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Drodzy Czytelnicy!
Jakże niezwykłą zaletą demokracji jest poszanowanie wolności jednostki 

i dostrzeżenie jej niepowtarzalnego indywidualizmu. Czyż jednak codzienne 
życie we wspólnocie daje możliwość konsekwentnego trwania przy swoim 
zdaniu bez sztuki wypracowywania kompromisu? Inność i nietuzinkowość 

jest niewątpliwą zaletą i prawem każdego z nas, ale i sztuką szanowania 
tejże u pozostałych członków  zbiorowości. Miast przeto znajdować u siebie 

nawzajem wady i przywary, gonić za sensacją i poddawać manipulacjom, 
może lepiej usiąść i zastanowić się czym jest poczucie więzi, czym świadomość 

odpowiedzialności za siebie i innych. Wszyscy wszak „Jesteśmy u siebie”.
Przeglądając najnowszy numer „Rokickich Wiadomości”,  pełen wiadomości 

dotyczących naszej wspólnoty, spójrzmy na świat może z nieco z innej 
perspektywy, tej bliskiej i bardzo ludzkiej, odpowiedzialnej, pełnej wzajemnego 

szacunku i tolerancji, pamiętając zawsze przede wszystkim o tym  
co nas łączy – nie dzieli.

Zapraszam do lektury.

Danuta Potrawiak
pełniąca obowiązki 
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W Dniu Kobiet
Bądźcie dzielne i wytrwałe. Pogodne, uśmiechnięte i pięk-
ne blaskiem wiosennego słońca malującego zadowolenie na 
Waszych twarzach. Czym jest Wasza wrażliwość? – otwar-
tością na barwy świata, ludzką naturę, najprostsze i zawsze 
czytelne wartości, wielość i niepowtarzalność. Silne i czasami 
bezkompromisowe, konsekwentne w działaniu, ale także kru-
che i czasem zagubione, dające ale i szukające wsparcia i zrozu-
mienia. Zawsze oglądające świat z właściwej perspektywy.

Redakcja „Rokickich Wiadomości”

Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Uwaga podatki  
na 2009 rok
I.	 podatek	rolny	–	od	1	ha	prze-

liczeniowego	100,00 zł;
II.	 podatek	 leśny	 –	 od	 1	 ha	 fi-

zycznego	–	33,55 zł;
III.	 podatek	od	nieruchomości	–	

wg	 uchwały	 Rady	 Gminy	 w	
sprawie	 określenia	 wysoko-
ści	stawek	podatku	od	nieru-
chomości;

IV.	 opłata	od	posiadania	psów	–	
od 1 psa 20,00 zł;

V.	 podatek	 od	 środków	 trans-
portowych	 –	 wg	 uchwały	
Rady	Gminy	w	sprawie	okre-
ślenia	 wysokości	 stawek	 po-
datku	od	środków	transpor-
towych.

Podatek	 rolny,	 leśny	 i	 od	 nieru-
chomości	 płatny	 jest	 na	 podsta-
wie	 decyzji	 wymiarowej	 w	 4	 ra-
tach	w	następujących	terminach:
I.	 rata	15	marca	2009	r.;
II.	 rata	15maja	2009	r.;
III.	 rata	15	września	2009	r.;
IV.	 rata	15	listopada	2009	r.;

Podatek	 od	 środków	 transpor-
towych	uiszcza	 się	na	podstawie	
złożonej	deklaracji	do	dnia	15	lu-
tego	2009	r.
Termin	 płatności	 podatku	 od	
środków	transportowych:
I.	 rata	15	luty	2009	r.
II.	 rata	15	września	2009	r.

Opłata	od	posiadania	psów	płat-
na	 jest	 bez	 wezwania	 w jednej 
racie do 15 marca 2009 r.

Zgodnie	z	przepisami,	opłaty	od	
posiadania	 psa	 nie	 pobiera	 się	
od:
•	 Osób	 zaliczonych	 do	 znacz-

nego	 stopnia	 niepełno-
sprawności	 w	 rozumieniu	
przepisów	o	rehabilitacji	za-
wodowej	 i	 społecznej	 oraz	
zatrudnieniu	osób	niepełno-
sprawnych	–	z	 tytułu	posia-
dania	jednego	psa;

•	 Osób	w	wieku	powyżej	65	lat	
prowadzących	 samodzielnie	
gospodarstwo	 domowe	 –	 z	
tytułu	 posiadania	 jednego	
psa;

•	 Podatników	 podatku	 rolne-
go	od	gospodarstw	rolnych	–	
z	tytułu	posiadania	nie	wię-
cej	niż	dwóch	psów.

Podatek	rolny,	leśny,	od	nierucho-
mości	i	opłata	od	posiadania	psów	
płatne	 są	 u sołtysa	 lub	 na	 kon-
to	Urzędu	Gminy	w	Rokietnicy	w	
PBS O/Rokietnica i Kiekrz.
Podatek	od	środków	transporto-
wych	 płatny	 jest	 na	 konto	 Urzę-
du	 Gminy	 w	 Rokietnicy	 w	 PBS 
O/Rokietnica i Kiekrz 69 9043 
1041 3041 0023 9110 0001.

Treść	 uchwał	 podatkowych	 za-
mieszczono	w	Biuletynie	Informa-
cji	Publicznej	Gminy	Rokietnica.
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Czy grozi nam Kryzys?

Szanowni	Państwo,
Śledząc	 informacje	 w	 mediach	

i	 uczestnicząc	 bezpośrednio	 w	 ży-
ciu	 społeczno-gospodarczym	 kraju,	
z	 pewnością	 zadają	 sobie	 Państwo	
pytanie,	 w	 jaki	 sposób	 skutki	 kry-
zysu,	który	od	ubiegłego	roku	coraz	
szerszym	 kręgiem	 ogarnia	 gospo-
darkę	 światową,	 mogą	 odbić	 się	
na	 funkcjonowaniu	 samorządów	
terytorialnych,	 w	 tym	 oczywiście	
gminy	 Rokietnica.	 Choć	 specyfi-
ką	 gmin	 jest	 ich	 dość	 duża	 inercja,	
przejawiająca	 się	 opóźnionym	 od-
czuwaniem	 bezpośrednich	 skutków	
zarówno	wzrostu	gospodarczego	jak	
i	niekorzystnych	zjawisk	występują-
cych	w	gospodarce,	 to	 jednak	baga-
telizowanie	 problemu,	 mimo	 dość	
pozytywnych	 prognoz	 dotyczących	
naszego	 terenu,	 byłoby	 bardzo	 nie-
odpowiedzialne.	 Wpływ	 załamania	
koniunktury,	 nawet	 mimo	 braku	
bezpośredniego	zagrożenia	w	chwili	
obecnej,	trzeba	bowiem	umieć	prze-
widzieć	nawet	w	perspektywie	rocz-
nej	czy	półrocznej	i	skutecznie	się	do	
niego	przygotować.

Niewątpliwie	 największym	 za-
grożeniem	dla	gminy	jest	możliwość	

zmniejszenia	 jej	 dochodów	 i	 co	 za	
tym	 idzie	 zakłócenia	 struktury	 wy-
datków	budżetowych	zaplanowanych	
na	rok	bieżący,	ale	i	na	lata	przyszłe.	
Oczywiście	 nie	 może	 być	 mowy	 o	
zmniejszeniu	 wydatków	 budżeto-
wych	 przeznaczonych	 na	 cele	 stra-
tegiczne,	 jakimi	 są	 bezpieczeństwo	
mieszkańców,	 zadania	 oświatowe,	
czy	 oświetlenie,	 stan	 i	 utrzymanie	
dróg.	 Jednak	 cięcia	 mogą	 objąć	 za-
planowane	 działania	 inwestycyjne.	
Wynika	to	przede	wszystkim	z	bez-
pośredniego	 zagrożenia	 finansów	
publicznych	 skutkami	 bezrobocia,	
ponieważ	 znaczną	 część	 dochodów	
samorządów	 lokalnych	 stanowią	
wpływy	 z	 podatku	 PIT	 i	 CIT.	 Mam	
jednak	 nadzieję,	 że	 w	 przypadku	
naszej	 gminy,	 w	 której	 według	 naj-
nowszych	danych	gusowskich	stopa	
bezrobocia	 jest	 poniżej	 2%,	 a	 także	
biorąc	 pod	 uwagę	 bezpośrednie	 są-
siedztwo	 prężnego	 ośrodka	 ekono-
micznego	 jakim	 jest	 Poznań	 oraz	
duże	 natężenie	 ruchów	 migracyj-
nych	ludności,	skutki	bezrobocia	dla	
poziomu	 dochodów	 gminy	 Rokiet-
nica	nie	będą	aż	tak	odczuwalne	jak	
w	innych	regionach	kraju.	Nie	mniej	

jednak	nie	należy	spodziewać	się	już	
tak	dynamicznego	ich	wzrostu	jak	w	
przeciągu	 ostatnich	 dwóch	 lat,	 kie-
dy	 z	 jednej	 strony	 obserwowaliśmy	
znaczny	wzrost	liczby	mieszkańców,	
a	 z	 drugiej	 fakt,	 że	 znacznie	 lepiej	
zarabiali.	 Pozycją	 znacznie	 bardziej	
zagrożoną	 spadkiem	 w	 naszym	 bu-
dżecie	 są	 wpływy	 z	 podatków	 od	
czynności	 cywilno-prawnych	 (za-
płaconych	przez	naszych	mieszkań-
ców	 przy	 zakupie	 nieruchomości,	
czy	 przy	 zaciąganiu	 kredytu	 hipo-
tecznego,	nawet	kupna	samochodu	z	
tzw.	„drugiej	ręki),	które	 trafiają	do	
nas	w	całości	(ok.	1,5	mln	złotych	w	
roku	ubiegłym).	Muszę	przyznać,	że	
to	 właśnie	 ta	 pozycja	 w	 dochodach	
gminy	 była	 zawsze	 dla	 nas	 bardzo	
pozytywnym	 zaskoczeniem,	 świad-
czącym	o	rozwoju	gminy	i	wzroście	
poziomu	 życia	 naszych	 mieszkań-
ców.	Obawiam	się,	że	choć	założyli-
śmy	 zmniejszenie	 wpływu	 z	 tytułu	
tego	podatku,	to	jednak	istnieje	pew-
ne	zagrożenie,	że	możemy	go	w	ogóle	
nie	uzyskać.	Negatywnym	skutkiem	
kryzysu	 może	 być	 oczywiście	 także	
ograniczenie	 dochodów	 z	 podatku	
od	 nieruchomości,	 który	 choć	 jest	

pozycją	 stałą	 w	 budżecie	 może	 zo-
stać	 uszczuplony	 ze	 względu	 na	 to,	
ze	 części	 osób	 po	 prostu	 nie	 będzie	
stać	na	jego	zapłacenie.	

Kryzys	 w	 największym	 stopniu	
zagraża	 inwestycjom,	 które	 planuje	
się	 przeprowadzić.	 Z	 drugiej	 strony	
jednak	w	czasie	 jego	trwania	nastę-
puje	 spadek	 kosztów	 związanych	 z	
ich	 realizacją,	 firmy	 bowiem	 chcąc	
utrzymać	 się	 w	 tych	 trudnych	 cza-
sach	 na	 rynku	 oferują	 tańsze	 ma-
teriały	 i	 usługi,	 zabiegając	 o	 moż-
liwość	 współpracy	 z	 samorządami	
lokalnymi,	 będącymi	 dość	 pewnym	
płatnikiem.	Po	dwóch	latach	bardzo	
wysokich	 cen	 przedstawianych	 w	
przetargach	 przez	 oferentów,	 zaob-
serwować	 można	 w	 tym	 względzie	
pozytywne	zmiany.	Mam	w	związku	
z	tym	nadzieję,	że	to	co	zaplanowali-
śmy	zrealizować	nie	będzie	musiało	
być	 poddane	 zbyt	 dużej	 korekcie.	
Natomiast	w	tej	chwili	nie	zakładam	
rezygnacji	 z	 dwóch	 największych	
inwestycji,	 jakimi	 są	 w	 roku	 bieżą-
cym	 i	 w	 latach	 przyszłych,	 budowa	
Gimnazjum,	 dofinansowanego	 ze	
środków	unijnych	i	Hali	Widowisko-
wo-Sportowej	w	Rokietnicy.

Wójt Gminy Rokietnica 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 
o pow. 1200 m², położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej 
własnością Gminy Rokietnica, dla której Sąd Rejonowy w Szamo-
tułach prowadzi księgę wieczystą  KW nr 21�09.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Rokietnica uchwalonym Uchwałą 
Nr XIX/162/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14.12.1999r. wraz ze 
zmianami, działka nr 14/5, położona w Krzyszkowie przeznaczona 
jest pod mieszkalnictwo. Działka nr 14/5 jest wąska i jej szerokość 
frontowa wynosi ca. 12m. Działka nr 14/5 nie może funkcjonować 
jako samodzielna działka przeznaczona pod zabudowę mieszkanio-
wą i może być sprzedana pod warunkiem włączenia jej do działek 
sąsiednich, jako łączność gospodarcza. 
Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego dla 
właścicieli działek przyległych. 

Cena wywoławcza nieruchomości 
została ustalona na kwotę 49.920,00 zł. 

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu 
zostanie doliczony  22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 3 marca 2009 roku 
o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.

Wadium w wysokości 4.992,00 zł należy wpłacić najpóźniej 
do 26 lutego 2009 roku (włącznie) w kasie Poznańskiego Banku 
Spółdzielczego w Poznaniu O/Rokietnica lub przelewem na konto 
Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu O/Rokietnica (nr 
konta 19 904�1041 �041 002� 9110 0028). 
Cena nieruchomości powiększona o 22% podatku VAT podlega za-
płacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca 
ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. 
Osoby przystępujące do przetargów zobowiązane są do wpłacenia 
wadium w podanej wyżej wysokości. Dowód wniesienia wadium 
przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetar-
gowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny na-
bycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w 
terminie � dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wska-
zane. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Osoby prawne zobowią-
zane są przedstawić aktualne (tj. wydane w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy) dokumenty rejestrowe. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć 
w przetargu, jeżeli posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na nabycie nieruchomości. Do uczestnictwa w prze-
targu zakwalifikowane zostaną osoby fizyczne lub prawne, które 
przedstawią akt własności do działki przyległej.

Osoby zmierzające uczestniczyć w przetargu powinni złożyć dowo-
dy potwierdzające spełnienie warunków ograniczenia przetargu 
okazując wymagane dokumenty najpóźniej do dnia 27 lutego 2009 
roku do godz. 12.00 w pok.1 tut. Urzędu. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy, przy ul. Golęcińskiej 1 w dniu 
2 marca 2009 roku. 
Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni 
okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, 
a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ 
zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przy-
czyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogło-
szenia o przetargu.
W przypadku chęci podłączenia ww. nieruchomości do infrastruk-
tury technicznej, warunki podłączenia określi odpowiednia insty-
tucja. Energia elektryczna – warunki podłączenia określi ENEA w 
Szamotułach. Gaz – warunki podłączenia określi Wielkopolska 
Spółka Gazownictwa w Poznaniu. Podłączenie wodno-kanaliza-
cyjne – warunki określi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Rokietnicy. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Rokietnicy, ul Golęcińska 1, (tel. 061 89 60 609).
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SKARBNIK GMINY ROKIETNICA O BUDŻECIE NA 2009 r.SKARBNIK GMINY ROKIETNICA O BUDŻECIE NA 2009 r.
Budżet	Gminy	Rokietnica	na	rok	2009	został	uchwalony	na	sesji	Rady	
Gminy	Rokietnica	w	dniu	30	grudnia	2008r.	Obejmuje	on	dochody	w	
kwocie	24.518.011zł	oraz	wydatki	w	kwocie	26.525.785zł.	Różnica	po-
między	 dochodami	 a	 wydatkami	 budżetu	 w	 wysokości	 2.007.774zł,	
stanowi	 deficyt	 budżetu.	 Zostanie	 on	 sfinansowany	 przychodami	 z	
zaciągniętych	pożyczek	i	kredytów	na	rynku	krajowym.
W	dochodach	gminy	wyszacowanych	na	kwotę	24.518.011	 zł	wyod-
rębnia	się:
	 Dochody	własne	czyli	dochody	z	podatków	lokalnych,	dochody	z	

opłat	lokalnych,	dochody	z	majątku	gminy,	udziały	we	wpływach	
z	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	 fizycznych	 oraz	 z	 podatku	 do-
chodowego	od	osób	prawnych	-	w	kwocie	17.743.505zł,	co	stanowi	
72,4%	dochodów	ogółem;

	 Subwencja	oświatowa	w	kwocie	4.677.188zł,	co	stanowi	19,1%	do-
chodów	ogółem;

	 Dotacje	celowe	z	budżetu	państwa	w	kwocie	2.097.318zł,	co	stano-
wi	8,5%	dochodów	ogółem.

Struktura	dochodów	budżetu	Gminy	Rokietnica	na	rok	2009	przed-
stawia	się	następująco:

Wydatki	 budżetu	 Gminy	 Rokietnica	 uchwalono	 w	 wysokości	
26.525.785zł.	 Środki	 finansowe	 związane	 z	 wydatkami	 planuje	 się	
przeznaczyć	na:
	 zadania	 z	 zakresu	 rolnictwa	 i	 łowiectwa	 -	 1.174.800zł,	 w	 tym	 na	

prace	w	zakresie	melioracji	wodnych;	dopłatę	do	ceny	za	odprowa-
dzanie	ścieków;	wniesienie	wkładu	do	spółki	PUK;

	 zadania	z	zakresu	transportu	i	łączności	–	3.558.224zł,	w	tym	na	
bieżące	oraz	zimowe	utrzymanie	dróg;	zakup	znaków	drogowych;	
zakup	usług	transportowych	komunikacji	gminnej.	W	ramach	za-
dań	 inwestycyjnych	 zrealizowana	 zostanie	 budowa	 chodnika	 ul.	
Szkolna	w	Rokietnicy	–	300.000zł,	projekt	budowy	drogi:	ul.	Po-
znańska	 w	 miejscowości	 Starzyny	 oraz	 ul.	 Trakt	 Napoleoński	 w	
miejscowości	Rokietnica	–	98.224zł,	budowa	drogi	ul.	Mickiewicza	
w	Rokietnicy	–	700.000zł;

	 zadania	związane	z	gospodarką	mieszkaniową	–	799.900zł,	w	tym	
między	innymi	utrzymanie	budynków	komunalnych;	koszty	osza-
cowania	nieruchomości	do	sprzedaży;

	 zadania	z	zakresu	działalności	usługowej	–	130.000zł,	z	przezna-
czeniem	na	prace	planistyczne	związane	z	miejscowymi	planami	
zagospodarowania	przestrzennego;

	 zadania	z	zakresu	administracji	publicznej	–	4.666.630zł,	znajdują	
się	tu	wydatki	Rady	Gminy;	wydatki	związane	z	funkcjonowaniem	
Urzędu	Gminy	mające	na	celu	sprawną	i	rzetelną	obsługę	miesz-
kańców;	 wydatki	 związane	 z	 promocją	 Gminy,	 w	 tym	 organiza-

cja	imprezy	plenerowej	pn.	„Rokietnica	zaprasza	Wielkopolan	na	
rumpuć”;	wydatki	Sołectw;	druk	gazety	„Rokickie	Wiadomości”,	
koszty	 prowizji	 za	 zbieranie	 opłaty	 targowej,	 opłaty	 i	 składki	 na	
stowarzyszenia;

	 wydatki	związane	z	prowadzeniem	i	aktualizacją	stałego	rejestru	
wyborców	w	gminie	–	1.501zł;

	 zadania	z	zakresu	bezpieczeństwa	publicznego	i	ochrony	przeciw-
pożarowej	–	184.150zł,	z	przeznaczeniem	na	realizację	wydatków	z	
zakresu	obrony	cywilnej	oraz	z	przeznaczeniem	na	sprawne	funk-
cjonowanie	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	działających	na	tere-
nie	gminy;	

	 wydatki	 związane	 z	 poborem	 podatków	 i	 opłat	 lokalnych	 –	
91.200zł,	w	tym	również	inkaso	dla	Sołtysów;

	 zaplanowano	również	wydatki	związane	z	obsługą	długu	publicz-
nego	–	529.293zł	czyli	ze	spłatą	odsetek	od	kredytów	i	pożyczek	za-
ciągniętych	przez	gminę	w	latach	poprzednich	oraz	planowanych	
do	zaciągnięcia;	

	 zaplanowano	rezerwę	ogólną	w	wysokości	150.000zł;
	 znaczącą	pozycją	w	budżecie	są	wydatki	przeznaczone	na	oświatę	

tj.	kwota	9.534.850zł.	Obejmują	one	wydatki	związane	z	bieżącym	
utrzymaniem	 szkół,	 przedszkola,	 oddziałów	 przedszkolnych	 w	
szkołach	podstawowych	,	stołówki	szkolnej,	świetlic	szkolnych;	do-
kształcaniem	i	doskonaleniem	nauczycieli;	przygotowaniem	zawo-
dowym	młodocianych	pracowników;	dowożenie	uczniów	do	szkół;	
a	także	dotację	celową	na	sfinansowanie	kosztów	utrzymania	dzie-
ci	zamieszkałych	na	 terenie	Gminy	Rokietnica	a	uczęszczających	
do	 niepublicznych	 przedszkoli	 w	 gminach:	 Tarnowo	 Podgórne,	
Suchy	Las	oraz	m.	Poznaniu.	W	ramach	wydatków	majątkowych	
zaplanowano	 modernizację	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mrowinie	 –	
500.000zł,	zakup	kosiarki	–	17.000zł,	budowę	Gimnazjum	w	miej-
scowości	Rokietnica	przy	ul.	Trakt	Napoleoński	działka	nr	56/2	–	
512.400zł;

	 zadania	 z	 zakresu	 ochrony	 zdrowia	 oraz	 pomocy	 społecznej	 za-
planowano	wydatki	w	kwocie	–	2.899.937zł	na	realizację	progra-
mu	przeciwdziałania	alkoholizmowi	i	narkomanii,	na	działalność	
świetlicy	 socjoterapeutycznej;	 na	 kontynuację	 przeprowadzenia	
badań	przesiewowych	profilaktycznych	dzieci	z	terenu	gminy	(kla-
sy	0)	oraz	monitorowanie	dzieci	z	wykrytą	wcześniej	wadą	posta-
wy,	 na	 fluoryzację;	 wypłatę	 dodatków	 mieszkaniowych;	 wypłatę	
świadczeń	rodzinnych	i	społecznych;	na	realizację	programu	„Po-
moc	 państwa	 w	 zakresie	 dożywiania”;	 bieżące	 funkcjonowanie	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej;

	 w	ramach	zadań	związanych	z	gospodarką	komunalną	i	ochroną	
środowiska	zaplanowano	wydatki	w	kwocie	853.000zł	przeznaczo-
ne	na	 utrzymanie	 czystości	 na	 terenie	Gminy,	 wyłapywanie	 bez-
domnych	 psów,	 zakup	 koszy	 ulicznych,	 konserwację	 oświetlenia	
ulicznego,	zakup	energii,	zaplanowano	dotację	dla	schroniska	dla	
bezdomnych	psów	w	Obornikach,	budowę	oświetlenia	ulicznego;

	 w	ramach	zadań	związanych	z	kulturą	i	ochroną	dziedzictwa	na-
rodowego	zaplanowano	wydatki	w	kwocie	537.300zł,	w	tym	na	do-
tację	podmiotową	dla	Gminnego	Ośrodka	Kultury	oraz	Biblioteki	
Gminnej,	wydatki	przeznaczone	na	bieżące	utrzymanie	świetlic	i	
klubów	Sołeckich;	

	 na	 zadania	 związane	 z	 kulturą	 fizyczną	 i	 sportem	 zaplanowano	
kwotę	 1.415.000zł,	 w	 tym	 na	 współpracę	 z	 organizacjami	 poza-
rządowymi,	stypendia	sportowe	dla	sportowców	oraz	zakup	usług	
transportowych.	W	ramach	wydatków	majątkowych	zaplanowano	
modernizację	kompleksu	boisk	w	Rokietnicy	–	400.000zł	oraz	pro-
jekt	budowy	hali	sportowej	w	Rokietnicy	–	900.000zł.
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Wydatki majątkowe

