu ma służyć RFO, skoro reprezentuje je grupa osób, 
mówiąc najdelikatniej, dalece nieodpowiedzialnych za 
swoje opinie jak i działania, które sieją zamęt i dez-
informację. Czyżby tego typu zachowanie było realizo-
waną z przebiegłą premedytacją presją na -członkach 
Rady Gminy Rokietnica? Tworzenie atmosfery irracjo-
nalnych zagrożeń i kłamliwych pomówień może być 
tego dowodem. Co chcą przez to osiągnąć liderzy RFO? 
Czyżby zamiast być ciałem doradczo-konsultacyjnym 

Rady Gminy, RFO chciało się stać wirusem podstępnie 
niszczącym zdrowy organizm? W kontekście ostatnich 
wydarzeń rodzi się pytanie, dla kogo tak naprawdę 
pracują działacze RFO i czyje partykularne interesy 
chcą realizować. Dotychczasowe postępowanie RFO 
to świadectwo doskonale wyreżyserowanego spekta-
klu, skierowanego przeciwko nowo ukonstytuowanej 
w wolnych wyborach Radzie Gminy Rokietnica. Intryga 
utkana przez RFO jest żenująca, gdyż każdy zdrowo my-
ślący człowiek nie zdobyłby się na pustosłowie, a nad 
to na gesty i czyny, które godzą w dobre imię, godność 
i honor, zarówno swój jak i innego człowieka. Od po-
czątku było jasne, że pełne kłamstw i fałszu insynuacje 
szybko się wyjaśnią, a prawda zwycięży i ośmieszy ich 
autorów.
Nie można i nie wolno w bezkarny oczerniać i nie-
słusznie pomawiać członka Rady Gminy, twierdząc 
bezpodstawnie, że jest „pijakiem” i „pijany uczestniczy 
w sesji Rady Gminy”. Kreowana przez liderów RFO, 
precyzyjnie skonstruowana histeria, przeciwko schoro-
wanemu człowiekowi, doprowadziła do pogorszenia się 
stanu, zdrowia do tego stopnia, że obecnie przebywa 
w szpitalu.
W imieniu Klubu i własnym uważam, że działania RFO 
miały na celu nie tylko wyeliminowanie radnego z sze-
regów Rady Gminy Rokietnica (z jeszcze nieznanych 
nam powodów) lecz także budowanie antagonizmów 
pomiędzy pozostałymi członkami Rady Gminy. Cała ta 
farsa miała rzucić cień na Radę, tworząc podwaliny jej 
destrukcji.
Żenująca sytuacja, której jesteśmy świadkami, jest 
sygnałem dla obecnych i przyszłych władz samorządo-
wych, by w jak najkrótszym czasie stworzyć stosowne 
„mechanizmy i narzędzia”, które nie dopuszczą do 
powstawania takich zdarzeń, a winnych pozwolą po-
ciągnąć do odpowiedzialności politycznej, a być może 
nawet karnej. Już dzisiaj możemy publicznie napięt-
nować i wykluczyć ze swoich środowisk osoby, które 
przyczyniły się do powstania obecnego kryzysu.
Nie ma bowiem miejsca na samowolę, łamanie prawa 
i kpinę z ludzi, przez garstkę niewybrednych „rycerzy”, 
mających ograniczone horyzonty myślenia, poprzez 
pryzmat własnej prywaty.

Przewodniczący Klubu Radnych „Razem na 
Podziałami”

Wojciech Mazurek
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