Treść 	Plan	
Rolnictwo	i	łowiectwo 	
Infrastruktura	wodociągowa	i	sanitacyjna	wsi 	
	-	wniesienie	wkładu	do	spółki	PUK 	300	000	
Transport	i	łączność 	
Drogi	publiczne	gminne 	
	-	budowa	chodnika	ul.	Szkolna	w	Rokietnicy 	300	000	
	-	projekt	budowy	drogi:	ul.	Poznańska	w	m.	Starzyny	
oraz	ul.	Trakt	Napoleoński	w	m.	Rokietnica

	98	224	

	-	budowa	drogi	ul.	Mickiewicza	w	Rokietnicy 	700	000	
Gospodarka	mieszkaniowa 	
Gospodarka	gruntami	i	nieruchomościami 	

	-	zakup	gruntów 	10	000	
Pozostała	działalność 	
	-	modernizacja	c.o.	z	węglowego	na	gazowe 	50	000	
Administracja	publiczna 	
Urzędy	gmin	(miast	i	miast	na	prawach	powiatu) 	
	-	zakup	serwera	wraz	z	systemem	do	archiwizacji 	10	000	
	-	zakup	regałów	do	archiwum 	15	000	
Bezpieczeństwo	publiczne	i	ochrona	przeciwpożarowa 	
Ochotnicze	straże	pożarne 	
	-	zakup	sprzętu	strażackiego 	10	000	
Oświata	i	wychowanie 	
Szkoły	podstawowe 	
	-	modernizacja	Szkoły	Podstawowej	w	Mrowinie 	500	000	
	-	zakup	kosiarki 	17	000	
Gimnazja 	
	-	budowa	Gimnazjum	w	miejscowości	Rokietnica	przy	
ulicy	Trakt	Napoleoński,	działka	nr	56/2

	512	400	

Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska 	
Oświetlenie	ulic,	placów	i	dróg 	
	-	budowa	oświetlenia	ulicznego 	250	000	
Kultura	fizyczna	i	sport 	
Obiekty	sportowe 	
	-	modernizacja	kompleksu	bois	w	Rokietnicy 	400	000	
	-	projekt	budowy	hali	sportowej	w	Rokietnicy 	900	000	
	  4 072 624 

Katarzyna Paulus
Skarbnik Gminy Rokietnica

28	 stycznia	 2009	 r.	 w	 Sali	 Konferencyjnej	
PAN	 przy	 ul.	 Wieniawskiego	 Poznaniu	 od-
było	 się	 podsumowanie	 IX	 Edycji	 Konkursu	
organizowanego	 przez	 Urząd	 Marszałkow-
ski	 Województwa	 Wielkopolskiego	 „Działa-
nia	proekologiczne	i	prokulturowe	w	ramach	
strategii	 rozwoju	 obszarów	 wiejskich”.	 Go-
spodarzem	spotkania,	podczas	którego	wrę-
czone	zostały	nagrody	i	wyróżnienia	dla	naj-
wyżej	 ocenionych	 projektów,	 była	 Krystyna	
Poślednia,	 Członek	 Zarządu	 Województwa	
Wielkopolskiego.	 Laureatem wyróżnienia 
i nagrody	pieniężnej	w	wysokości	10	000	zł,	
został Urząd Gminy Rokietnicy za realiza-

cję projektu „Rokietnica 
zaprasza Wielkopolan 
na rumpuć”,	 doceniane-
go	 za	 promocję	 dziedzi-
ctwa	 kulturowego	 nasze-
go	 regionu	 oraz	 działań	 i	
inicjatyw	 społecznych	 o	
charakterze	 integracyj-
nym.
W	tegorocznej	edycji	kon-
kursu	 wzięło	 udział	 46	
jednostek	 samorządu	 te-
rytorialnego	z	całej	Wiel-
kopolski,	 które	 nadesłały	
ogółem	55	projektów.	Po	I	
etapie	kapituła	konkursu	wyłoniła	42	przed-
sięwzięcia,	 które	 zostały	 poddane	 wnikliwej	
ocenie	 sędziów	 sprawozdawców,	 badających	
na	miejscu	realizacji	poszczególnych	projek-
tów,	przez	okres	ponad	dwóch	miesięcy,	cele,	
złożenia	 i	 osiągnięte	 rezultaty.	 Laureatom	
przyznano	nagrody	pieniężne,	rzeczowe	oraz	
wyróżnienia,	ufundowane	przez	Urząd	Mar-
szałkowski	 Województwa	 Wielkopolskiego,	
Wojewódzki	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu	oraz	Fun-
dusz	Ochrony	Gruntów	Rolnych.

Red.

„Rokietnicki rumpuć” wśród najlepszych projektów prokulturowych w Wielkopolsce

Informacja dla Mieszkańców  
Gminy Rokietnica
W dniu 10 lutego 2009 r. złożyłam rezygna-
cję z członkostwa w Klubie Radnych RAZEM 
NAD PODZIAŁAMI. Od tego czasu będę spra-
wowała swój mandat jako radna niezależna. 
Zapewniam mieszkańców Gminy Rokietnica, 
że nadal z pełnym zaangażowaniem praco-
wać będę dla dobra naszej społeczności.

Elżbieta Brzeźniak
Radna Gminy Rokietnica
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Nowatorska inicjatywa Rady Gminy Rokietnica – Powstaje 
„Międzygminna Unia Radnych Kaźmierz – Rokietnica – Szamotuły – Tarnowo Podgórne”
Z Teresą Bartol Przewodniczącą Rady Gminy Rokietnica, inicjatorką nowego forum współpracy radnych, o jego idei i założeniach 
rozmawiała Danuta Potrawiak. 

DP: Choć kalendarz wskazu-
je, że wciąż mamy zimę, a w 
przyrodzie jaskółek jeszcze 
nie widać, to jednak pojawiły 
się pierwsze zwiastuny wyda-
rzeń społecznych, o wyjątko-
wym znaczeniu. Jest nim nie-
wątpliwie powołanie do życia 
Międzygminnej Unii Radnych 
gmin Kaźmierz – Rokietnica – 
Szamotuły – Tarnowo Podgór-
ne. Czy może nam Pani uchylić 
rąbka tajemnicy i przybliżyć tę 
inicjatywę.

Teresa Bartol:	 Dziękuję	 za	 wy-
różnienie.	 Wprawdzie	 nie	 wiem,	
czy	będzie	to	pierwsza	tego	typu	
inicjatywa	w	naszym	kraju,	wiem	
natomiast,	 że	 pierwsza	 w	 Wiel-
kopolsce.	 Gminy	 Kaźmierz,	 Ro-
kietnica,	 Szamotuły,	 Tarnowo	
Podgórne,	 od	 lat,	 jak	 na	 gminy	
sąsiednie	 przystało,	 współpra-
cują	 ze	 sobą	 w	 wielu	 obszarach	
działań	 podejmowanych	 przez	
gospodarzy	 tych	 gmin.	 Współ-
praca	 ta	 zaowocowała	 szczegól-
nie	 w	 dwóch	 ostatnich	 latach	 w	
niezwykle	 ważnych	 i	 pożytecz-
nych	 inicjatywach:	 utworzenia	
Stowarzyszenia	 „Dolina	 Samy”	
(w	celu	wykorzystania	możliwo-
ści	finansowania	rozwoju	obsza-
rów	wiejskich	w	ramach	progra-
mu	 Unii	 Europejskiej	 LEADER)	
oraz	 powołania	 Stowarzyszenia	
ROKTAR	 promującego	 politykę	
wspierania	 osób	 niepełnospraw-
nych	i	ich	rodzin.

Wszystkie	 te	 działania	 są	 nie-
rozłącznie	 związane	 ze	 współ-
pracą	 samorządu,	 organizacji	
społecznych	 oraz	 zwyczajnych-
niezwyczajnych,	 czyli	 tych	
mieszkańców	 naszych	 gmin,	
którzy	 czynnie	 zainteresowani	
są	rozwojem	swoich	„małych	oj-
czyzn”	nie	będąc	radnymi.	Czę-
sto	 działalność	 ta	 wspierała	 się	
jakże	 istotnymi	 powiązania-
mi	 przyjacielskimi,	 sąsiedzki-
mi,	 rodzinnymi,	 zawodowymi	
mieszkańców	 sąsiednich	 gmin,	
a	 wszystko	 to	 we	 wspólnym	 in-
teresie,	jak	na	przykład	wybudo-
wanie	kawałka	nowej	drogi,	czy	
udostępnienie	 miejsc	 w	 przed-
szkolu.	 Rozwój	 tego	 ciekawego	
syndromu	kooperacji	dla	wspól-
nego	dobra	obserwowałam	przez	
dwa	lata	i	swoimi	spostrzeżenia-
mi	na	ten	temat	podzieliłam	się	
na	spotkaniu	z	Przewodniczący-
mi	 Rad	 sąsiednich	 gmin	 zorga-
nizowanym	 w	 listopadzie	 2008	
roku	w	Rokietnicy.	Po	dwóch	la-
tach	współpracy	z	naszymi	rad-
nymi	jesteśmy	przekonani	o	ich	
ogromnym	potencjale	 i	niezwy-
kłym	 zaangażowaniu	 w	 roz-
wiązywanie	 problemów	 spo-
łecznych,	 który	 postanowiliśmy	
zespolić	dla	wspólnego	dobra.	

DP: Poszerzając spectrum 
działań radnych poprzez kon-
takty z aktywistami społeczny-
mi z aż czterech gmin?

TB: Rajcowie	 gminni,	 czyli	 rad-
ni,	 są	 szczególna	 grupą,	 która	
składa	 się	 z	 osób	 obdarzonych	
społecznym	 votum	 zaufania,	 a	
będąc	jednocześnie	blisko	ośrod-
ka	decyzyjnego,	jakim	jest	Urząd	
Gminy,	 mają	 możliwość,	 prawo	
i	 obowiązek	 nie	 tylko	 podejmo-
wania	 uchwał,	 ale	 także	 włącza-
nia	 nowych	 rozwiązań	 korzyst-
nych	 dla	 mieszkańców,	 czasami	
nie	 tylko	 jednej	 gminy.	 Nie	 mo-
żemy	 jednak	 zapomnieć,	 iż	 po-
mysłodawcami	 tych	 zmian	 i	
rozwiązań	 są	 sami	 mieszkańcy.	

Radni	 są	 tylko	 pomostem	 łączą-
cym	Urząd	ze	społeczeństwem,	a	
„Międzygminna	 Unia	 Radnych”	
będzie	 koordynatorem	 współ-
pracy	 międzygminnej	 ze	 szcze-
gólnym	 uwzględnieniem	 aktyw-
ności	społecznej.	

D.P. Mówi Pani o sobie, ze Pani 
misją jest łączenie i godzenie i 
że optymizm traktuje Pani jako 
sposób na przekonanie do swo-
ich pomysłów nawet najbardziej 
opornych sceptyków. Czy ini-
cjatywa utworzenia „Międzyg-
minnej Unii Radnych” to jeden 
z Pani pomysłów na łączenie lu-
dzi dobrej woli spośród czterech 
gmin?

TB:	 Inicjatywa	była	i	 jest	wspól-
na,	 gdyż	 wszyscy	 radni	 natych-
miast	 zaakceptowali	 ideę	 połą-
czenia	 sił,	 która,	 przyznaję,	 była	
mojego	 autorstwa,	 aczkolwiek	
pomysł	 łączenia	 gmin,	 miast,	
księstw,	państw,	ziem,	jest	„stary,	
jak	świat”	 -	 	chociażby	znany	ze	
Starożytnej	Grecji	Związek	Ateń-
ski,	 Imperium	 Rzymskie,	 Unia	
Miast	Hanzeatyckich,	czy	współ-
cześnie	–	Unia	Europejska.

DP: W jakich dziedzinach ży-
cia społeczeństwo Kaźmierza, 
Rokietnicy, Szamotuł, Tarno-
wa Podgórnego spodziewać się 
może ingerencji i zaangażowa-
nia MUR-u?

TB: Chcemy	być	obecni	wszędzie	
tam,	gdzie	będą	nas	potrzebować	
i	 zechcą	 z	 nami	 współpracować.	
Zarówno	 w	 działalności	 wspo-
mnianych	stowarzyszeń	LEADER	
i	ROKTAR,	ale	także	w	podejmo-
waniu	zupełnie	nowatorskich	ini-
cjatyw	w	różnych	obszarach	życia	
kulturalno-społeczno-gospodar-
czego.	Pragniemy	włączać	się	do	
działań	 bezpośrednio	 związa-
nych	z	poprawą	jakości	życia,	or-
ganizacją	okazjonalnych	spotkań	
społecznych	 czy	 imprez	 sporto-
wo-rekreacyjnych;	oczywiście,	w	
kontekście	funkcjonowania	czte-
rech	 gmin.	 Działalność	 MUR-u	
będzie	 tylko	 uzupełnieniem	 na-
szej	pracy,	 jako	radnych	–	bodź-
cem	 do	 zaktywizowania	 tych	
mieszkańców,	 którzy	 dotąd	 po-
zostawali	 tylko	 obserwatorami	
naszych	rajcowskich	poczynań.

DP: Koordynowanie działań, 
których teren obejmuje aż czte-
ry sąsiednie gminy, to bardzo 
trudne zadanie, które musi po-
przedzać wnikliwa analiza spe-
cyfiki potrzeb społecznych. 
Czy radni Kaźmierza, Rokiet-
nicy, Szamotuł i Tarnowa Pod-
górnego są do tego wystarcza-
jąco przygotowani?

TB: To	 bardzo	 istotna	 kwe-
stia,	 bowiem	 warunkiem	 powo-
dzenia	 realizacji	 idei	 powstania	
MUR-u	jest	spontaniczność	i	ini-



Gmina Rokietnica wyróżniona dyplomem w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin
12	lutego	2009	roku	podczas	uro-
czystej	gali	zorganizowanej	w	Sali	
Herbowej	 Urzędu	 Wojewódzkie-
go	w	Poznaniu,	został	podsumo-
wany	zorganizowany	pod	patro-
natem	 Marszałka	 Województwa	
Wielkopolskiego,	 Pana	 Marka	
Woźniaka,	 XIV	 Sportowy	 Tur-
niej	Miast	i	Gmin.	Gospodarzem	
spotkania	był	Prezes	Wielkopol-
skiego	 Towarzystwa	 Krzewie-
nia	 Kultury	 Fizycznej,	 Pan	 Ry-
szard	 Śliwiński,	 który	 w	 swym	
wystąpieniu	skierowanym	do	na-
grodzonych,	 podkreślił	 znacze-
nie	 organizowania	 tego	 rodzaju	

przedsięwzięć	 dla	 członków	 lo-
kalnych	 społeczności.	 Formuła	
Turnieju,	polegająca	na	przepro-
wadzeniu	rozgrywek	sportowych	
w	 dowolnej	 dyscyplinie,	 w	 wy-
znaczonym	przez		organizatorów	
terminie	(w	ubiegłym	roku	był	to	
28	maja),	zostanie	od	przyszłego	
roku	 zmieniona.	 Biorące	 dobro-
wolnie	 udział	 w	 przedsięwzięciu	
jednostki	 samorządu	 terytorial-
nego,	 podzielone	 w	 zależności	
od	 liczby	 mieszkańców	 na	 VI	
kategorii,	 zachęcone	 zostaną	 do	
przeprowadzenia	 tygodniowych	
zajęć	 sportowych	 dla	 wszyst-

kich	 mieszkań-
ców.	 Ich	 celem	
jest	 aktywiza-
cja	 fizyczna	 za-
równo	 dzieci	
i	młodzieży,	 ale	
i	całych	 rodzin,	
a	spodziewanym	
efektem	społecz-
na	 integracja,	

radość	 ze	 sportowej	 rywaliza-
cji.	Stąd	pomysł	na	rozgrywki	w	
sportowych	obiektach,	ale	i	zaję-
cia	 rekreacyjne,	 plenerowe	 w	 te-
renie,	 a	 każdy	 dzień	 sportowego	
tygodnia	 będzie	 miał	 swój	
niepowtarzalny	klimat.	
Zachęceni przykładem 
Pana Marka Kliszkowia-
ka, trenera GKS „Roki-
ta”, który organizując 
28 maja 2008 roku tur-
niej piłki nożnej dla 
młodzieży, przyczy-
nił się do wyróżnienia 
Gminy Rokietnica w 
XIV Sportowym Tur-
nieju Miast i Gmin,	
z	 pewnością	 ochoczo	
przystąpimy	 także	 w	
tym	roku	do	mające-
go	 już	 długą	 trady-
cję	 turnieju,	 a	 zdo-
byte	 doświadczenie	
pozwoli	 być	 może	
znaleźć	się	w	gronie	

laureatów	w	kategorii	gmin	do	5	
tysięcy	mieszkańców.

O	 szczegółach	 będziemy	 infor-
mować	na	bieżąco.

Lidia Zastróżna

cjatywa	 własna	 radnych.	 Chcie-
liśmy,	 by	 radni	 naszych	 gmin	
mieli	 sami	 możliwość	 zaopinio-
wania	 możliwości	 międzygmin-
nej	współpracy	na	wspólnym	fo-
rum.	 Podejmowanie	 decyzji,	 a	
potem	 działań	 dotyczących	 spo-
łeczności	nie	jednej,	a	dwóch,	na-
wet	trzech	gmin,	wymaga	odpo-
wiednich	 konsultacji	 i	 wymiany	
doświadczeń.	 W	 ten	 sposób	 na-
rodził	się	pomysł	I	Międzygmin-
nego	 Seminarium	 Integracyjno-
Szkoleniowego,	w	którym	udział	
wzięli	 radni	 czterech	 gmin,	 a	
także	 zaproszeni	 goście;	 Bartosz	
Derech	 –	 Wójt	 Gminy	 Rokietni-
ca,	 Tadeusz	 Czajka	 –	 Wójt	 Gmi-
ny	 Tarnowo	 Podgórne,	 Jaromir	

Zieliński	 –	 Zastępca	 Burmistrza	
Szamotuł,	Karol	Hartwich	–	Za-
stępca	 Wójta	 Gminy	 Kaźmierz.	
W	 szkoleniowej	 „pigułce”	 tego	
Seminarium,	 które	 przygotowa-
ła	gmina	Rokietnica,	przedstawi-
liśmy	 problemy	 międzygminnej	
współpracy	 w	 aspekcie	 praw-
nym,	 planowania	 przestrzenne-
go	 oraz	 w	 zakresie	 utrzymania	
placówek	oświatowo-wychowaw-
czych	 i	 specyfiki	 regionalizmów	
gminnych.
W	 efekcie	 wielogodzinnych	 roz-
mów	 radni	 wyrazili	 gotowość	
wzajemnej	współpracy	w	celu	po-
wołania	Międzygminnego	Zespo-
łu	 Sportowego	 (który	 zająłby	 się	
sprawą	 budowy	 ścieżek	 rowero-

wych	i	biegowych),	Międzygmin-
nego	Towarzystwa	Folklorystycz-
nego	 (które	 zajęłoby	 się	 ochroną	
tradycji	 ludowej),	 czy	 Międzyg-
minnego	 Klubu	 Konesera	 Trady-
cyjnych	 Kulinariów,	 a	 także	 zba-
dania	 możliwości	 rekultywacji	
historycznych	 szlaków	 komuni-
kacyjnych	łączących	gminy,	utwo-
rzenia	 nowych	 międzygminnych	
połączeń	komunikacji	publicznej,	
zastosowania	 ulg	 w	 opłatach	 za	
wzajemne	korzystanie	z	obiektów	
sportowych	etc.	

DP: Z tego obszernego zesta-
wienia wynika jasno, że dzia-
łalność MUR-u wychodzi na-
przeciw wielu potrzebom 
mieszkańców społeczności czte-
rech gmin uczestniczących.

TB: Zdajemy	sobie	 sprawę,	że	w	
trakcie	działalności	MUR-u	tych	
zadań	 będzie	 wciąż	 przybywać,	
ale	jako	radni	przyjęliśmy	to	wy-
zwanie	 i	 z	 pełną	 odpowiedzial-
nością	 dołożymy	 starań,	 by	 nie	
zawieść	zaufania	naszych	miesz-
kańców,	 realizując	 ustalony	 cel:	
łączyć	inicjatywę	i	zapał	społecz-
ny	mieszkańców	gmin	Kaźmierz,	
Rokietnica,	 Szamotuły	 i	 Tarno-

wo	 Podgórne	 z	 kompetencją	 ich	
radnych.	 Chcemy	 udowadniać	
mieszkańcom,	 że	 radni	 nie	 tyl-
ko	 uchwalają,	 ale	 i	 współpracu-
ją.	Także	z	sąsiednimi	gminami.	
Międzygminna	 Unia	 Radnych	
będzie	 integrować	 te	 działania	
sąsiadów,	 które	 bez	 wzajemnej	
pomocy	 radnych	 i	 współpracy	
mieszkańców	 nie	 byłyby	 możli-
we	do	zrealizowania.

D.P. dziękuję za rozmowę i ży-
czę, by podjęta przez Państwa 
inicjatywa zakończyła się po-
wodzeniem przeradzając się w 
wymierne rezultaty.
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Sława	 o	 dokonaniach	 i	 sukce-
sach	na	różnych	konkursach	Pań	
z	 Koła	 Gospodyń,	 rozniosła	 się	
błyskawicznie	 i	odbiła	się	szero-
kim	echem,	co	zaowocowało	nie-
codziennym	wydarzeniem,	jakim	
był	przyjazd	do	Żydowa	ekipy	te-
lewizyjnej	PTV	Poznań.	W	świet-
licy	wiejskiej	realizowany	był	ko-
lejny	 odcinek	 programu	 „Pyry	 z	
gzikiem”,	promującego	produkty	
regionalne	 i	 tradycyjne	 naszego	
regionu.	Zespół	redakcyjny	PTV	
Poznań	z	red.	M.	Kwaśniewskim,	
spotkał	się	z	przedstawicielkami	
Koła	 Gospodyń,	 aby	 w	 pięknie	
wyposażonej	 i	 wyremontowanej	
z	końcem	ubiegłego	roku	kuchni,	

zrealizować	odcinek	pt.	„Pączki	i	
chruściki	–	pieczywo	serwowane	
w	tłusty	czwartek”.
Jeszcze	do	niedawna,	gdy	nie	było	
tylu	prywatnych	cukierni,	chruś-
ciki,	 pączki,	 placek	 drożdżowy	
dominowały	 na	 naszych	 stołach	
w	 okresie	 karnawału,	 podawane	
do	kawy,	która	była	prawdziwym	
rarytasem.	Szczególnie	duże	ilo-
ści	były	smażone	i	spożywane	w	
„tłusty	 czwartek”,	 zapowiada-
jący	 nadejście	 Wielkiego	 Postu.	
Każda	 gospodyni	 miała	 w	 zana-
drzu	swój	oryginalny	przepis	na	
pączki	czy	chruściki,	różniący	się	
proporcją	 użytych	 składników,	
nadzienia,	tłuszczu,	w	którym	je	

smażono.	Oczywiście	zawsze		pa-
miętano	o	dodaniu	do	ciasta	nie-
wielkiej	 ilości	 alkoholu,	 by	 nie	
„napiło”	 się	 zbytnio	 tłuszczem	
podczas	 smażenia,	 a	 przy	 tym	
było	 kruche	 i	 smaczne.	 Wszyst-
kie	 te	 zabiegi	 miały	 przyczynić	
się	do	uzyskania	złocistego	kolo-
ru	i	chrupiącej	skórki.	
Pączki	 zawsze	 smażono	 w	 głę-
bokim	tłuszczu,	z	obu	stron,	po-
sypując	je	na	koniec	cukrem	pu-
drem	lub	lukrując.	W	zależności	
od	 upodobań	 smakowych	 na-
dziewano	je	konfiturą,	dżemami,	
powidłami	czy	ajerkoniakiem.
Pani Krysia Dziedzic – filar i 
podpora Koła Gospodyń, znana 
zamiłowania do kucharzenia, 
posiadająca ogromną wiedzę na 
tematy kulinarne, wykonywa-
ła pączki wraz z red. M. Kwaś-
niewskim, według XIX-wiecznej 
receptury.	 Pączki	 z	 drożdżowe-
go	 ciasta,	 nadziewane	 konfitu-
rą	 z	 płatków	 róży	 oraz	 powidła-
mi	 śliwkowymi,	 smażone	 były	 w	

głębokim	 tłuszczu	 z	 dodatkiem	
klarowanego	 masła.	 Panie	 Geno-
wefa	Wiśniewska	i	Elżbieta	Wen-
cka	 przygotowywały	 w	 tym	 cza-
sie	chruściki.	Na	koniec	przyszedł	
czas	na	degustację	słodkości,	któ-
re,	 jak	orzekła	zaproszona	do	de-
gustacji	ekipa	telewizyjna,	po	pro-
stu	rozpływały	się	w	ustach.
Spotkanie	w	świetlicy	i	nagranie	
odcinaka	 „Pyry	 z	 gzikiem”	 za-
aranżował	 i	 doprowadził	 do	 fi-
nału	 Pan	 Witold	 Wróbel,	 przy-
jaciel	 i	 sympatyk	 Koła,	 któremu	
składam	 serdeczne	 podziękowa-
nia.	Dziękuję	także	Panu	red.	M.	
Kwaśniewskiemu,	całej	ekipie	te-
lewizyjnej	 i	 oczywiście	 naszym	
Paniom	 z	 Żydowa:	 K.	 Dziedzic,	
G.	Wiśniewskiej,	E.	Wenckiej,	E.	
Mazurek,	I.	Spochaczyk,	G.	Dwo-
rek,	które	pomogły	w	nagraniu	i	
w	nim	uczestniczyły.
Program	został	wyemitowany	14	
i	 19	 lutego	 2009	 r.	 w	 programie	
III	PTV.

Radny Wojciech Mazurek

Wspaniałe pączki i chruściki 
z Żydowa „robią” karierę 
w poznańskiej telewizji

W	 piątkowy	 wieczór	 6	 lutego,	 w	
sali	Ośrodka	Kultury	w	Rokietni-
cy	 odbył	 się	 koncert	 ballad	 i	 ro-
mansów.	 Przybyli	 Goście	 usły-

szeli	 znane	 ballady	 i	 romanse	
rosyjskie	oraz	dumki	ukraińskie.	
Wykonawcami	 koncertu	 byli	 Ju-
rij	 Czerwieński	 -	 wokal	 i	 mul-

tiinstrumentalista,	 Heniu	 Łu-
kaszewski,	 akompaniujący	 na	
akordeonie.	 Historię	 muzyki	 ro-
syjskiej	 i	 ukraińskiej	 przybliży-
ła	 słuchaczom	 Lidia	 Nowicka.	
Nie	 zabrakło	 tak	 znanych	 utwo-
rów	 jak	 :”Niebieska	 chusteczka”,	
”Włóczęga”	czy	„Suliko”.
Wieczór ballad i romansów był 
pierwszym spotkaniem z nowe-
go cyklu proponowanego przez 
nasz Ośrodek - ”Spotkania przy 
pół czarnej”.	Mamy	ambicje	or-
ganizowania	 dla	 Państwa	 spot-
kań	 z	 ciekawymi	 ludźmi,	 kon-
certów	 kameralnych,	 wieczorów	
poetyckich	i	kabaretowych.	Chce-
my,	aby	te	spotkania	przebiegały	
w	 atmosferze	 kawiarnianej,	 za-
kładając,	 że	 kontaktom	 intelek-

tualnym	 wystarczy	 przysłowio-
we	„pół	czarnej”.
Na	 marcowe	 spotkanie	 zaplano-
waliśmy	 „Wieczór	 kabaretowy	
z	 Beatą	 Noszczyk”,	 a	 20	 marca	
2009	r.	wystąpi	u	nas	Joanna	Pi-
larska,	 która	 zaprezentuje	 balla-
dy	bluesowe.

Zapraszam
Jadwiga Waligóra - Halke

Wydarzenia kulturalne

Wieczór ballad i romansów
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	 Gdyby	 30	 lat	 temu	 ktoś	 mi	 po-
wiedział	,	że	w	środku	karnawału	
będę	 słuchała	 rosyjskich	 ballad,	
to	 bym	 mojego	 rozmówcę	 wy-
śmiała.	No	i	co	?	Byłam	na	takim	
spotkaniu	i	słuchałam	jak	zacza-
rowana.	 Wszystko	 wyjaśniam!	
Otóż	Dyrektor	Gminnego	Ośrod-
ka	 Kultury,	 6	 lutego	 2009	 r.	 za-
inaugurowała	 cykl	 spotkań	 pod	
wspólnym	 tytułem	 „Spotkanie 
przy pół czarnej”.
W	 programie	 pierwszego	 spot-
kania	 były:	 „Ballady	 i	 romanse	
rosyjskie”.	 Musiało	 minąć	 kil-
kadziesiąt	 lat,	 abym	 odkryła	 jak	
pięknym	i	melodyjnym	językiem	
jest	rosyjski.	Było	nas	sporo	osób,	
(potrzebna	większa	sala)	–	każdy	
siedział	 jak	 urzeczony,	 wsłucha-
ny	w	głos	solisty.	Naturalnie	było	
wspólne	 śpiewanie:	 -	 Kalinka,	
Oczy	 Czarne,	 Podmoskiewskie	
Wieczory	i	wiele	innych	znanych	
melodii.	Jestem	wdzięczna	„Pani	
od	 rosyjskiego”,	 za	 cierpliwość	 i	
determinację	 z	 jaką	 nas	 uczyła.	
Przyznaję,	że	czuję	się	trochę	nie-
swojo	na	myśl	o	tym,	jaki	miałam	
do	tego	stosunek.	Gdybym	mogła	
spotkać	„swoją	panią	profesor”...
Wracając	 do	 tematu	 spotkań	
przy	 „pół	 czarnej”,	 pani	 Dyrek-
tor	 GOK,	 zapowiedziała	 następ-
ne.	Najbliższe	poświęcone	będzie	
rozrywce	 typu	 „kabaret”	 -	 na-
mawiam	 wszystkich	 do	 udziału	
w	takich	spotkaniach,	to	pozwa-

la	 zapomnieć	 o	 szarości.	 Chęt-
ni	mogą	skontaktować	się	z	GOK	
i	 tam	 dowiedzą	 się	 szczegółów.	
Proszę	 mi	 wierzyć	 to	 będzie	 su-
per	impreza.	
Mam	dobrą	wiadomość	dla	pani,	
z	którą	rozmawiałam	przed	Urzę-
dem	Gminy.	Otóż	pani	ta	była	na	
wózku	inwalidzkim	i	miała	prob-
lem	 z	 dostaniem	 się	 do	 Urzędu.	
Byłam	trochę	speszona	sytuacją.	
Poszłam	 do	 Działu	 Inwestycji	 i	
otrzymałam	 bardzo	 wyczerpu-
jące	 wyjaśnienia.	 Dowiedziałam	
się,	 że	 będzie	 winda	 (zewnętrz-
na)	dla	tych	interesantów,	którzy	
mają	 problem	 z	 pokonywaniem	
schodów.	 Podjazd	 nie	 jest	 brany	
pod	uwagę,	ponieważ	wymagane	
są	 odpowiednie	 „kąty	 nachyle-
nia	takiego	podjazdu”,	a	mówiąc	
po	ludzku	trzeba	by	zająć	znacz-
ną	część	jezdni.	W	obecnej	chwili	
zainstalowany	 jest	przed	budyn-
kiem	 dzwonek,	 na	 sygnał	 które-
go	pojawi	się	pracownik	urzędu,	
który	pomoże	.	
	Poczta	Polska	–	 temat	 rzeka	od	
lat,	a	co	słychać	w	naszym	Urzę-
dzie?	Można	powiedzieć:	dzięku-
ję	postoję	–	i	to	bardzo	długo	po-

stoję.	Trzeba	mieć	mocne	nerwy	i	
zdrowe	nogi,	aby	skorzystać	z	na-
szego	Urzędu	.	Dziewczyny	uwija-
ją	się	jak	mogą,	ale	co	z	tego	skoro	
są	tylko	dwa	okienka,	a	w	Rokiet-
nicy	 coraz	 więcej	 mieszkańców.	
Mam	nadzieje,	 że	 rośnie	konku-
rencja	 dla	 tego	 niereformowal-
nego	 molocha.	 Jedyne	 światełko	
w	tunelu	to	myśl,	że	dziewczyny	
przy	okienkach	i	pani	Naczelnik	
są	sowicie	za	ten	kierat	wynagra-
dzane!	 Chcesz	 kupić	 znaczek	 –	
zarezerwuj	 sobie	 sporo	 czasu	 –	
życzę	powodzenia	.	
Najważniejsze, że centralna dy-
rekcja ma się dobrze. 
Kryzys	 -	 bardzo	 „modne”	 okre-
ślenie	i	magiczne	ostatnio	słowo.	
Doczekaliśmy	się	ciekawych	cza-
sów:	gaz	drożeje	–	bo	kryzys,	je-
dzenie	drożeje	–	bo	kryzys,	mniej	
pieniędzy	na	oświatę	bo...,	tram-
waje	 drożeją	 bo...,	 nie	 dostanie-
my	 premii,	 podwyżki,	 nie	 kupi-
my	mieszkania,	samochodu	-	ble	
ble	ble	...Kto	powiedział,	ze	Ram-
zes	 zmarł,	 a	 Kryzys	 żyje?	 Chy-
ba	Laskowik.	Można	też	ozdobić	
ulice	 transparentami	–	KRYZYS	
WIECZNIE	 ŻYWY!	 Oczywiście 

jeśli poproszą nas o pomoc to 
co ? – Pomożecie – p o m o ż e - 
 m y !!!
Damy	sobie	radę,	byle	do	wiosny.	
O	właśnie,	wiosna	kojarzy	mi	się	
z	opryskanymi	przez	samochody	
ubraniami,	z	dużymi	kałużami,	z	
„glinianymi	ulicami”	
Pytanie	 za	 tysiąc	 punktów.	 Czy	
znajdzie	 się	 w	 Rokietnicy	 oso-
ba,	 która	 zna	 położenie	 i	 nazwy	
wszystkich	ulic	w	naszej	uroczej	
miejscowości	 ?	 Jeśli	 tak	 to	 chy-
lę	głowę,	bo	z	kim	próbuję	o	tym	
rozmawiać	 każdy	 rozkłada	 ręce.	
Wydaje	 mi	 się,	 że	 można	 by	 w	
kilku	 newralgicznych	 punktach	
Rokietnicy	 umieścić	 duże,	 wi-
doczne	mapy.	Przyznaję,	że	wła-
dze	 Gminy	 mają	 co	 robić,	 nie	
zazdroszczę	zajmowanych	stano-
wisk.	Ciekawe,	dlaczego	widzimy	
zawsze	to	co	trzeba	zrobić,	a	co	z	
zadaniami,	 które	 zostały	 wyko-
nane?	 Przecież	 Urząd	 ma	 sporo	
osiągnięć,	 którymi	 może	 się	 po-
chwalić	–	to	prawda,	ale	tego	nie	
widać,	bo	ludzie	to	takie	stworze-
nia,	którym	wciąż	mało	i	mało,	a	
platynowe	 jezdnie	 zawsze	 będą	
lepsze	od	złotych.	

Pamiętajcie o telefonie do GOK 
i spotykamy się przy pół czar-
nej – do zobaczenia.

Pozdrawiam,
Plotkara Barbara

Wieści  
z Żydowa
Na	 dwa	 dni	 przed	 końcem	 2008	
roku	 trwał	 jeszcze	 remont	 w	
obiekcie	 świetlicy	 wiejskiej,	 a	
konkretnie	 w	 pomieszczeniach	
sanitarnych	 oraz	 w	 kuchni.	 Do-
słownie	 wszystko	 pokryte	 było	
grubym	 kurzem:	 korytarze,	 ła-
zienki,	 kuchnia,	 sala	 w	 świetli-
cy.	Niemało	pracy	włożyły	osoby,	
które	 przyszły	 posprzątać	 świet-

licę	 przed	 zabawą	 sylwestrową.	
Ale	było	warto.
Znakomita	atmosfera	towarzyszy-
ła	uczestnikom	zabawy	sylwestro-
wej	 zorganizowanej	 dla	 miesz-
kańców	 i	 sympatyków	 sołectwa	
Żydowo-Rostworowo.	 Organiza-
torem	 była	 rada	 sołecka,	 aktyw	
Pań	 z	 Koła	 Gospodyń,	 radny.	 Za	
niewielką	 opłatą	 od	 „pary”	 moż-
na	było	bawić	się	do	białego	rana,	
posilając	się	potrawami	przygoto-
wanymi	przez	uczestniczki	 zaba-
wy.	Klimat	i	urok	tej	jedynej	i	nie-
powtarzalnej	imprezy	można	było	
odczuć,	gdy	na	salę,	przystrojoną	
serpentynami,	 wstążkami,	 ba-
lonami	 wkroczyły	 Panie.	 Piękne	
kreacje	mieniące	się	złotem	i	sre-
brem,	 zmyślne	 fryzury	 oraz	 Pa-
nowie	w	pięknych	garniturach	i	w	
dobrych	humorach.
Oczywiście	 punktem	 kulmina-
cyjnym	 było	 powitanie	 Nowe-

go	 Roku,	 przy	 huku	 korków	 od	
szampana	 i	 posyłanych	 w	 niebo	
różnokolorowych	 rac	 i	 sztucz-
nych	ogni	wszyscy	składali	sobie	
życzenia	noworoczne.
Ta	 sama	 grupa	 osób	 zorganizo-
wała	 31	 stycznia	 2009	 r.	 zaba-
wę	karnawałową.	Bardzo	aktyw-
nie	w	przygotowanie	obu	imprez	

włączyły	 się	 Panie:	 G.	 Wiśniew-
ska,	 E.	 Mazurek,	 I.	 Spochaczyk,	
G.	Dworek,	K.	Dziedzic	oraz	Pa-
nowie:	L.	Wisniewski,	L.	Spocha-
czyk,	 W.	 Mazurek.	 Wszystkim	
serdecznie	 dziękuję	 w	 imieniu	
własnym	 oraz	 uczestników	 za-
bawy.

Radny – Wojciech Mazurek

Plotki  
Klubu Kobiet Aktywnych

Ucz się ucz – nauka to potęgi klucz
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Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20,  
62-090 Rokietnica – tel./fax 061-8145-197
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 519 064 730
Dzielnicowy Rejonu nr 1: sierżant Bartosz Gawenda tel. 519 064 728 Obsługuje miejscowości:  
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo tel. 0605 192 939
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, tel. 061-814-51-97,  
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek tel. 061 814 51 97  
Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko

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

1. W dniu 02.01.2009 r. o godz. 20.00 w Ko-
bylnikach ul. Szkolna policjanci z KP Tarnowo 
Pdg. dokonali zatrzymania mężczyzny na go-
rącym uczynku kierowania gróźb karalnych. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

2. W dniu 11.01.2009 r. o godz. 12.15 w Dopiew-
cu ul. Szkolna n/n sprawcy dokonali pobicia 
mężczyzny. Sprawców zatrzymali policjanci z 
KP Tarnowo Pdg. i Rew. Dz. Rokietnica w bez-
pośrednim pościgu bezpośrednio po pobiciu. 
Sprawę prowadzi KP Tamowo Pdg.

3. W dniu 14.0l.2009r. o godz. 20.00 w Napa-
chaniu ul. Poznańska policjanci z SK KP Tar-
nowo Pdg. zatrzymali na gorącym uczynku 
mężczyznę, który posiadał przy sobie amfeta-
miną. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

4. W dniu 20.01.2009 r. o godz. 16.30 w Kobyl-
nikach ul. Szamotulska policjanci z Rew. Dz. 
Rokietnica zatrzymali osobę poszukiwaną. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. W dniach 21/22.0l.2009 r. w godz. 18.00-
9.00 w Rokietnicy oś. Kalinowe n/n sprawcy 
dokonali kradzieży dwóch wkładów lusterek 

bocznych od pojazdu VW Passat, Sprawę pro-
wadzi KP Tarnowo Pdg.

6. W dniu 22.01 -2009 r. o godz.20.05 w Ro-
kietnicy ul. Trakt Napoleoński policjanci z KP 
Tamowo Pdg, na gorącym uczynku zatrzymali 
kobietę, która kierowała Mercedesem w sta-
nie nietrzeźwości - 0,42mg/l. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Pdg.

7. W dniach 06 - 22.01.2009 r. w godzinach 
6.00 - 6.10 w Rokietnicy, ul. Szamotulska ko-
bieta lat 62 dokonywała kradzieży art. spo-
żywczych na łączną kwotę ponad 300zł ze 
sklepu ogólnospożywczego. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Pdg.

8. W dniu 29.01.2009 r. o godz. 8.00 w Byt-
kowie ul. Pawłowicza, policjanci z KP Tamowo 
Pdg. zatrzymali osobę poszukiwaną. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg.

9. W dniu 28.01.2009 r. o godz. 12.40 w Cere-
kwicy, ul. Przecławska policjanci z Rew. Dz. 
Rokietnica. zatrzymali osobę poszukiwaną. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

10. W dniu 28.01.2009 r. o godz. 12.30 w Mro-
winie, ul Kokoszczyńska policjanci z Rew. Dz. 
Rokietnica i SK KP Tanowo Pdg., zatrzymali 
osobę poszukiwaną. Sprawę prowadzi KP Tar-
nowo Pdg.

11. W dniach 28/29.01.2009 r. w godz. 20.00-

6.25 w Mrowinie, ul. Radziwoja n/n sprawca 
dokonał kradzieży pojazdu Citroen C-3 2004 
r. kolor niebieski. Sprawę prowadzi KP Tarno-
wo Pdg.

12. W dnach 30/31.01.2009 r. w godz. 19.00-
6.00 w Mrowinie, ul. Poznańska n/n sprawca 
dokonał kradzieży 4 kół (o wartości l 800zł.) 
z zaparkowanej przyczepy izotermy. Sprawę 
powadzi KP Tanowo Pdg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców wyżej 
wymienionych przestępstw proszone są o kontakt 
z dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. Anonimowość 
zapewniona. Zwracamy się również z prośbą do 
mieszkańców naszej Gminy o zwracanie, szczegól-
nej uwagi na osoby, których zachowanie i wygląd 
mogą wskazywać, że planują dokonanie przestęp-
stwa i informowanie o tym dyżurnego KP Tarnowo 
Podgórne pod nr telefonu 061-8146-997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

Stowarzyszenie „POD KASZTANEM”
Styczeń	to	okres	
zabaw	 karna-
wałowych,	 któ-
re	 zapisały	 się	
już	 na	 stałe	 w	
naszej	 trady-
cji.	 17.01.2009r.	
o	godz.	20.00	 spotkaliśmy	się	we	wspólnym	gronie	zna-
jomych	i	stałych	bywalców.	Jesteśmy	organizatorami,	ale	
bawimy	się	razem	bez	względu	na	swoje	 lata	przy	wspa-
niałej	muzyce,	której	rytmy	trafiają	do	wszystkich.	Star-
sze	grono	osób	imponuje	wytrzymałością	fizyczną,	mło-
dzież	 swoimi	 popisami	 tanecznymi	 oraz	 niepospolitą	
energią	wykazywaną	w	tańcu.	Loteria	fantowa	była	prze-
rwą	w	naszych	harcach	i	tanach	potrzebną	także	do	zła-
pania	oddechu.	Loteria	przyniosła	dużo	radości	i	sytuacji	
humorystycznych,	 wywołując	 chwilami	 salwy	 śmiechu.	
Przeprowadzony	konkurs	-	 taniec	z	balonikiem,	wyłonił	
zwycięzców	 –	 Państwa	 Krawców,	 którzy	 pokazali	 wspa-
niałe	 zrozumienie,	 harmonię	 i	 zgranie.	 Nie	 można	 nie	
wspomnieć	o	wykonaniu	popisowego	tańca	w	przebraniu	
z	wylosowanych	fantów,	pełnego	ekspresji,	zaskakujących	
figur,	w	rytmie	skocznej	melodii.	I	tak	minął	czas	zabawy,	
który	po	godz.	trzeciej	kazał	nam	się	żegnać	i	umawiać	na	
następne	spotkanie	za	rok.	Słowa	uznania	należą	się	Pa-
niom,	 które	 z	 pełnym	 poświęceniem	 przejęły	 na	 siebie	
obowiązek	obsługi	naszych	balowiczów.	Dziękuję	wszyst-
kim	za	miły	przyjemny	nastrój	zabawy	oraz	za	wyrozu-
miałość	jeżeli	nie	spełniliśmy	państwa	oczekiwań.	 BN

Noe i jego
 zwierzęta
Co	 roku	 w	 karnawale,	 dzieci	 z	 para-
fii	w	Kiekrzu	z	wielką	radością	czeka-
ją	na	balik,	który	organizuje	dla	nich	
tamtejszy	 Oddział	 Akcji	 Katolickiej.	
Wraz	z	rodzicami	przygotowują	orygi-
nalne	stroje,	bowiem	za	każdym	razem	
zabawa	odbywa	się	pod	innym	hasłem	
przewodnim.	W	tym	roku,	25	stycznia	
gościnne	 progi	 Szpitala	 Rehabilitacyj-
nego	 dla	 Dzieci	 w	 Poznaniu-Kiekrzu,	
zamieniły	się	w	arkę	Noego.	Najmłod-
si	 kierscy	 parafianie	 przebrani	 za	 ze-
bry,	 tygrysy,	myszki,	biedronki	 i	wiele	

innych	 zwierzątek,	 spędzili	 niedzielne	
popołudnie	uczestnicząc	w	świetnej	za-
bawie.	W	postać	Noego	przeobraził	się	
pan	 Ireneusz	 Lesicki,	 kierownik	 wy-
chowania	 tej	 placówki,	 a	 z	 zamiłowa-
nia	 wodzirej.	 Porwał	 wszystkie	 dzieci,	
a	także	większość	z	obecnych	rodziców,	
do	 wspólnego	 tańca	 i	 zabawy.	 Odbył	

się	 oczywiście	 kon-
kurs	 na	 najpiękniej-
sze	 przebranie,	 w	 któ-
rym	zwyciężyła	śliczna	
żyrafa.	 Był	 też	 czas	 na	
słodki	 poczęstunek,	
ufundowany	 przez	 ks.	
Proboszcza.	 W	 imie-
niu	 dzieci	 dziękujemy	
wszystkim,	dzięki	któ-
rym	mogły	przeżyć	tak	
piękny	balik.

Kamila Tobolska 

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na kwiecień 2010 roku uroczy-
stością odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary po-
ległych policjantów podczas II Wojny Światowej, Rew. 
Dz. Rokietnica zwraca się z prośbą o kontakt członków 
rodzin poległych policjantów bądź znajomych poległych 
policjantów na terenie naszej gminy.
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Gimnazjum Napachanie
Niecodzienna  
wycieczka
We	 wtorek	 27	 stycznia	 2009r.	 ucznio-
wie	klas	trzecich	i	kilkunastu	uczniów	
klas	drugich	mieli	okazję	uczestniczyć	
w	niezwykłej	wycieczce,	 zorganizowa-
nej	 z	 inicjatywy	 naszego	 nauczyciela	
Pana	Adama	Rataja,	do	Centrum	Szko-
lenia	Wojsk	Lądowych	w	Poznaniu.	
Na	samym	początku	zwiedzaliśmy	bu-
dynek	starej	kuźni	z	1913	roku,	w	któ-
rym	zorganizowano	wystawę	strojów	i	
uzbrojenia	wykorzystanych	w	filmie	Je-
rzego	Hoffmana	„Ogniem	i	mieczem”.

Następnie	 udaliśmy	 się	 do	
wielkiego	 magazynu,	 gdzie	
znajduje	 się	 Muzeum	 Bro-
ni	 Pancernej.	 Były	 tam	 m.in.	
wagon	 szturmowy,	 prawdo-
podobnie	 pociągu	 pancernego	 nr	 11	

„Poznańczyk”	 z	 okresu	 Powstania	
Wielkopolskiego,	 limuzyna	 rządowa	
Ził	111D	cabrio	z	1965	roku,	lekki	czołg	
rozpoznawczy	T-70,	oraz	inne	czołgi.	
Z	tego,	co	zauważyłam	największą	fu-
rorę	 wzbudziły	 samochody	 pancer-
ne	marki	Volvo	760	GLE	i	Peugeot	604	
TI).	 Później	 poszliśmy	 do	 sali	 wykła-
dowej,	gdzie	spotkaliśmy	się	z	jednym	
z	żołnierzy.	Opowiadał	nam,	co	zrobić,	
żeby	 dostać	 się	 do	 szkoły	 wojskowej,	

oraz	 co	 dzieje	 się	
po	przejściu	przez	
rozmowę	 kwalifi-
kacyjną.	 Następnie	
obejrzeliśmy	 krótki	
film	(pokaz	zdjęć)	z	życia	wojska.	
Na	pewno	było	to	niecodzienne	przeży-
cie.	Cieszę	się,	że	miałam	okazję	zwie-
dzenia	tak	interesującego	miejsca.	

Ewa Maciejaszek, klasa III B

Na	 łamach	 numeru	 2/2009	 roku	 „Rokickich	 Wiadomości”,	 w	 artykule	
poświęconym	zorganizowanemu	przez	Gimnazjum	z	Oddziałami	Inte-

gracyjnymi	w	Napachaniu	Konkursowi	Poetyckiemu,	upamiętniającemu	90.	
Rocznicę	Powstania	Wielkopolskiego,	mylnie	podano	informację	o	jego	ini-
cjatorze.	Serdecznie	przepraszam	Panią	Katarzynę	Pękosz	za	błędną	infor-
mację,	chyląc	czoło	za	ogrom	wykonanej	pracy	i	zarażenie	młodzieży	poe-
tycką	wrażliwością.

Danuta Potrawiak

Wystawa poświęcona 
pamięci księdza
Jerzego Popiełuszki
Pani Beata Jagodzińska kolejny	 raz	
we	 współpracy	 z Instytutem Pamię-
ci Narodowej	zorganizowała	w	naszej	

szkole	 niezwykłą	 ekspozycję.	 Tym	 ra-
zem	 poświęcona	 została	 pamięci	 księ-
dza	 Jerzego	Popiełuszki,	 stąd	 jej	 tytuł:	
„Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko 
(1947-1984)”.	 Na	 wystawie,	 przygoto-
wanej	przez	Biuro Edukacji Publicz-
nej w Białymstoku,	 przedstawiano	
życie	 i	 działalność	 duszpasterską	 ks. 
Jerzego Popiełuszki,	 jego	 męczeńską	
śmierć	i	przyjęcie	przez	wiernych	mot-

ta	jego	posługi:	„Zło dobrem zwycię-
żaj”.	Wystawa	akcentuje	represje,	które	
dotknęły	kapłana	począwszy	od	szykan	
w	 specjalnej	 „jednostce	 kleryckiej”	 w	
Bartoszycach,	 poprzez	 inwigilację,	 nę-
kanie,	 przesłuchania	 w	 prokuraturze,	
aresztowanie,	 prowadzenie	 śledztwa,	
wreszcie	prowokacje	i	działania	opera-
cyjne,	w	wyniku	których	19 paździer-
nika 1984 r.	 został	on	uprowadzony	 i	
w	brutalny	sposób	zamordowany.	Uka-
zuje	dramatyczne	okoliczności	śmierci	
i	pokazowy	proces	byłych	oficerów	SB,	
którzy	 dokonali	 zbrodni.	 Widz,	 także	
ten	młody,	który	nie	doświadczył	PRL-
u,	może	prześledzić	historię	życia	księ-
dza	 –	 przedstawiciela	 instytucji	 Koś-
cioła,	 uznanego	 za	 wroga	 nr	 1	 przez	
komunistyczne	służby.

Do obejrzenia wystawy zaprasza-
my do gimnazjum w Napachaniu 
w dniach 17-27 marca, godzinach 
7.30 – 18.00. Zapraszamy.

Informacje przygotowała  
na podstawie strony: 

www.ipn.gov.pl/portal/pl/58/826/
Katarzyna Pękosz

Paulina Kozłowska:	 Skąd	 pomysł	 na	 zorganizo-
wanie	wycieczki	do	szkoły	wojskowej?
Pan Adam Rataj:	Sądziłem,	że	Was	taki	wyjazd	za-
interesuje.	Krótka	wycieczka,	żeby	zobaczyć	„wojsko	
od	środka”.
P.:	Skąd	pomysł?
P.A. R.:	Koleżanka	jest	pracującym	w	CSWL	psy-
chologiem	 i	 opowiedziała	 mi	 o	 tej	 szkole.	 Myślę,	
że	był	to	ciekawy	pomysł.	Na	początku	nauczycie-
le	wątpili,	czy,	ze	względu	na	dużą	ilość	dziewcząt,	
uda	się	zorganizować	taką	wycieczkę.	Ale	zaintere-
sowanie	było	bardzo	duże.

P.: Jaki	był	cel	tej	wycieczki?
P. A. R.:	 Zaciekawić	 uczniów.	 Może	 w	 przyszło-
ści	ktoś	z	naszej	szkoły	zostanie	żołnierzem.	Dzisiaj	
wojsko	jest	nie	tylko	dla	mężczyzn.
P.: Tak,	 to	 prawda.	 Dziękujemy	 za	 zorganizowanie	
takiej	niezwykłej	wycieczki.	Dziękuję	za	wywiad.	

Po	tym	„militarnym	doświadczeniu”	zapamiętałam,	
że	 „Sama	 broń	 nie	 wystarcza,	 by	 utrzymać	 pokój.	
Najważniejsi	są	ludzie.”-		To	powiedział	J.	F.	Kenne-
dy.	 Ja	dodałabym,	że	 ludzie,	którzy	potrafią	prowa-
dzić	ze	sobą	dialog.

Paulinka Kozłowska, klasa III b 

Wywiad z organizatorem wycieczki - Panem Adamem Ratajem

PRZYJACIELE GIMNAZJUM w NAPACHANIU !
„Nie możemy ludzi niczego nauczyć,  

możemy tylko pomóc odkryć to, co w sobie.”
GALILEUSZ

Maksyma	Galileusza	jednoznacznie	wskazuje	na	to,	że	drzemią	w	nas	różne	ta-
lenty.	Dobrze	jest	wtedy,	gdy	na	naszej	drodze	,pojawiają	się	ludzie,	którzy	po-

magają	nam	je	odkrywać,	rozwijać	i	cieszyć	się	z	naszych	sukcesów.
Do	takich	ludzi	niewątpliwie	należą:

p. EWA LOTA -Urząd Gminy Rokietnica
p. JADWIGA WALIGÓRA–HALKE - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

p. Teresa Wieczorek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
p. Rafał Michalski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

oraz członkowie Gminnej Komisji  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Już	od	wielu	lat	wspierają	młodzież	gimnazjum	w	ich	samorozwoju,	poprzez	fi-
nansowanie	cyklu	„Spotkań	z	kulturą”,	wyjazdów	na	wycieczki	,	czy	sponsoro-

waniu	nagród	w	wielu	konkursach.
W	tym	roku	szkolnym,	szczególnie	dziękuję	za	życzliwość	i	pomoc	w	zorgani-
zowaniu	konkursów	tematycznych	związanych	z	obchodami	90.	Rocznicy	Po-
wstania	Wielkopolskiego	oraz	wyjazdu	uczniów	klas	pierwszych	do	Gniezna	-	

kolebki	Państwa	Polskiego.

W imieniu uczniów i swoim własnym DZIĘKUJĘ!
Małgorzata	Sklepik

nauczyciel	Gimnazjum	w	Napachaniu
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Międzyszkolny  
konkurs informatyczny
W	szkołach	składowych	Zespołu	Szkół	–	w	
Rokietnicy,	Murowanej	Goślinie	oraz	Po-
znaniu		odbyły	się	eliminacje	szkolne	kon-
kursu	 informatycznego.	 W	 eliminacjach	
uczestniczyli	uczniowie	z	klas	technikum	
w	zawodzie	 technik	 informatyk.	Za	mie-

siąc	konkurs	rozstrzygnie	się	w	finałach	w	
Rokietnicy,	w	dwóch	kategoriach	zespoło-
wej	i	indywidualnej.	Cenne	nagrody	ufun-
dowało	Starostwo	Powiatowe.

Nabór na rok szkolny 
2009/10
Kierunki	 kształcenia	 planowane	 od	
1.09.2009r.
l	3-letnie	liceum	ogólnokształcące	o	

profilu:
-	 humanistycznym	 z	 rozszerzo-

nym	 językiem	 polskim,	 histo-
rią,	 wiedzą	 o	 społeczeństwie,	
wiedzą	o	kulturze

-	 językowym	z	rozszerzonym	języ-
kiem	angielskim	i	niemieckim

l	4-letnie	technikum	w	zawodzie:
-	 technik	informatyk
-	 technik	hotelarstwa

l	zasadnicza	szkoła	zawodowa,		
2-	lub	3-letnia	zależnie	od	zawodu

Zespół	 Szkół	 im.	 J.	 i	 W.	 Zamoyskich	
zaprasza	na	dni	otwarte:	21.03.09	oraz	
4.04.09	o	godzinie	10.00	i	11.00.

Kongo	 mogłoby	 być	 rajem	 na	 ziemi	
dzięki	 żyznym	 glebom,	 dobremu	 kli-
matowi	i	widokom	zapierającym	dech	
w	piersiach.	Malownicze	zielone	wzgó-
rza,	a	u	ich	stóp	–	szmaragdowe	jezio-
ra.	 Tymczasem	 w	 ciągu	 ostatnich	 lat	
zginęło	 tam	 ponad	 5	 milionów	 ludzi.	
Najbardziej	dramatyczna	jest	sytuacja	
dzieci.	Co	roku	umiera	ich	pół	miliona	
poniżej	5	roku	życia.	Większość	ginie	
w	wyniku	niedożywienia	i	chorób,	na	
które	znamy	lekarstwa.	Są	tak	osłabio-
ne,	 że	 nie	 mają	 szansy	 wygrać	 z	 żad-
ną	infekcją.	Padają	ofiarą	malarii,	bie-
gunki,	gruźlicy	czy	odry.

Uczniowie	 naszej	 szkoły	 oraz	 ro-
dzice	 wzięli	 aktywny	 udział	 w	 akcji	
UNICEF-u.	W	wyniku	przeprowadzo-
nego	 projektu	 szkolnego	 pod	 nazwą	
„Na	ratunek	dzieciom	w	Kongo”	uda-
ło	 się	 zebrać	 780zł.	 Mamy	 nadzieję,	
że	te	pieniądze,	choć	w	malutkiej	czę-
ści	przyczynią	się	do	poprawy	zdrowia	
naszych	małych	przyjaciół.	

Walentynki  
– okazja do wyznań
Walentynkowego	 święta	 nie	 trzeba	
przedstawiać.	 Przed	 laty	 zaczęło	 ono	
wypierać	 dawną	 polską	 tradycję	 dnia	
zakochanych,	 który	 obchodzono	 21	
III,	 bo	 przecież	 wiosna	 i	 miłość	 do-
skonale	 do	 siebie	 pasują.	 Walentyn-
ki	z	coraz	większą	mocą	wdzierają	się	
do	świadomości	młodych	ludzi,	by	za-
gościć	w	niej	na	dobre.	Obecnie	już	od	
pierwszych	dni	lutego	czerwono	–	ser-
duszkowe	gadżety	otaczają	nas	na	każ-
dym	kroku.	
W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Mrowi-
nie	 walentynkowa	 poczta	 rozpoczę-
ła	 swoją	 działalność	 w	 poniedziałek	
9	 II.	 Zebrano	 ponad	 150	 czerwonych	
przesyłek.	 W	 czwartek	 12	 II	 walen-
tynkowi	poczmistrze	w	okolicznościo-
wych	przebraniach	otworzyli	tajemną	

skrzynkę	i	ruszyli	w	trasę.	Kartki,	kar-
teczki,	pocztówki,	papierowe	serdusz-
ka,	a	w	ich	środku	wierszyki,	życzenia,	
wyrazy	 sympatii	 sprawiły	 ogrom-
ną	 radość	 wszystkim	 obdarowanym.	
W	 tym	 roku	 najwięcej	 otrzymali	 ich	
chłopcy.	Rekordzista	cieszył	się	z	dzie-
więciu	 wyrazów	 sympatii.	 Wszyscy	
uczniowie	 natomiast	 dostali	 lizaki	 –	
serduszka.	 Organizatorem	 święta	 był,	
jak	co	roku	uczniowski	samorząd	i	na-
leżą	się	mu	podziękowania.

Po	 zdecydowanym	 zwycięstwie	 w	 Mi-
strzostwach	Powiatu	dziewczęta	ze	szkoły	
w	Mrowinie	walczyły	w	Biezdrowie	w	Dru-
żynowych	Mistrzostwach	Rejonu	w	Teni-
sie	Stołowym.	W	zawodach,	które	odbyły	
się	10	lutego	uczestniczyło	dwunastu	mi-
strzów	i	wicemistrzów	powiatów:	szamo-
tulskiego, obornickiego, grodziskiego, 
nowotomyskiego i międzychodzkiego.	
Stawką	 turnieju	 były	 dwa	 miejsca	 dające	
awans	do	finałów	wojewódzkich.
Nasze	zawodniczki	-	grające	w	składzie:	
Zofia Kaczmarek, Kinga Kusa i San-
dra Witkowska	 -	w	rozgrywkach	gru-
powych	 walczyły	 z	 SP- Konojad (Gm. 
Kamieniec, pow. Grodzisk Wlkp.) i	
z	 gospodarzami	 SP-Biezdrowo (Gm. 
Wronki, pow. Szamotuły). Przeciw-
niczki,	 chociaż	 walczyły	 bardzo	 dziel-

nie	nie	były	w	stanie	wygrać	nawet	seta	
i	 obydwa mecze zakończyły się na-
szymi zdecydowanymi zwycięstwa-
mi po 3:0.
W	 walce	 o	 dwa	 premiowane	 awansem	
miejsca	 przeciwniczkami	 były	 bardzo	
mocne	tenisistki	z	Obornik i Ostroroga,	
które	 również	 bardzo	 wyraźnie	 wygra-
ły	swoje	grupy.	W	pierwszym	pojedynku	
z	SP	2	Oborniki	bardzo	dzielnie	walczy-
ła	Zosia Kaczmarek,	która	była	o	krok	
od	 pokonania	 czołowej	 tenisistki	 Wiel-
kopolski	 w	 tej	 kategorii	 wiekowej	 Mo-
niki Irackiej. Niestety	nie	udało	się	i	po	
bardzo	zaciętej	grze	ostatecznie	przegrała	
2:3.	Cały	mecz	również	zakończył	się	na-
szą	 przegraną	 w	 tym	 samym	 stosunku.	
Dwa	punkty	zdobyły	Sandra	Witkowska	
i	Kinga	Kusa.

W	 drugim	 decydującym	 spotkaniu	 na-
sze	zawodniczki	były	o	krok	od	pokona-
nia	 koleżanek	 z	 Ostroroga.i	 sprawienia	
olbrzymiej	 sensacji.	 Decydującą	 dla	 lo-
sów	pojedynku	była	gra	deblowa,	w	której	
po	wygraniu	dwóch	setów	i	prowadzeniu	
10:8	w	trzecim	coś	się	nagle	zacięło	i	nie-
spodziewanie	 przeciw-
niczki	wygrały	tego	seta	
i	dwa	następne	zdobywa-
jąc	 decydujący	 o	 awan-
sie	 punkt.	 Ostatecznie 
mimo bardzo ambit-
nej postawy Zosi, która	
toczyła	 bardzo	 wyrów-
naną	walkę	z	drugą	czo-
łową	tenisistką	Adrian-
ną Jenek (przegrała	1:3)	
nasze	 dziewczęta	 prze-
grały	 z Ostrorogiem 
również	 2:3	 zajmując 

ostatecznie trzecie miejsce	 zdobywa-
jąc puchar i zostawiając po sobie bar-
dzo dobre wrażenie swoją grą i posta-
wą w trakcie zawodów.

Jacek Olejniczak
Fot.: Na trzecim stopniu podium  

dziewczęta z Mrowina

Szkoła Podstawowa w Mrowinie
Na ratunek dzieciom 
w Kongo uczniowie 
SP Mrowino

TENISISTKI Z MROWINA TRZECIE W FINAŁACH REJONU

UWAGA 
RODZICE!
Dzień Otwarty w „Bajeczce”
Dnia	 7	 marca	 2009	 (sobota)	 Przed-
szkole	 „Bajeczka”	 zaprasza	 do	 wspól-
nych	zabaw.	Zapraszamy	do	odwiedzin	

wszystkie	dzieci	jeszcze	nieuczęszcza-
jące	 do	 przedszkola,	 a	 przede	 wszyst-
kim	 kandydatów	 na	 przedszkolaków	
„Bajeczki”!
 
Plan dnia:
Godz.  9:00		-			zwiedzanie	placówki,	
swobodne	zabawy	w	salach	zajęć,
Godz. 10:00		-			przedstawienie	pt.	

„Królewna Śnieżka”, 	teatr	
dla	dzieci	HERBI,
Godz. 11:00 - 12:00			-	
zabawy	plastyczne,	
muzyczne,	ruchowe,	
konstrukcyjne	z	nauczy-
cielami	przedszkola.
Przypominam,	 że	 w	 mie-
siącu	 marcu	 odbywa	 sie	 re-
krutacja	 do	 przedszkola.	 Karty	
zgłoszeń	do	pobrania	na	stronie	inter-
netowej	(www.przedszkolebajeczka.pl)	

i	 w	 biurze	 placówki.	 Rodzice	
dzieci	 już	 uczęszczających	

również	 są	 zobowiązani	
do	złożenia	karty	na	nowy	
rok	szkolny	2009/2010.

Serdecznie	zapraszam	–	

Emilia Świst
Dyrektor Przedszkola  

„Bajeczka” 
w Rokietnicy
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Przedszkole	„Bajeczka”	w	Rokiet-
nicy	 przez	 ostatnie	 2	 miesiące	 było	
przedszkolem	 otwartym	 dla	 bliskich	
i	 krewnych	 naszych	 przedszkolaków.		
Grudzień	 i	 styczeń	 obfitował	 w	 im-
prezy,	 uroczystości	 i	 spotkania.	 	 Naj-
pierw	odbyły	się		jasełkowe	spotkania,	
wspólne	kolędowanie	z	bliskimi	dzie-
ci,	w	późniejszym	terminie	–	insceni-
zacje,	 teatrzyki,	 uroczystości	 z	 okazji	
„Dnia	 Babci	 i	 Dziadka”.	 	 Nie	 wszyst-
kie	zaplanowane	uroczystości	z	powo-

du	 chorób	 dziecięcych	 odbywały	 się	
w	zaplanowanym	terminie,	ale	mimo	
to	 przybliżyły	 świąteczny	 nastrój,	
dały	 możliwość	 do	 pokazania	 kocha-
nym	 dziadkom	 talentów	 i	 umiejętno-
ści	dzieci.

Wychowanie	 przez	 sztukę,	 kon-
takt	 z	 żywym	 słowem,	 inscenizacją	
jest	 jednym	 z	 głównych	 celów	 pra-
cy	w	„Bajeczce”.	 	Bezpośredni	 	udział	
małego	dziecka	w	przedstawieniu	ma	
ogromną	 wartość	 –	 poza	 ćwiczeniem	
pamięci,	 umiejętnością	 współdziała-
nia	w	zespole,	uczy	odwagi	i	daje	dzie-
cku	poczucie	własnej	wartości	i	wiary	

w	 możliwości.	 Zaangażowanie	 w	 te-
atr	na	przykład		dla	kochanego	dziad-
ka	motywuje	dziecko	do	przedstawie-
nia	 swoich	 umiejętności.	 Zdarza	 się,	
że	 dziecko	 nieśmiałe,	 niechętnie	 wy-
powiadające	 się	 na	 forum	 grupy,	 po-
konuje	 niepewność	 i	 pięknie	 recytuje	
wiersz	dla	babci.		Wspólne	uroczysto-
ści	 to	 również	 	 integracja	 środowiska	
rodzinnego	 –	 to	 rodzic	 przygotowuje	
odświętny	strój	dla	dziecka,	powtarza	
wierszyk,	 tworzy	 przebranie,	 a	 cza-
sem	piecze	placek	dla	babci.	Tym	spo-
sobem	przekazujemy	dzieciom	komu-
nikat	o	szacunku	dla	bliskich,	uczymy	

zaangażowania	i	zwykłej	ludzkiej	ser-
deczności.

Przy	okazji	dziękuję	bardzo	wszyst-
kim	rodzicom	za	zaangażowanie	 i	po-
moc	w	organizacji	naszych	przedszkol-
nych	uroczystości.	Gościom,	babciom	i	
dziadkom	milusińskich	dziękuję	za	ser-
deczne	spotkania.	Dziękuję	również	za	
pomoc	w	organizacji		występu	dzieci	na	
WOŚP	oraz	w	„Dniu	Seniora”.

Anna Rychławska-Krzyśko
z-ca dyrektora Przedszkola  

„Bajeczka” w Rokietnicy

26	 stycznia	 2009r	 w	 Przedszkolu	 „Bajeczka”	 odbył	
się	bal.	Tego	dnia	z	trudnością	rozpoznawaliśmy	na-
szych	przedszkolaków.	Jak	co	roku	pojawiło	się	sporo	
księżniczek,	 wróżek,	 Batmanów,	 chochlików,	 kras-
nali	i	innych	stworów	–	brawa	dla	rodziców	za	pomy-
słowość.	Dzieciom	do	tańca	przygrywał	ich	wielolet-
ni	przyjaciel	–	p.	Marek	Górzyński.	Zabawy	i	 tańce	
trwałyby	 do	 wieczora,	 ale	 maluchy	 po	 dwugodzin-
nych	podskokach	zasypiały	ze	zmęczenia…		Królew-
nom	i	pajacom	–	do	zobaczenia	za	rok	!

Anna Rychławska-Krzyśko

		Jest	taki	dzień…	tym	dniem	jest	Dzień	
Babci	i	Dziadka,	jedna	z	najmilszych	uro-
czystości	 w	 przedszkolu	 .	 Wnuczęta	 ko-
chają	 Babcie	 i	 Dziadków	 za	 to,	 że	 są,	 że	
mają	zawsze	dla	nich	czas,	że	nigdzie	się	
już	nie	spieszą.	Swoją	miłość	wyrażają	na	
co	 dzień	 całusem,	 mocnym	 uściskiem	 i	
prostymi,	 szczerymi	 słowami	 „Kocham	
Cię	Babciu”!,	„Kocham	Cię	Dziadku”!.
	 	Tradycją	naszego	przedszkola	są	spot-
kania	 wnucząt	 ze	 swoimi	 Dziadkami	
i	 Babciami.	 W	 tym	 roku	 przed	 zapro-

szonymi	 gośćmi	 najmłodsze	
przedszkolaki	 :	 „Biedronki”	
i	 	 „Pszczółki”	 po	 raz	 pierw-
szy	 zaprezentowały	 swoje	
umiejętności	 w	 przedszkolu	
w	Mrowinie.
	 Dzieci	 bardzo	 się	 starały,	
aby	przedstawienie	było	udane,		mówiły	
wiersze,	śpiewały,	tańczyły	i	składały	ży-
czenia,	a	wszystko	ze	szczerego,	dziecię-
cego	 serca.	 Szanowni	 goście	 nagrodzili	
ich	trud	ogromnymi	brawami,	a	po	wy-

stępie	 pochwałom	 nie	 było	 końca.	 		 Na	
koniec	 spotkania	 zaprosiliśmy	 Babcie	 i	
Dziadków	 na	 słodki	 poczęstunek	 przy	
kawie	i	herbacie,	który	przygotowaliśmy	
wspólnie	z	rodzicami.
Z	Babciami	 i	Dziadkami	 już	dziś	umó-

wiliśmy	się	na	spotkanie	za	rok.
Gorące	uściski	i	całusy	potwierdzają	,	że	
Dziadkowie	 to	kochane	 istoty,	a	uroczy-
stości	takie	jak	ta	są	niezmiernie	potrzeb-
ne	obu	stronom.	Scalają	to,	co	w	życiu	naj-
ważniejsze	 –	 rodzinę.	 Integrują	 również	
Babcie	i	Dziadków	z	przedszkolem.	
	Organizując	takie	uroczystości	pragnie-
my	uświadomić,	że	my	nauczyciele	rów-
nież	pamiętamy	o	tym,	że	w	świecie	ce-
niącym	 kult	 młodości	 jest	 ktoś	 komu	
należny	 jest	 szacunek	 i	 wdzięczność	 za	
wychowanie	i	dzieci	i	wnucząt	.

Bogdana Krajewska
Kierownik Filii Przedszkola 

„Bajeczka” w Mrowinie

Spotkania w „Bajeczce”

BAL W PRZEDSZKOLU

Jak dobrze Babcią i Dziadkiem być…

Trwa Turniej Bilardowy 
w Rokietnickiej Akademii 
W	 dniu	 15	 lutego	 2009	 roku	 w	 Akade-
mii	 Bilardowej	 w	 Rokietnicy	 odbył	 	 się	
kolejny	turniej	zaliczany	do	klasyfikacji	
rankingowej	 najlepszych	 zawodników	
Akademii.	 Pod	 nieobecność	 Radosława	

Babicy,	który	w	tym	czasie	brał	udział	w	
rozgrywkach	Pucharu	Europy	w	Paryżu,	
zawody	w	Rokietnicy	prowadziła	Małgo-
rzata	Diering	 i	Piotr	 Judkowiak.	Po	raz	
kolejny	 w	 bilardowych	 potyczkach	 naj-
lepszym	 zawodnikiem,	 który	 potwier-
dził	swa	wysoką	klas,	okazał	się	Pan	An-
drzej	 Barski,	 umacniając	 tym	 samym	
swą	pierwszą	lokatę	na	liście	rankingo-
wej.	 Atmosfera	 sportowej	 rywalizacji,	

towarzysząca	kolejnym	
niedzielnym	 zawodom	
i	 udział	 21	 bilardzi-
stów,	 rokuje	 startom	
drużyny	 Akademii	 Bi-
lardowej	 	 z	 Rokietnicy	
w	II	Polskiej	Lidze	Bilardowej,	skupiają-
cej	48	zespołów	podzielonych	na	8	grup,	
wspaniałe	sukcesy.	Pierwszy	sprawdzian	
będzie	miał	miejsce	już	wkrótce,	a	wszy-
scy	miłośnicy	bilarda	w	Gminie	Rokietni-
ca,	będą	mieli	niepowtarzalną	okazję	na-
ocznie	przyglądać	się	zawodom	II	Ligii	7	
marca	2009	roku	o	godzinie	12.00	i	kibi-
cować	 „Rokietnickiej”	 Drużynie.	 Mistrz	
Babica	wszystkich	serdecznie	zaprasza	–	
wstęp	wolny.

Z	 innych	ciekawostek	dotyczą-
cych	 coraz	 bardziej	 rozwijają-
cej	 się	 Akademii	 Bilardowej	 w	
Rokietnicy,	 	 warto	 wspomnieć	
o	 zgrupowaniu	 Kadry	 Kobiet	
w	 dniach	 16	 –	 19	 marca	 2009	
roku,	 które	 prowadzić	 będzie	
osobiście	jej	trener	–	Radosław	
Babica.

Red.

Skład drużyny Akademii Bilardowej 
w Rokietnicy startującej w II Polskiej 
Lidze Bilardowej
1. Magdalena Diering
2. Marcin Mucha
3. Jan Garbarek
4. Krzysztof  Koralewski
5. Piotr Judkowiak
6. Andrzej Barski
7. Maciej Garbarek

8 grupa II Polskiej Ligii Bilardowej
1. Akademia Bilardowa Rokietnica
2. Mega Bydgoszcz
3. Hades Oborniki
4. Kula Koszalin
5. Zakręcona Bila Poznań

Ranking z dnia 15 lutego 2009 r.
11.01 15.02 Suma

1 Andrzej Barski 20 20 40
2 Jan Garbarek 16 18 34
3 Krzysztof Koralewski 18 14 32
4 Krzysztof Konieczek 15 14 29
5 Damian Kaczmarek 14 15 29
6 Łukasz Judkowiak 12 16 28
7 Bartosz Pachala 14 10 24
8 Maciej Garbarek 12 12 24
9 Szymon Galiński 10 12 22
10 Roman Sakwa 14 8 22
11 Krzysztof Łuczak 10 10 20
12 Grzegorz Tomczak 8 12 20
13 Wojciech Fudala 10 8 18
14 Daniel Świerkowski 8 10 18
15 Tomasz Małek 8 8 16

16 Mariusz Król 14 14
17 Jędrzej Kusa 14 14
18 Waldemar Węcławek 14 14
19 Michał Pietruszewski 12 12
20 Piotr Szatkowski 12 12
21 Damian Migacz 12 12
22 Wojciech Krzysztofiak 10 10
23 Bartosz Wawrzyniak 10 10
24 Andrzej Soboń 8 8
25 Norbert Tokłowicz 8 8
26 Michał Sakwa 8 8
27 Jerzy Zieliński 8 8
28 Sławek Trąbka 8 8
29 Krzysztof Nowicki 8 8
30 Mateusz Kaczmarek 8 8
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Tradycyjnie	 już	 okres	 zimowy	 jest	
czasem	 amatorskich	 imprez	 spor-
towych	 organizowanych	 wspólnie	
przez	Uczniowski Klub Sportowy 
„Słowian” Mrowino i Gminny 
Ośrodek Kultury w Rokietnicy. 
Po	rywalizacji	sołectw	w	tenisie	sto-
łowym	 w	 szranki	 stanęły	 drużyny	
piłkarskie,	które	14 lutego	walczyły	
o	 Puchar Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury. Gościny	 piłka-
rzom	 tradycyjnie	 udzieliła	 Szkoła 
Podstawowa w Mrowinie,	 a	 tur-
niej	 otworzyła	 dyrektor	 GOK	 pani 
Jadwiga Waligóra –Halke. 
Osiem	 zespołów	 zostało	 podzie-
lonych	 na	 dwie	 grupy,	 z	 których	
dwa	 pierwsze	 kwalifikowały	 się	
do	półfinałów.	Zwycięzcy	walczy-
li	w	finale	o	pierwsze,	a	przegrani	
o	trzecie	miejsca.

W	grupie	A	bez	straty	punktu	zwy-
ciężyły	 „CZERWONE DIABŁY”	
przed	 ubiegłorocznym	 mistrzem	
drużyną	 „SWAT”,	 a	 w	 grupie	 B	
-	 również	 z	 kompletem	 punktów	 -	
najlepszym	 okazał	 się	 zespół	 o	 na-
zwie	 „CICHE DNI”,	 a	 drugi	 był	
„WEST HAM UNI-
TED”.
Bardzo	 zacięte	 były	 po-
jedynki	 półfinałowe,	
a	 zwycięstwa	 ważyły	
się	 do	 ostatnich	 minut.	
Ostatecznie	 w	 pojedyn-
ku	 o	 pierwsze	 miejsce	
spotkały	 się	 „WEST HAM UNI-
TED” (Bartek	 Lota,	 Piotr	 Lubka,	
Paweł	 Kwiatek,	 Paweł	 Krawiec	 i	 Ja-
rosław	 Bartnik)	 i	 „CICHE DNI”	
(Damian	 Sklepik,	 Seweryn	 Sroka,	
Jacek	 Kubiak).	 Po	 bardzo	 dobrym	 i	

wyrównanym	 meczu	
1:0 wygrał „WEST 
HAM UNITED” 
zdobywając puchar 

i złote medale.
Trzecie	 miejsce	 i	 brązowe	 medale	
wywalczyły	 „CZERWONE DIA-
BŁY”	 (Przemysław	 Dolaciński,	 To-
masz	 Małek,	 Michał	 Potrawiak	 i	
Marcin	Potrawiak)	po zwycięstwie 
5:0 nad	mistrzem	z	ubiegłego	 roku	

drużyną	„SWAT”	(Leszek	Mizerka,	
Piotr	Rabenda,	Wojciech	Dolaciński,	
Jakub	Kryński	i	Michał	Miarka).
Chciałbym	 jeszcze	 bardzo	 przepro-
sić	pana	Radosława	Mazurka	za	nie-
porozumienie,	 w	 wyniku	 którego	 z	
winy	 organizatorów	 zgłoszenie	 nie	
zostało	zarejestrowane,	a	jego	zespół	
nie	uczestniczył	w	turnieju.	

Jacek Olejniczak

Początek	roku	sprzyja	podsu-
mowaniom	osiągnięć	i	wyty-
czaniem	planów.	Tak	też	było	
w	 Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Błyskawica” 
Rokietnica, który	gromadzi	
uczniów	z	naszej	gminy,	ćwi-
czących	 w	 Sekcji	 Kajakowej,	
Karate	 i	 Piłki	 Siatkowej.	 W	
styczniu,	 na	 uroczystym	 za-
kończeniu	sezonu	trenerzy	przedsta-
wili	sprawozdania,	w	których	nie	bez	
dumy	mogli	zaprezentować	osiągnię-
cia	swoich	podopiecznych.
Trener	Paweł	Dankowski	omówił	wy-
stępy	kajakarzy	w	32	regatach	(Biały	
Bór,	Bydgoszcz,	Kalisz,	Pamiątkowo,	
Poznań,	Wałcz,	Warszawa,	Wolsztyn,	
Duisburg/Niemcy,	 Szeged/Węgry).	
W	reprezentacji	Polski	seniorów	mają	
zaszczyt	startować	–	oczywiście	tak-
że	 na	 zawodach	 międzynarodowych	
-	 Rafał	 Jackowiak	 i	 Michał	 Nowa-
kowski.	Siedmiu	zawodników	należy	
do	 Wielkopolskiej	 Kadry	 Juniorów,	
ośmiu	 zakwalifikowało	 się	 do	 Wiel-
kopolskiej	Kadry	Młodzików.	Odpo-
wiada	to	podziałowi	na	grupy	trenin-
gowe,	 w	 których	 ćwiczą	 codziennie	
(!)	 –	 jedynie	 z	 przerwą	 niedzielną	 i	
środową	 –	 młodzi	 sportowcy.	 Pod-
czas,	 gdy	 wszyscy	 nosiliśmy	 już	 cie-
płe	ubrania,	dzięki	sprzyjającej	pogo-
dzie,	prawie	do	Gwiazdki,	trenowano	
jeszcze	 na	 wodzie.	 (Pamiętamy	 też	

takie	rozpoczęcia	sezonu,	gdy	kajaki	
służyły	 jako	 lodołamacze…)	 Efekty	
pracy	to	liczne	medale	(m.in.	3	srebr-
ne	 i	 2	 brązowe	 o	 randze	 mistrzow-
skiej)	oraz	nagrody	finansowe	od	Sta-
rosty	 Powiatu	 Poznańskiego.	 Oprócz	
wyżej	 wymienionych,	 wyróżniający	
się	 zawodnicy	 to	 (alfabetycznie):	 Hu-
bert	 Błaszczak,	 Norbert	 Błaszczak,	
Małgorzata	 Jackowiak,	 Grzegorz	 Ka-
niewski,	 Patryk	 Kulczyński,	 Dawid	
Krysztofiak,	 Andrzej	 Kuś,	 Stanisław	
Kuś,	 Mateusz	 Ostrowski,	 Piotr	 Pory-
sek,	Agnieszka	Pyrka,	Marianna	Sen-
kowska,	Wiktoria	Śmiododa,	Mateusz	
Świerczyński,	Maciej	Wachowiak,	Ka-
mil	Żywanowski.	
W	 ubiegłym	 roku	 przypadała	 75	
rocznica	 Wielkopolskiego	 Związku	
Kajakowego.	 Stała	 się	 ona	 okazją	 do	
uhonorowania	 prezes	 UKS	 „Błyska-
wica”	Hanny	Wocko	 i	 trenera	Pawła	
Dankowskiego	Srebrną	Odznaką	„Za	
zasługi	dla	sportu”,	nadaną	przez	Mi-
nistra	 Sportu	 i	 Turystyki	 Mirosława	
Drzewieckiego.	 Pisaliśmy	 o	 tym	 i	 o	

innych	 wyróżnieniach	 z	 tej	 okazji	 w	
jednym	z	jesiennych	numerów.
Trener	 Jarosław	 Kuc	 podsumował	
osiągnięcia	 Sekcji	 Karate,	 w	 której	
trenuje	 regularnie	 ok	 50	 osób,	 po-
dzielonych	 na	 trzy	 grupy	 zaawan-
sowania.	 Zawodnicy	 brali	 udział	 w	
Mistrzostwach	 Europy	 (Praga),	 Mi-
strzostwach	 Polski	 (Kalisz	 –	 Karate	
WKF	i	Swarzędz	-	Karate	Shotokan),	
Grand	Prix	Polski	(Łódź),	Puchar	Pol-
ski	(Kalisz)	oraz	licznych	szkoleniach	i	
seminariach,	gdzie	doskonalili	się	pod	
okiem	 mistrza	 Europy	 i	 świata	 Chri-
stofera	 Pinny	 oraz	 w	 ramach	 kadry	
Wielkopolski	 (Paulina	 Dukat,	 Bar-
tosz	 Protasewicz,	 Przemysław	 Prota-
sewicz).	Ponadto	startowali	w	licznych	
turniejach	 na	 terenie	 Wielkopolski	 i	
Pomorza,	 zajmując	 czołowe	 miejsca	
(m.	in.:	jeden	medal	złoty,	dwa	srebrne,	
trzy	brązowe).	Początkujący	w	tej	nie-
łatwej	dyscyplinie	sportu	mieli	możli-
wość	 sprawdzenia	 swoich	 umiejętno-
ści	 w	 zorganizowanym	 w	 Rokietnicy	
po	 raz	 dziewiąty	 Turnieju	 Gwiazdko-
wym	Sekcji	Karate.
Sprawozdanie	trenera	Sekcji	Siatkowej	
zostanie	 przedstawione	 w	 następnym	
numerze	„Rokickich	Wiadomości”.
Młodzież	z	klubu	szlifowała	formę	rów-
nież	 na	 zimowych	 i	 letnich	 obozach	
sportowych	 w	 Jagniątkowie	 k.	 Karpa-
cza,	 Szklarskiej	 Porębie,	 Błażejewku,		
Zakopanym,	Rycerce	i	Pogorzelicy.	

Te	i	inne	całoroczne	działania	są	moż-
liwe	 dzięki	 wsparciu	 Urzędu	 Gminy	
Rokietnica	oraz	 sponsorom	–	firmie	
TITAN	EKO	z	Rokietnicy	(Sekcja	Ka-
jakowa)	i	firmie	JAKON	–	Hanna	Ko-
nieczna	z	Tarnowa	Podgórnego	(Sek-
cja	 Karate),	 za	 co	 składamy	 wyrazy	
serdecznego	podziękowania.	
W	sprawozdaniach	 trenerzy	wyrazi-
li	 również	 szczególne	 słowa	 uznania	
dla	 swoich	 podopiecznych,	 gratulu-
jąc,	 osiąganych	 dzięki	 sumiennym	
treningom,	sukcesów,	z	których	mogą	
być	 dumni.	 Dziękowano	 również	 za	
całoroczne	wsparcie	rodzicom,	sym-
patykom	i	pozostałym	sponsorom.
Dobroczyńcą Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Błyskawica” Ro-
kietnica, który ma status orga-
nizacji pożytku publicznego, 
może zostać każdy płacący po-
datki mieszkaniec naszej gminy – 
nie wydając przy tym ani złotów-
ki ! Wystarczy przeznaczyć 1 % 
swojego podatku na konto: UKS 
„Błyskawica” Rokietnica (KRS 
0000230212), 1790 4310 4120 4100 
2394 1300 01	 (ewentualnie	 z	 dopi-
skiem	 dla	 jakiej	 sekcji	 życzą	 sobie	
Państwo	 ową	 kwotę	 przeznaczyć).	
Warto wesprzeć klub organizujący 
naszą młodzież. Z pewnością czy-
ni to z korzyścią dla wszystkich.

Anna Szukalska-Kuś

PIŁKARZE WALCZYLI PO RAZ SZÓSTY

KAJAKARZE, KARATECY, SIATKARZE – UKS „BŁYSKAWICA”  
podsumowanie roku 2008
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Ludzie,
których warto poznać

Poznańskie kino Muza – 4 luty 2009 
roku. Rozpoczyna się nieco spóźnio-
na premiera	 dokumentu,	 który	 w	 za-
myśle	 jego	 twórcy	 miał	 spiąć	 klamrą	
obchody	90.	Rocznicy	Powstania	Wiel-
kopolskiego.	 Tytuł – „Zapomniane 
Powstanie”, jest nieco przewrotny…

Krzysztof Magowski:	Pierwotną	emi-
sję	filmu	planowano	na	początek	obcho-
dów.	Dlatego	jego	tytuł	miał	zaintrygo-
wać	widza	i	w	efekcie	spowodować,	że	
przekazana	w	nim	na	temat	powstania	
wyczerpująca	wiedza	spowoduje	świa-
dome	 uczestnictwo	 w	 poświęconych	
mu	w	całym	kraju	uroczystościach.	Po-
mijane,	przemilczane	z	wielu	przyczyn	
wydarzenia,	wreszcie	miały	ujrzeć	jako	
dokument	światło	dzienne.	Zamiar	się	
nie	powiódł	i	film	telewidzowie	„jedyn-
ki”	obejrzeć	będą	mogli	17	lutego	około	
godziny	22.15,	nie	mniej	jednak	jego	ty-
tuł	ma	położyć	kres	dość	powszechnej	
w	Polsce	manierze	mówienia	o	Powsta-
niu	 Wielkopolskim	 tylko	 przy	 okazji	
okrągłych	rocznic	i	przypisywaniu	wy-
jątkowej	roli	 tylko	tym	zrywom,	które	
w	istocie	zakończyły	się	klęską.	Nieste-
ty	z	oceną	Powstania	Wielkopolskiego	
większość	Polaków	ma	pewien	kłopot	–	
bo	jak	się	okazało	w	1918	roku	Wielko-
polanie,	choć	zostawieni	sobie	samym,	
potrafili	doskonale	dać	sobie	radę	i	wy-
walczyć	wolność	własnymi	rękami.
D.P.: Czy zamysł zrealizowania do-
kumentu poświęconego Powstaniu 
Wielkopolskiemu jest wynikiem 
powinności doświadczonego do-
kumentalisty wobec tak ważkiego 
w dziejach Polski wydarzenia i jego 
bohaterów?
Krzysztof Magowski:	 „Zapomniane	
Powstanie”		jest	moim	kolejnym	filmem,	
w	którym	odwołuję	się	do	poznańskich	
korzeni.	 Bezpośrednio	 zaangażowany	

w	wydarzenia	z	przełomu	1918/19	roku	
byli	 dwaj	 moi	 dziadkowie	 -	 Maksymi-
lian	 ze	 strony	 mamy,	 który	 rozbrajał	
Niemców	w	Poznaniu	oraz	Mieczysław	
ze	strony	ojca,	który	reprezentował	Lip-
nicę	 w	 szamotulskiej	 Naczelnej	 Radzie	
Ludowej,	 zaś	 jego	 brat	 Władysław	 Ma-
gowski	-	późniejszy	znany	okulista	-	był	
z	 kolei	 kierownikiem	 eszelonu	 ratun-
kowego,	który	krążył	na	trasie	Zbąszyń	
-	 Poznań	 zbierając	 ciężej	 rannych	 po-
wstańców.	Miałem	więc	osobisty	powód,	
aby	zrealizować	ten	film.	
D.P.: Scenariusz został napisany 
w formie kroniki najważniejszych 
wydarzeń, przedstawionych w for-
mie kluczowych dla Powstania od-
słon. Pokazał Pan w ten sposób 
zdumiewające tempo jego rozprze-
strzeniania się na całą Wielkopol-
skę i wielkie zaangażowanie w wal-
ki wszystkich jej mieszkańców.
K. Magowski: Według	 pierwotnego	
planu	miał	to	być	film,	przedstawiający	
miejsca	kluczowych	walk	na	powstań-
czym	froncie	w	całej	Wielkopolsce,	na-
wet	kosztem	scen	z	 samego	Poznania.	
-	W	Polsce	pokutuje	bowiem	przekona-
nie,	że	powstanie	się	powiodło,	bo	zo-
stało	wygrane	w	Poznaniu.	A	tymcza-
sem	 zostało	 ono	 wygrane	 na	 froncie,	
który	w	końcowej	fazie	liczył	nawet	500	
km	długości.	Z	tego	rzadko	zdają	sobie	
sprawę	w	Warszawie.	Niestety	okrojony	
na	 miesiąc	 przed	 rozpoczęciem	 zdjęć	
budżet,	przeznaczony	na	realizację	fil-
mu,	 zmusił	 mnie	 do	 weryfikacji	 sce-
nariusza.	 Cięte	 w	 panice	 koszty	 spo-
wodowały,	 że	 z	 filmu	 wyleciały	 sceny	
batalistyczne	z	okolic	Chodzieży,	Mar-
gonina,	odbicie	Czarnkowa,	walki	nad	
Notecią,	zdobycie	Ostrowa,	sceny	z	Ja-
racza,	 okolic	 Rakoniewic,	 Zbąszynia	
etc.	Szkoda	bo	była	 to	niepowtarzalna	
okazja,	aby		-	jak	to	się	mówi	w	żargonie	

filmowym	–	„posprzątać	temat”.	
D.P.: Mieliśmy dziś okazję zobaczyć 
film będący połączeniem kilku tech-
nik; nazwać by go można fabulary-
zowanym dokumentem zrealizo-
wanym w konwencji czarno-białego 
kina niemego, wzbogaconego współ-
czesną narracją, wprowadzającą ele-
ment zagadki, tajemnicy, napięcia, 
od połowy wzbogacony dźwiękiem, 
operujący nagłym zwrotem akcji. 
Co chciał Pan przez to osiągnąć?
K. Magowski:	 Przede	 wszystkim	 od-
dać	klimat	 tamtych	wydarzeń	–	prze-
cież	 w	 1918	 roku	 nie	 znano	 dźwięku,	
kamerzyści	 zaś	 operowali	 tzw.	 szero-
kim	 planem.	 Stąd	 napisy	 jak	 w	 kinie	
niemym	czytane	przez	lektora.	Jednak	
dokument	 musi,	 obok	 wiarygodno-
ści,	być	przede	wszystkim	interesujący	
i	 ciekawy,	a	 taki,	który	ma	edukować,	
przybliżać	temat	i	go	wyjaśniać,	powi-
nien	cały	czas	przykuwać	uwagę	widza.	
Klasycy	 reżyserii	 mawiają,	 że	 każdy	
twórca	 ma	 u	 widza	 dwie	 minuty	 kre-
dytu,	które	decydują	o	tym	czy	film	bę-
dzie	dla	niego	interesujący.	Nie	można	
ich	 zmarnować,	 zwłaszcza	 jeśli	 adre-
suje	się	film	przede	wszystkim	do	mło-
dzieży	–	a	tak	jest	w	moim	przypadku.	
Historia	 powstańcza	 to	 nie	 mogły	 być	
więc	suche	fakty,	opowiedziane	spokoj-
nym	głosem	profesora.	Tu	musiało	być	
napięcie,	strzały	armatnie,	ruch,	nagłe	
zwroty	akcji,	cięcia,	najazdy	kamery	–	
a	to	już	są	zdobycze	współczesnej	tech-
niki	filmowej.	Także	postać	narratora,	
pełni	rolę	dynamicznego	przewodnika	
zapowiadającego	 kolejne	 intrygujące	 i	
nieznane	fakty.
D.P.: Jak wobec tego ocenia Pan in-
scenizację przygotowaną przez Fili-
pa Bajona w dzień centralnych ob-
chodów 90. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego na Placu Wolności 
w Poznaniu.
K. Magowski:	Według	mnie	nie	odda-
ła	ona	tego	co	dla	Wielkopolan	po	zwy-
cięskim	 powstaniu	 było	 najważniejsze	
–	radości	i	triumfu,	poczucia	zadowole-
nia,	entuzjazmu,	wdzięczności	i	wielkie-
go	zwycięstwa.	Operowanie	wysublimo-
wanym	symbolem,	obrazem,	gra	cieni,	
daleko	idącą	przenośnią	w	zetknięciu	z	

pozbawioną	pozytywnej	emocji	muzyką	
nie	 ułatwia	 odbioru	 treści,	 które	 miały	
przede	wszystkim	doprowadzić	do	wy-
dobycia	 Powstania	 Wielkopolskiego	 z	
cieniów	„zapomnienia”.	
D.P.: Niemal cała ekipa Pańskich 
filmowców pochodzi z Poznania, 
zaangażował Pan do współpracy 
przy tworzeniu filmu aktorów z Te-
atru Nowego, a w role Powstańców 
wcielili się mieszkańcy Wielkopol-
ski, uczniowie i licealiści.
K. Magowski: Oprócz	 osobistej	 pasji	
praca	 filmowca,	 która	 jest	 jak	 mawiał	
mój	wychowawca	–	Krzysztof	Kieślow-
ski	–	miłością	bez	wzajemności,	pozwala	
pokonać	kolejne	trudności	dzięki	zaan-
gażowaniu	i	pasji	innych.	We	wszystkich	
miejscowościach,	w	których	realizowali-
śmy	zdjęcia	udało	się	tak	wiele	osiągnąć	
przy	 szczupłości	 naszego	 budżetu	 tyl-
ko	dzięki	zaangażowaniu	ich	mieszkań-
ców	i	lokalnych	władz.	Pomagali	przygo-
tować	 ulice	 pozbawiając	 ich	 atrybutów	
współczesności,	 pożyczali	 sprzęt,	 staty-
stowali.	Cieszę	się,	ze	tak	wielu	z	nich	jest	
na	 dzisiejszej	 premierze,	 odpowiadając	
na	moje	zaproszenie.
Dziękuję	 wszystkim,	 życząc,	 także	 so-
bie,	 by	 choć	 w	 części	 nasz	 film	 przy-
czynił	 się	 do	 tego,	 że	 o	 Powstaniu	
Wielkopolskim	 nie	 będziemy	 mówić	
„zapomniane”.

Wysłuchała Danuta Potrawiak, 
mająca przyjemność, dzię-

ki uprzejmości Pana Mirosława 
Skrzypczaka, autora zdjęć do „Za-

pomnianego Powstania”, uczest-
niczyć w premierze, co ważne, po-

znańskiej premierze, filmu Pana 
Krzysztofa Magowskiego.

„Chcę, żeby Polacy dowiedzieli się o tym 
z mojego filmu. Żeby nie było już mowy 
o zapomnianym powstaniu...”

Krzysztof Magowski	(ur.	4	maja	1952	r.)–	reżyser	i	scenarzysta,	po-
siadający	na	swoim	koncie	kilkadziesiąt	filmów	dokumentalnych,	w	tym	
poświęcony	Poznańskiemu	Czerwcowi		1956	roku.	Poznaniak.	Absolwen-
ta	Wydziału	Prawa	UAM	i	 reżyserii	na	Wydziale	Radia	 i	Telewizji	Uni-
wersytetu	 Śląskiego	 w	 Katowicach.	 Człowiek,	 dla	 którego	 90.	 Rocznica	
Powstania	 Wielkopolskiego	 miała	 umożliwić	 zrealizowanie	 filmu,	 po-
zwalającego	uświadomić	wszystkim	Polakom	znaczenie	Powstania	Wiel-
kopolskiego	nie	tylko	dla	tego	regionu,	ale	dla	całego	kraju.
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Pierwsza w Polsce placówka kształcenia usta-
wicznego typu Uniwersytet Trzeciego Wieku
Adres:	Biblioteka	Gminna	w	Rokietnicy	ul.	Pocz-
towa	8.
Patronat Honorowy – Bartosz Derech -  Wójt 
Gminy Rokietnica.
Patronat medialny  -  „Rokickie Wiadomości”
Komitet założycielski: Teresa Wieczorek – dy-
rektor Biblioteki Gminnej
 Andrzej Deckert – „Rokickie Wiadomości”

W	 struktury	 Akademii	 powołuje	 się	 Dostojną 
Radę Mędrców	 jako	 organ	 opiniotwórczy	 i	 do-
radczo	 –	 reprezentacyjny	 w	 osobach	 profesorów	
związanych	z	Gminą	Rokietnica.

Skład	Rady	:
	 prof.	Halina	Batura	–	Gabryel	
	 prof.	Włodzimierz	Fiszer
	 prof.	Daniel	Makowiecki
	 prof.	Przemysław	Pałka
	 prof.	Krystyna	Pecold
	 prof.	Jerzy	Świdziński

Celem Akademii Wieku Dostojnego /AWD/ jest:
1.	 upowszechnianie	wiedzy	teoretycznej	i	prak-

tycznej	z	różnych	dziedzin	życia
2.	 rozwijanie	 zainteresowań	 i	 potrzeb	 tych	 dla	

ducha	i	ciała
3.	 zagospodarowanie	 wolnego	 czasu	 nieaktyw-

nym	zawodowo
4.	 troska	o	zdrowie	fizyczne	i	psychiczne.	„Mens	

sana	 in	 corpore	 Sano”	 -	 W	 zdrowym	 ciele	
zdrowy	duch.

Program: 
1.	 zajęcia	 teoretyczne:	 wykłady,	 pogadanki,	 se-

minaria	 połączone	 z	 dyskusją,forma	 obliga-
toryjna	 dla	 wszystkich.	 Tematyka	 z	 zakresu	
różnych	dziedzin	nauki	kultury,	sztuki,	spor-
tu,	rekreacji,	turystyki;	wykłady	2	razy	w	mie-
siącu;	8-10	wykładów	na	semestr,	ćwiczenia	10	
zajęć	na	semestr.	

2.	 zajęcia	praktyczne	w	grupach	do	wyboru:
	 sekcja	 komputerowa	 dla	 początkujących	 i	

zaawansowanych
	 ćwiczenia	fittnes	w	wodzie
	 ćwiczenia	kręgosłupa	wg	Pilatesa
	 ćwiczenia	relaksacyjno-oddechowe	/joga/.
	 wycieczki	autokarowe	o	charakterze	kultu-

roznawczym
	 inne	formy	zajęć	zaproponowane	przez	słu-

chaczy

Regulamin zajęć.
1.	 Akademia	 powstaje	 z	 myślą	 o	 osobach	 star-

szych,	 nieaktywnych	 zawodowo.	 Jednakże	
w	 zajęciach	 mogą	 uczestniczyć	 wszyscy	 bez	
względu	na	wiek.	

2.	 Przy	 zapisach	 nie	 trzeba	 przedstawiać	 żad-
nych	 świadectw,	 dyplomów.	 Dopuszczalny	
jest	udział	osób	nie	zamieszkujących	na	tere-
nie	gminy.	

3.	 Pierwszeństwo	 w	 zapisach	 mają	 mieszkańcy	

Gminy	Rokietnica.
4.	 Wykłady	i	ćwiczenia	będą	odbywać	się	w	wy-

miarze	rocznym	podzielonym	na	semestry:	
	 jesienno-zimowy	
	 i	wiosenno-letni.	

5.	 Po	ukończeniu	zajęć	słuchacze	otrzymają	cer-
tyfikaty	potwierdzające	ukończenie	szkolenia	
w	danym	roku	akademickim	za	wyjątkiem	za-
jęć	w	semestrze	wiosenno-letnim	2009	r.,	kie-
dy	to	po	zaliczeniu	tego	skróconego	roku	aka-
demickiego	będą	wydawane	certyfikaty.	

6.	 Warunkiem	 uczestnictwa	 w	 Akademii	 Wie-
ku	Dostojnego	jest	dokonanie	stosownej	opła-
ty	 członkowskiej	 w	 wysokości	 40	 zł.	 za	 rok.	
Opłata	 upoważnia	 do	 udziału	 w	 wykładach.
Za	udział	w	każdej	z	grup	ćwiczeń	praktycz-
nych	należy	zapłacić	50	zł	na	semestr.

7.	 Uroczysta	 Inauguracja	 roku	 akademickie-
go	2009	odbędzie	się	6	marca	o	godz.	18.00	w	
Klubie	Sołeckim	Mrowino	–	Cerekwica.

Inauguracja
Termin - piątek- 06.03. 2009. godz. 18.00;
Miejsce - Klub Sołecki Mrowino – Cerekwica.

Uroczystość	poprowadzi	dr	Grzegorz	Biegański
Gości	powitają	 :	Teresa	Wieczorek	 i	Andrzej	De-
ckert	–	założyciele	AWD

1.	 przedstawienie	programu	i	regulaminu	AWD	
2.	 przemówienie	 Wójta	 Gminy	 Rokietnica	 Bar-

tosza	Derecha
3.	 uroczyste	 otwarcie	 Akademii	 Wieku	 Dostoj-

nego	przez	Panią	prof.	med.	Krystynę	Pecold
4.	 wręczenie	indeksów	seniorom
5.	 Gaude	 Mater	 Polonia	 –	 w	 wykonaniu	 chóru	

Uniwersytetu	 Medycznego	 pod	 batutą	 prof.	
Przemysława	Pałki

6.	 wręczenie	 honorowego	 wyróżnienia	 AWD	
„kalos	kaghatos”	 (sprawny	 i	mądry)	profeso-
rowi	 Włodzimierzowi	 Fiszerowi.	 Wręczają	
Członkowie	 Kapituły:	 Wójt	 Gminy	 Rokietni-
ca,	Redaktor	Naczelny	„Rokickich	Wiadomo-
ści”	i	założyciele	Akademii.	Laudację	wygłosi	
dr	Grzegorz	Biegański.

7.	 wykład	inauguracyjny	wygłosi	prof.	med.	An-
drzej	Obrębowski	.

8.	 Gaudeamus	Igitur	–	w	wykonaniu	wspólnym:	
chóru	i	słuchaczy.

9.	 koncert	chóru	Uniwersytetu	Medycznego
10.	 część	towarzyska,	pytania,	zapisy

KALOS KAGATHOS
W	 starożytnej	 Grecji	 dzięki	 takim	 znakomitoś-
ciom	z	zakresu	nauk	filozoficznych	 jak:	Sokrates	
i	 jego	 uczniowie	 Platon	 i	 Arystoteles,	 panowało	
przekonanie	o	równomiernym	rozwoju	fizycznym	
i	umysłowym	/kalos	-	piękny,	sprawny,	kaghatos	–	
mądry/.	Kładziono	zatem	równomierny	nacisk	na	
rozwój	 intelektualny	 i	 sprawność	 fizyczną.	 Czło-
wiek	żyjący	współcześnie	nie	musi	używać	siły	fi-
zycznej,	 by	 zdobyć	 pożywienie,	 by	 utrzymać	 ro-
dzinę.	Jednakże	sprawność	mięśniowa	potrzebna	

jest	mu	do	prawidłowego	funkcjonowania	organi-
zmu.	Rehabilitacja	ruchowa		jest	powszechnie	sto-
sowana	w	terapii	większości	chorób	
i	schorzeń,	nie	tylko	kręgosłupa.	Obecnie,	wg	defi-
nicji	WHO	człowiek	zdrowy	to	jednostka	nie	tylko	
wolna	od	chorób	i	schorzeń,	to	osobnik	sprawny	i	
wydolny	fizycznie.	Dlatego	 też	 coraz	więcej	osób	
bez	 względu	 na	 wiek	 stosuje	 dodatkowo	 różno-
rakie	 formy	 aktywności	 fizycznej	 niezależnie	 od	
wykonywanej	pracy	zawodowej,	najczęściej	umy-
słowej	według	starogreckiej	kalokagatii.	Taki	rów-
nomierny	 rozwój	 fizyczny	 i	 gimnastyka	 umysłu	
gwarantuje	lepsze	samopoczucie,	zdrowie,	lepszą	
jakość	życia	i	znaczne	jego	wydłużenie.	

Akademia Wieku Dostojnego	 w	 ramach	 swojej	
działalności	promować	będzie	tych	co	potrafili	w	
swoim	życiu	połączyć	obie	wartości:	sprawność	 i	
mądrość	 -	 honorowym odznaczeniem „kalos 
kaghatos”. Odznaczenie nadaje Kapituła zło-
żona z: 
	 Wójta	Gminy	Rokietnica,	
	 Redaktora	Naczelnego	„Rokickich	Wiado-

mości”	
	 i	założycieli	AWD.	

Kryterium to znaczące osiągnięcia sportowe i 
dorobek naukowy.
Takie kryterium spełnia pan Włodzimierz Fi-
szer – wielokrotny Mistrz Polski w żeglarstwie 
i profesor doktor habilitowany – były Rektor 
Akademii Rolniczej w Poznaniu.	Wyróżnienie	w	
formie	grawertonu	będzie	wręczone	podczas	Uro-
czystej	Inauguracji	Akademii	Wieku	Dostojnego.

Harmonogram zajęć  
w semestrze letnim 2009 r.:

Wykłady 2 razy miesięcznie - 8 wykładów
Termin	:	1.	i	3.	poniedziałek	miesiąca.
	 16	marca
	 6	i	20	kwietnia
	 4	i	18	maja
	 1,	8,	15	czerwca

Ćwiczenia:
	 fittnes	w	wodzie	-	10	zajęć	brodzik	na	ba-

senie	w	Szamotułach	/	max	–	12	osób/.	Do-
jazd	we	własnym	zakresie.	Opłata	za	basen	
5-6	zł.	termin	–	środa	13.45.

	 ćwiczenia	kręgosłupa	wg	Pilatesa	-	10	za-
jęć;	wtorki	–	16.00	w	salce	Zespołu	Szkół	w	
Rokietnicy	max	10	osób.	Pierwsze	zajęcia	
10.	marca	

	 ćwiczenia	 relaksacyjno-oddechowe	 (joga)	
10	zajęć	we	wtorki	17.00	miejsce	jak	wyżej	
max	10	osób	–	od	10.	marca.

	 kurs	 komputerowy	 –	 10	 zajęć	 w	 Zespole	
Szkół	w	Rokietnicy;	termin	i	liczebność	do	
uzgodnienia.

Zakończenie	roku,	wydawanie	certyfikatów		
-		II.	połowa	czerwca	2009	r.

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus”

AKADEMIA WIEKU DOSTOJNEGO
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy
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Laureaci  
„Rokietnickiej Wierzby” 2009:

Stanisław Florian Sikorski

Nauczyciel	 z	 49	 letnim	 sta-
żem,	związany	od	1974	roku	
z	 Technikum	 Rolniczym	 w	
Rokietnicy.	 Wychowany	 w	
domu	 o	 głębokich	 trady-
cjach	 patriotycznych,	 wiel-
ki	 miłośnik	 i	 popularyzator	
historii	 Polski,	 jej	 literatury,	
mowy	i	pięknego	języka.	Od	
marca	 2008	 roku,	 zainspi-
rowany	 wielkimi	 rocznica-
mi	 narodowymi,	 a	 szczegól-
nie	90.	Rocznicą	Powstania	Wielkopolskiego,	rozpoczął	publikację	na	
łamach	„Rokickich	Wiadomości”	cyklu	artykułów,	budzących	w	ser-
cach	czytelników	głębokie	patriotyczne	refleksje.	
Ich	pokłosiem	dla	nas	współczesnych	jest	nauka	-	wskazówka	potrze-
by	 bezinteresownej,	 często	 wymagającej	 bolesnych	 ofiar,	 służby	 Oj-
czyźnie	oraz	poświęcenia	i	oddania	najwyższym	wartościom.

Jacek Olejniczak

Nauczyciel	 Wychowania	 Fi-
zycznego	 z	 dwudziestopię-
cioletnim	 stażem.	 Choć	
Poznaniak,	 od	 początku	
związany	 pracą	 i	 sercem	 ze	
Szkołą	 Podstawową	 w	 Mro-
winie.	 Poświęcany	 młodzie-
ży	z	wielkim	oddaniem	czas,	
owocuje	 wspaniałymi	 spor-
towymi	 wynikami	 i	 sporą	
grupką	 chętnych	 do	 udziału	
w	dobrowolnych	zajęciach.
Ceniony	 przez	 dzieci,	 mło-
dzież	i	dorosłych	za	pasję,	bezinteresowność,	wielkie	serce	dla	sportu,	
zaangażowanie,	ale	przede	wszystkim	za	przestrzeganie	i	konsekwen-
tne	stosowanie	prostych,	jasnych	i	zawsze	czytelnych	zasad.	

Koło Gospodyń Wiejskich z Żydowa

Spotykają	 się	 od	 sześciu	 lat	 dwa	 trzy	 razy	 w	 miesiącu	 w	 wiejskiej	
świetlicy.	 Przy	 wspaniałym	 cieście	 i	 wybornych	 potrawach	 rozma-
wiają,	śmieją	się	–	ale	przede	wszystkim	planują	co	takiego	zrobić,	by	
zintegrować	mieszkańców	Żydowa.	Założone	przez	mężczyznę,	Piotra	
Hałasa,	na	początku	skupiało	30	członkiń.	Obecnie	jest	ich	kilkana-
ście	–	ale	za	to	tych	najbardziej	aktywnych.
Łączy	 je	umiłowanie	do	tradycji,	 radość	z	bycia	razem	i	możliwości	
pracy	dla	innych,	zwłaszcza	dla	ukochanego	Żydowa.

Piotr Łakomy 

Od	 1	 września	 1998	 roku	
prowadzi	 najbardziej	 „Ro-
kietnicką”	 piekarnię,	 znaną	
wszystkim	mieszkańcom	na-
szej	gminy.	Dewizą	Pana	Pio-
tra	 i	 kierowanej	 przez	 niego	
30	 osobowej	 załogi	 oraz	 re-
ceptą	na	zagmatwaną	często	
codzienność,	 jest	 przyjazny	
uśmiech,	 serdeczność,	 otwartość	 i	 życzliwość,	 dlatego	 każdy	 klient	
wychodzi	stąd	zadowolony.	
Jednak	Pan	Piotr	to	nie	tylko	dobry	szef	Piekarni,	ale	przede	wszyst-
kim	 właściciel	 szczerego	 serca,	 o	 czym	 najwymowniej	 świadczy	
udział	 w	 szeregu	 akcji	 dobroczynnych	 organizowanych	 dla	 miesz-
kańców	gminy	Rokietnica,	zwłaszcza	dzieci	oraz	aktywne	wspieranie	
tych	działań	i	przedsięwzięć,	których	celem	jest	integracja	naszej	lo-
kalnej	społeczności.	

Statuetki „Rokietnickiej Wierzby” 2009 wręczone
Ideą spotkań noworocznych organizowanych w Gminie Rokietnica jest przeświadczenie o potrzebie organizowania swoiste-
go forum wymiany myśli, doświadczeń i spostrzeżeń na temat  funkcjonowania lokalnej społeczności. Możliwość zaprosze-
nia i zebrania w odświętnie przygotowanym wnętrzu przedstawicieli środowisk społecznych, politycznych i gospodarczych 
naszej gminy stwarza niepowtarzalną okazję do połączenia konwencji uroczystego spotkania o charakterze towarzyskim 
z przyjęciem businessowym, rodzajem wyjątkowej w swym charakterze konferencji. Spotkanie, będące rodzajem podsu-
mowania, ma oprócz elementu wartościującego przede wszystkim charakter podziękowania i wyróżnienia wszystkich tych 
działań i ich autorów, które w sposób najbardziej pełny przyczyniają się do zespolenia mieszkańców zmieniającej ciągle swe 
oblicze Gminy.
13 lutego 2009 roku, podczas spotkania noworocznego, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w roku ubiegłym, choć po raz 
pierwszy w takiej konwencji, zostały wręczone członkom naszej gminnej społeczności cenionym za nietuzinkowość, po-
święcenie, charyzmę, wierność zasadom i zaangażowanie, statuetki „Rokietnickiej Wierzby”. Symbol tak blisko związa-
ny z wielkopolskim krajobrazem, towarzyszący polnym drogom, ścieżkom okalającym wodne urwiska, szerokim przestrze-
niom pól, niosący ze sobą tajemnicę legendy, baśni, ale i nastrojowość, pewną zadumę, jest przede wszystkim synonimem 
tego co w każdej wspólnocie ludzkiej najcenniejsze – ciągłego odradzania się, przyjaźni, otwartości, poczucia więzi z miej-
scem, w które tak głęboko wrasta się korzeniami.
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Niewątpliwą atrakcją spotkania nowo-
rocznego	 zorganizowanego	 w	 Gimnazjum	
z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 w	 Napacha-
niu,	 którego	 przyjazne	 mury	 i	 zawsze	 goto-
wi	 do	 współpracy	 gospodarze	 współtworzą	
jego	niepowtarzalny	klimat,	był występ soli-
stów Teatru Muzycznego w Poznaniu.  Ag-
nieszka Wawrzyniak i Maciej Ogórkiewicz 
wykonując arie z  operetek Lehara, Rodger-
sa, Dostala i Wildhorna	 przenieśli	 nas	 w	
świat	 czardasza,	 walca,	 historii	 pełnych	 hu-
moru,	groteski	i	nastrojowego	liryzmu,	a	po-
przedzający	ten	niezwykły	występ	komentarz	
Andrzeja	 Ogórkiwicza,	 sprawił,	 ze	 każde-
mu	z	gosci	wieczoru	długo	jeszcze	w	uszach	
brzmiay	nuty	z	„Clivii”	i	„Wesołej	Wdówki”.

D.P.

Organizatorzy spotkania noworocznego 
składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim przyjaciołom Gminy Rokietnica, któ-
rych pomoc przyczyniła się do nadania 
temu wieczorowi dostojności, rangi i nie-
powtarzalnego klimatu:
•	 Poznański	 Bank	 Spółdzielczy	 Oddział	 w	

Rokietnicy
•	 Poliklinika	Chirurgii	Plastycznej	 i	Okuli-

styki,	Krystyna	i	Mieczysław	Pecold	-	Ko-
bylniki

•	 Rolniczo-Sadownicze	 Gospodarstwo	 Do-
świadczalne	Przybroda

•	 Duni	Sales	Poland	Sp.	z	o.o.
•	 Barbara	i	Maciej	Kortusowie
•	 Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Żydowa
•	 Krzysztof	Mizera	PHU	Mrowino
•	 Restauracja	„Pod	Gruszą”	–	Józef	Gawron	

Rokietnica
•	 Restauracja	 „Biesiadna”	 –Piotr	 Grabiak	

Cerekwica
•	 Restauracja	„Przystań”	–	Urszula	i	Roman	

Kałużni	Mrowino
•	 Restauracja	„Jaśkowa	zagroda”	-		Elżbieta	

Wilczyńska	Napachanie
•	 Cukiernia	„U	Kamilka”	-		Artur	Lisiak	Ro-

kietnica
•	 Piekarnia		-	Piotr	Łakomy	Rokietnica
•	 Sklep	 Nasienno-Ogrodniczy	 „Bratek”	 –	

Marta	Wojewoda	Rokietnica
•	 Przedsiębiorstwo	 Usług	 Komunalnych	 w	

Rokietnicy
•	 Roman	Kasprowiak	–	Prezes	Zarządu	„El-

tech”	Sp.	z	o.o.	w	Rokietnicy
•	 Robert	 Krzyżaniak	 –	 Firma	 „ROBDAM”	

Poznań
•	 Wiesław	Wojciech	Januszkiewicz	–	Firma	

„Telf	Wojt”	Poznań
•	 Anna	 i	 Jakub	 Sobczak	 –	 firma	 LINK	 Ro-

kietnica	
•	 Kwiaciarnia	„Zakątek”	–	Małgorzata	Kar-

piczak-Ostrowska,	Kiekrz
•	 Specjalne	 podziękowania	 dla	 Dyrekcji,	

Nauczycieli	 Uczniów	 i	 Pracowników	 Ad-
ministracyjnych	 Gimnazjum	 z	 Oddziała-
mi	Integracyjnymi	w	Napachaniu	za	oka-
zaną	pomoc,	gościnność	i	życzliwość.
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Z serca  
do serca...
O cierpieniu – rozważania w 
atmosferze Środy Popielcowej
Generalnie	tego	nie	lubimy.	Ani	tego	przeży-
wać,	a	nawet	o	tym	rozmawiać.	Omijamy	po-
śpiesznie	 te	 myśli,	 które	 mogą	 nas	 do	 niego	
zbliżyć.	C i e r p i e n i e . 	Wzdrygamy	się	na	
samo	przypuszczenie	o	jego	ewentualności	w	
naszym	życiu.	A	jednak,	bez	względu	na	na-
szą	wolę,	ono	istnieje.		
W	życiu	ludzi,	niezależnie	od	ich	cech	indy-
widualnych,	zdarzają	się	rzeczy	nieprzyjem-
ne,	 przykre	 i	 bolesne:	 nieuleczalne	 choroby,	
wypadki	powodujące	kalectwo,	niedorozwój	
psychiczny	lub	fizyczny,	zbrodnie,	klęski	ży-
wiołowe	epidemie,	klęski	nieurodzaju,	głodu,	
wojny,	etc.	etc.	A	to	przecież	tylko	niektóre	z	
wielu	 przyczyn	 udręki	 ludzi	 na	 ziemi,	 z	 po-
wodu	 których	 planeta	 nasza	 nazywana	 jest	
padołem	płaczu	i	narzekania.
Problem	cierpienia	jest	jednym	z	najbardziej	
palących	problemów	ludzkości	i	wiele	najróż-
niejszych	dążeń	i	wysiłków	stawiało	lub	sta-
wia	sobie	za	cel	jego	rozwiązanie	lub	choćby	
złagodzenie.	 Owszem,	 cywilizacja	 dokona-
ła	pewnego	postępu	–	opanowaliśmy	np.	nie-
które	choroby,	wyeliminowaliśmy	wiele	form	
bezprawia,	 lecz	 na	 ich	 miejscu	 pojawiły	 się	
inne,	 np.	 AIDS	 i	 terroryzm,	 a	 rosnące	 area-
ły	 broni	 chemicznej,	 bakteriologicznej	 i	 ją-
drowej	zawierają	tak	ogromny	potencjał	nie-
szczęść	 i	 udręk,	 że	 w	 przyszłości	 nie	 będzie	
on	miał	prawdopodobnie	żadnego	preceden-
su.
Czyżby	człowiek	w	walce	z	cierpieniem,	cią-
gle	był	skazany	na	bezradność?	
Listy	od	Państwa	coraz	częściej	zawierają	 te	
i	 podobne,	 jakże	 bezradne	 pytania	 dotyczą-
ce	cierpienia.	

„[…] od pewnego czasu przebywam często w 
jednym z poznańskich hospicjów. Cierpienie 
chorych, ich ból i przeraźliwe jęki rozpacz na 
twarzach odwiedzających ich członków rodzin, 
bardzo mnie dołuje. Coraz częściej zadaję sobie 
pytanie, dlaczego Bóg nie ingeruje?”

Przygnębiona	Krystyna	Z.

Pani	 Krysiu	 i	 wszyscy,	 którzy	 znosicie	 cier-
pienia,
Chrześcijanin	 zna	 odpowiedź,	 mimo,	 iż	 jest	
to	odpowiedź	tylko	(i	aż!)	na	miarę	Tajemni-
cy.	 Wie,	 że	 cierpienie	 może	 być	 szczególne-
go	 rodzaju	 wartością,	 ofiarą,	 świadectwem.	
Mimo,	iż	często	poraża,	druzgocze	i	wynisz-
cza	człowieka	–	włączone	w	Mękę	na	Golgo-
cie,	ma	moc	przemiany	i	odrodzenia	do	no-
wego	 życia	 i	 jest	 to	 rzeczywiście	 ogromna,	
jedna	 z	 najtrudniejszych	 do	 przyjęcia	 ta-
jemnica	 ludzkiej	 egzystencji.	 Wierzymy,	 że	
wszystko,	 co	 pochodzi	 od	 Stwórcy	 jest	 dla	
nas	obiektywnie	najlepsze	i	najkorzystniejsze	
–	to	jeden	z	podstawowych	dogmatów	naszej	
wiary.	Jeżeli	cierpienia	SA	niejako	wkompo-
nowane	w	nasz	żywot,	 to	znaczy,	że	znosze-
nie	cierpienia	jest	dla	nas	również	obiektyw-
nie	lepsze	niż	wolność	od	cierpień.	I	chociaż	

człowiek	wierzący	nie	jest	wolny	od	udręki,	to	
z	pewnością	wiara	pomaga	mu	ją	znosić	i	daje	
pewność,	że	ogólny	bilans	dobra	i	zła	każde-
go	wydarzenia	 i	każdej	okoliczności	 jest	dla	
niego	zawsze	korzystny.	
Wielu	 z	 nas	 doświadcza	 w	 życiu,	 że	 wyda-
jące	 się	 nie	 do	 udźwignięcia	 udręki	 z	 cza-
sem	okazują	się	pożyteczne	i	błogosławione.	
Sprawdzian	 cierpień	 ujawnia	 często	 rodzaj	
prawdziwego	 „stanu	 posiadania”	 człowieka,	
autentyczne	jego		bogactwo	i	obiektywną	jego	
wartość.	
Współczesna	 skłonność	 do	 hołdowania	 he-
donizmowi,	czyli	„życia	z	przyjemnością	dla	
przyjemności”	jakże	błędnie	uczyniła	z	cier-
pienia	 jedno	 z	 najbardziej	 abstrakcyjnych	
przeżyć,	 które	 przy	 zastosowaniu	 pewnych	
praktyk	 i	 metod	 da	 się	 w	 ogóle	 wyelimino-
wać.	 Dla	 człowiek	 wierzącego	 cierpienie	 nie	
jest	 jego	 wrogiem,	
lecz	sprzymierzeń-
cem.

Wasza  
Przewodnicząca

Teresa Bartol

Świat z kobiecej 
perspektywy
Zabiegane, często zmęczone, zawsze próbujące 
stawić czoło przeciwnościom, zaradne i przedsiębiorcze, dzielne 
strażniczki domowych ognisk, jedynego azylu, którego gotowe są 
bronić za wszelką cenę. Odważne, pełne niezwykłej życiowej siły, 
mądre i ambitne, czułe i wrażliwe. Jak oceniają swoja pozycję 
we współczesnym świecie, jak chciałyby być postrzegane, jakie 
spełniać role? W czym upatrują swą siłę, o czym marzą?

Anna Derech – żona wójta Gminy Ro-
kietnica:	kobiecą	siłą	zdecydowanie	jest	
cierpliwość,	zdolność	wartościowania	i	oce-
ny	tego	co	w	życiu	rodziny	jest	w	danym	
momencie	najważniejsze,	gotowość	ofia-
rowania	wsparcia	i	pomocy	wtedy	gdy	jest	
ciężko	nawet	za	cenę	pewnego	poczucia	sa-
motności.	Bez	tych	predyspozycji	ciężko	
byłoby	mi	godzić	się	z	rolą	żony	człowie-
ka,	który	większość	swojego	życia	poświę-
ca	pracy.	Bycie	dzielną,	silną	i	odporną	nie-
stety	nie	zawsze	wychodzi.	Każdy	kolejny	
dzień	oczekiwania	z	naszą	małą	córecz-
ką	na	„normalny”	powrót	męża	z	pracy	nie	

Długie pytania – krótkie odpowiedzi
Z	okazji	Dnia	Kobiet	zadaliśmy	kilka	pytań	
Przewodniczącej	Rady	Gminy	Rokietnica.	
1. Dwuletnia praca w Radzie pozwala na do-
konanie pewnych podsumowań i ocen. Czy 
Przewodniczącej łatwo się jest im poddać?
-	Nie	oceniam	siebie	–	pozwalam	to	robić	in-
nym	i…	najczęściej	z	tego	korzystam.	
2. Co w codziennej pracy, podczas obrad 
komisji, kolejnych sesji, spotkań z miesz-
kańcami, jest dla Pani najważniejsze?
-	 Zasada:	 najpierw	 wysłuchaj	 –	 potem	 sko-
mentuj	–	nigdy	nie	osądzaj!
3. Czy przynależne kobiecie cechy i dzien-
nikarskie doświadczenie ułatwiają Pani 
kierowanie Radą i zmaganie się z wieloma 
trudnymi problemami naszej społeczno-
ści? Co pozwala na rozładowanie sytuacji 
patowych i kryzysowych?

Gdybym	kierowała	się	moją	kobiecą	intuicją	
i	 dziennikarskimi	 priorytetami,	 Rada	 mu-
siałaby	 kierować	 mną,	 a	 nie	 ja	 Radą.	 Może	
zabrzmi	to	patetycznie,	ale	to	jest	prawda	–	
kocham	 ludzi	 i	 na	 każdego	 człowieka	 sta-
ram	się	patrzeć	jako	na	jedyną	i	nie	możliwą	
do	powtórzenia	istotę,	która	chce	i	ma	pełne	
prawo	do	tego,	by	godnie	żyć.
4. Jakie zadania są w Pani ocenie najważ-
niejsze na kolejna dwa lata pracy radnych 
Gminy Rokietnica?
Primo:	 słuchanie	 sercem	 tego,	 co	 na	 sercu	
mają	mieszkańcy.
Secundo:	uchwalanie	z	sercem	tego,	na	co	li-
czą	jedni	mieszkańcy,	a	co	nie	jest	przeciwne	
interesom	pozostałych.	
Tertio:	 być	 zawsze	 negocjatorem,	 a	 nigdy	
prokuratorem	 między	 Wójtem,	 a	 społecz-
nością	Gminy.
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jest	łatwy.	Najgorzej	jest	zwłaszcza	wtedy,	gdy	samej	trudno	mi	spro-
stać	sytuacjom,	w	którym	zawsze	dwojgu	jest	łatwiej,	szczególnie	gdy	
Karolinka	jest	chora.
O czym marzę?	By	świat	trochę	zwolnił,	dał	ludziom	więcej	radości,	
nie	popadał	w	absurdy,	materializm,	był	mniej	„podejrzliwy”,	podat-
ny	na	sensację.	By	było	w	nim	więcej	ciepła	i	miłości.	Dla	mojej	rodzi-
ny	prosiłabym	o	trochę	więcej	wspólnych	chwil,	może	nieco	dłuższe	
wakacje,	a	dla	męża	z	jednej	strony	o	wytrwałość,	a	z	drugiej	o	zdro-
wie,	które	codzienna	ciężka	praca	niestety	mu	nadwyręża.

Joanna Kubiak – mama 10 000 miesz-
kańca Rokietnicy:	narodziny	Huberta	
były	czymś	wyjątkowym	i	niezwykłym.	
Jednak	świat	nie	jest	niestety	nam	mat-
kom	zbyt	przyjazny.	Bez	pracy	zawodo-
wej	nie	jest	współczesnej	rodzinie	łatwo,	
a	z	drugiej	strony	mimo	głoszonym	ha-
słom	wsparcia	dla	młodych	małżeństw,	
czas	pracy	nas	kobiet	nieustannie	się	wy-
dłuża.	Właściwie	bez	pomocy	i	życzliwo-
ści	naszych	mam,	babć	i	oczywiście	ojców	
i	dziadków,	byłoby	bardzo	trudno.	Jednak	
narzekanie	na	los	nie	jest	moją	naturą,	nauczyłam	się	sobie	radzić	i	
stawiać	czoło	przeciwnościom,	a	że	jestem	osobą	pogodną,	zadowo-
loną	–	optymistką,	oglądam	świat	z	przyjaznej	perspektywy.
Co	daje,	kobiecie,	aktywność	zawodowa?	Na	pewno	żałuję,	że	być	
może	nie	uda	mi	się	usłyszeć	pierwszych	słów	naszego	dziecka,	bo	
zwyczajnie	nie	będę	przy	tym	obecna	i	wiele	tych	bardzo	ważnych	
dla	matki	momentów	mi	ucieknie.	Jednak	z	drugiej	strony	„wyszłam	
do	ludzi”,	bliskie	stały	mi	się	problemy	innych,	a	to	uczy	pokory	i	od-
porności.	Ograniczenia	aktywności	do	spraw	domowych	jest	wpraw-
dzie,	w	opinii	wielu,	powołaniem	kobiety,	ale	z	drugiej	strony	nieco	
ją	ogranicza.	Opieka	nad	rodziną	często	bowiem	zaczyna	się	sprowa-
dzać	do	mechanicznego	wykonywania	pewnych	zadań	i	czynności,	
a	po	pewnym	czasie	do	zniecierpliwienia	i	frustracji.	Powrót	kobiety	
po	czasie	spędzonym	w	pracy	pozwala	na	intensyfikację	uczyć	prze-
lewanych	na	męża,	dziecko,	poświęcenia	im	każdej	wolnej	chwili,	
czerpania	radości	z	czynności	zwykłych	i	codziennych,	które	przed-
tem	były	po	prostu	nużąca	rutyną.	Jesteśmy	też	bardziej	zadowolo-
ne,	uśmiechnięte,	spełnione,	możemy	czuć	się	pełnowartościowymi	
partnerami,	docenianymi	przez	mężczyzn.
Co	jest	naszą	siłą,	pozwalającą	spełniać	we	współczesnym	świecie	
tyle	różnorodnych	funkcji?	Przede	wszystkim	wielozadaniowość.	
Mężczyzna	nie	jest	w	stanie	wykonywać	dobrze	tylu	rzeczy	na	raz.	
Wiąże	się	z	tym	nierozerwalnie	samodyscyplina,	konsekwencja	i	do-
bra	organizacja	czasu	przeznaczanego	na	pracę,	zajęcia	domowe	i	po-
święconego	tylko	dla	siebie.	My	to	po	prostu	potrafimy	zrobić!
Kobiece	marzenia?	Zdrowie	małego	i	całej	rodziny,	szczęście,	zado-
wolenie.	To	są	wartości	na	które	tak	do	końca	nie	mamy	wpływu.	
Resztę	przy	odrobinie	dobrych	chęci	i	samozaparciu	można	z	mniej-
szym	lub	lepszym	skutkiem	zorganizować.

Elżbieta Wilczyńska – właścicielka „Jaś-
kowej Zagrody”	w	Napachaniu:	kobie-
cie	przedsiębiorcy,	aktywnej	zawodowo,	
na	pewno	nie	jest	łatwo;	musi	ogarnąć	
dom,	rodzinę,	swoje	przedsięwzięcie.	Bez	
wsparcia	najbliższych,	ich	zrozumienia	i	
pomocy	w	codziennych	czynnościach	by-
łoby	bardzo	ciężko.	Na	pewno	łatwiej	jest	
kobiecie,	która	nie	ma	już	małych	dzieci,	
choć	ja	prowadziłam	działalność	gospo-
darczą	także	wtedy.	Jednak	zawsze	odby-

wa	się	to	kosztem	czegoś	innego	i	działa	to	w	obie	strony.
Czym	dla	mnie	jest	zawodowa	aktywność	i	„Jaśkowa	Zagroda”?	Choć	
czasami	jest	niezwykle	ciężko	–	satysfakcją,	spełnieniem,	samorea-
lizacją,	żywiołem.	Ja	naprawdę	lubię	to	co	robię,	a	przy	tym	cały	czas	
liczyć	mogę	na	wsparcie	mojej	rodziny.	Zawsze	marzyłam	o	tym,	
żeby	mieć	własną	restaurację,	choć	nie	sądziłam,	że	jest	to	tak	cięż-
ki	kawałek	chleba.	Uwielbiałam	gotować,	wymyślać	różne	rzeczy	i	
eksperymentować,	wykonując	większość	potraw	własnoręcznie,	by	
były	takie	jakie	powinny	być,	wciągając	w	to	całą	rodzinę.	Zamiłowa-
nie	do	kulinariów	odziedziczyłam	po	mamie,	która	mnie	zawsze	do	
kuchni	ciągała	i	wpoiła	najważniejsze	zasady	staropolskiej	tradycji.	
„Jaśkowa”	nie	jest	moją	pierwsza	restauracją.	Poprzednia	kosztowa-
ła	mnie	bardzo	dużo	i	skutki	tamtej	działalności	odczuwam	do	dziś	
dnia.	Ale	była	to	olbrzymia	nauka,	bardzo	dobra	nauka,	a	dobra	na-
uka	dużo	kosztuje.	”Jaśkowa	Zagroda”	ma	swój	niepowtarzalny	kli-
mat	związany	z	tradycją	tego	miejsca,	znajdującego	się	pod	opieka	
konserwatora	zabytków,	ale	i	z	faktem,	że	wszystko	czym	podejmu-
ję	moich	gości	potrafię	przygotować	sama,	znam	tajemnice	i	wybor-
ne	smakowo	niespodzianki	właściwie	każdej	serwowanej	potrawy.	
Dawna	Zagroda	Czerniejewskich	stopniowo	przeistaczała	się,	każdy	
kolejny	dobry	pomysł	na	ciekawe	wnętrze	rodził	następny.
Jakie	jest	moje	największe	marzenie?	Mieć	mimo	wszystko	więcej	
czasu	i	znaleźć	się	na	dłuższą	chwilę	w	miejscu	gdzie	panuje	cisza	i	
spokój,	bym	mogła	w	nim	po	tej	zwariowanej,	ciągłej	gonitwie	odpo-
cząć	i	trochę	pomarzyć.

Krystyna Semba – Radna Powiatu Po-
znańskiego:	kobieta	polityk	świadomy	
wybór	czy	przypadek?	Zawsze	miałam	in-
klinacje	do	działalności	społecznej,	choć	to	
nie	przyszło	tak	sobie.	My	nauczyciele	za-
czynający	pracę	w	latach	sześćdziesiątych	
byliśmy	do	tej	pracy	przygotowani,	mieli-
śmy	świadomość	tego,	że	wiejskie	środo-
wiska	po	prostu	na	nas	czekają,	skore	do	
podjęcia		impulsu	do	działania,	pomocy,	
organizowania	się.	I	tak	to	się	zaczęło.	Naj-
pierw	od	pracy	na	rzecz	społeczności	lo-
kalnej,	a	potem	szerszej	–	gminnej	i	powiatowej.
Co	kobiecie	–	politykowi	ułatwia	codzienną	pracę	i	działanie	dla	in-
nych?	Jesteśmy	przede	wszystkim	zdecydowane	w	podejmowaniu	de-
cyzji,	nie	gdybamy,	jesteśmy	konkretne.	Jeśli	stajemy	przed	koniecz-
nością	wyboru,	to	jest	on	zawsze	bardzo	przemyślany.	Wyróżnia	nas	
także	optymizm	działania	i	to	co	jest	naszą	największą	siłą	–	czerpa-
nie	energii	z	relacji	rodzinnych,	wsparcia	domowników,	przywiąza-
nia	i	miłości	najbliższych.	
Perspektywy	i	marzenia	na	2009	rok?	–	jak	najwięcej	kilometrów	do-
brych	dróg	i	to	nie	ważne	czy	tych	gminnych,	powiatowych,	woje-
wódzkich	czy	autostrad	–	przecież	zwykłego	ich	użytkowania	spra-
wy	własnościowe	nie	interesują.	Choć	w	kobiecych	ustach	brzmi	to	
nieco	dziwnie,	ja	naprawdę	jestem	mocno	zaangażowana	w	pra-
ce	Komisji	Komunikacji,	Infrastruktury	i	Budownictwa,	której	je-
stem	wiceprzewodniczącą	i	gdybym	mogła	pomnożyć	ilość	pieniędzy	
w	powiecie	przeznaczyła	bym	je	na	naprawę	i	budowę	dróg.	Nieste-
ty	jest	to	niemożliwe	cieszy	mnie	więc	wypracowany	w	powiecie	pro-
gram	naprawy	dróg,	który	jest	rozsądnym	rozwiązaniem	tego	palą-
cego	problemu,	pozwalającym	podjąć	rozsądne	decyzje	w	stosunku	
do	wszystkich	gmin	powiatu	niezależnie	od	wielkości	ich	budżetu.

Wysłuchała Danuta Potrawiak
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Temat	 opłat	 adiacenckich	 wypły-
nął	w	naszej	gminie	w	ostatnim	cza-
sie.	 Mieszkańcy	 niektórych	 ulic,	 na	
których	 w	 ostatnich	 2-3	 latach	 były	
wykonywane	 nowe	 nawierzchnie		
otrzymali	nagle,	żeby	nie	powiedzieć	
z	zaskoczenia,	informację	o	wszczę-
ciu	 przez	 Wójta	 procedury	 nalicza-
nia	opłaty	adiacenckiej.			Argumen-
tem	władz	gminy	jest	twierdzenie,	że	
skoro	 ustawodawca	 stworzył	 możli-
wość	 pozyskania	 wpływów	 do	 bu-
dżetu	 na	 skutek	 naliczania	 opłat	
adiacenckich,	 to nie można	 pozba-
wić	 się	 tych	 dochodów,	 gdyż	 mo-
głoby	 to	 zostać	 odebrane	 jako	 nie-
gospodarność.	 Wójt	 ma	 obowiązek	
sprawować	 nadzór	 nad	 budżetem	
gminy	 i	 starać	 się	 pozyskiwać	 do-
chody.	 Środki	 uzyskane	 z	 tego	 ty-
tułu	 mogą	 zostać	 przeznaczone	 na	
inwestycje	 prowadzone	 w	 innych	
rejonach	 gminy.	 Tam	 po	 zakończe-
niu	 inwestycji	 również	 „ściągnie”	
się	 opłatę	 adiacencką	 na	 poczet	 ko-
lejnych	 przedsięwzięć	 i	 tak	 w	 imię	
sprawiedliwości	społecznej	my	wszy-
scy	 będziemy	 się	 solidarnie	 wspie-
rać,	a	gmina	będzie	–	jak	to	się	kie-

dyś	mówiło		„rosła	w	siłę,	a	ludziom	
będzie	się	żyło	dostatniej”.	Brzmi	to	
niby	 sensownie	 -	 opłata	 adiacencka	
z	 logicznego	 punktu	 widzenia	 wy-
daje	się	całkiem	rozsądnym	rozwią-
zaniem	 –	 niech	 każdy	 ponosi	 kosz-
ty	inwestycji	publicznych,	które	jego	
najbardziej	 dotyczą	 i	 z	 których	 naj-
więcej	korzysta.	
Jeśli	tak,	to	dlaczego	opłaty	adiacen-
ckie	są	odbierane	jak	kara	nałożona	
przez	 Wójta	 oraz	 Radnych	 na	 eme-
rytów,	rencistów,	bezrobotnych	oraz	
biednych	mieszkańców	Rokietnicy	i	
innych	miejscowości?	Dlaczego	nali-
czanie	opłat	adiacenckich	jest	uzna-
wane	 jako	 przejaw	 złej	 woli	 Władz	
gminy?	 Mam	 nadzieję,	 że	 ten	 arty-
kuł	 pomoże	 naszym	 Włodarzom	
uzmysłowić	sobie	skąd	w	społeczno-
ści	taka	niechęć	i	 jawny	protest	wo-
bec	tej	daniny.
Zanim	 przedstawię	 swoje	 stanowi-
sko		kilka	zdań	wyjaśnienia	na	temat	
samych	opłat	adiacenckich.	Zacznij-
my	od	prostego	wytłumaczenia,	tego	
czym	 jest	 opłata	 adiacencka.	 Jest	
ona	 świadczeniem	 pieniężnym	 na-
łożonym	 przez	 wójta,	 burmistrza	

lub	 prezydenta	 miasta,	 w	 związku	
z	 przeprowadzeniem	 określonych	
czynności	 na	 działce	 gruntowej	 lub	
wokół	niej,	w	wyniku	których	zmie-
niła	się	(wzrosła)	jej	wartość.	Opłatę	
adiacencką	 może	 lub	 musi	 zapłacić	
właściciel	 lub	 użytkownik	 wieczy-
sty	 nieruchomości,	 a	 jej	 wysokość	
określa	 rada	 gminy.	 Według	 obo-
wiązującego	prawa	naliczenie	opłaty	
adiacenckiej	związane	 jest	z	 trzema	
sytuacjami:	

•	 dokonaniem	 podziału	 gruntu	
na	 mniejsze	 działki,	 na	 wnio-
sek	 właściciela	 lub	 użytkowni-
ka	wieczystego,	

•	 przeprowadzeniem	 scalenia	 i	
podziału	nieruchomości,	

•	 wybudowaniem	 w	 obrębie	 nie-
ruchomości	 urządzeń	 infra-
struktury	 technicznej	 z	 udzia-
łem	 środków	 Skarbu	 Państwa,	
jednostek	 samorządu	 teryto-
rialnego	 lub	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	(ewentualnie	z	 in-
nych	źródeł	zagranicznych	nie-
podlegających	zwrotowi).

W	przypadku	podziału	nieruchomo-
ści	 i	 wybudowania	 urządzeń	 infra-
struktury	 technicznej	 opłata	 adia-
cencka	jest	fakultatywnym	źródłem	
dochodów	 gminy	 -	 wójt	 może	 (ale	
nie	 musi)	 ją	 ustalić	 w	 drodze	 decy-
zji.	 Inaczej	 rzecz	 się	 ma	 gdy	 mamy	
do	czynienia	ze	scaleniem		i	podzia-
łem	 nieruchomości	 –	 tutaj	 przepisy	
precyzują,	że	naliczanie	i	pobieranie	
opłaty	jest	obligatoryjne.	Obowiązu-
jąca	ustawa	o	gospodarce	nierucho-
mościami	różnie	podchodzi	również	
do	wysokości	tej	opłaty.	W	pierwszej	
sytuacji	wysokość	pobieranej	opłaty	
adiacenckiej	 nie	 może	 przekroczyć	
30%	(tzn.	rada	gminy	może	uchwalić	
niższą)	 różnicy	 wartości	 nierucho-
mości	uzyskanej	na	skutek	podziału.	
W	kolejnych	przypadkach	-	sytuacja	
2	i	3	-	stawka	tej	opłaty	nie	może	wy-
nieść	więcej	niż	50%	różnicy	pomię-
dzy	wartością	nieruchomości	sprzed	
wybudowania	 wspomnianych	 urzą-

dzeń	(przed	scaleniem	i	podziałem)	
a	 wartością	 jaką	 ma	 nieruchomość	
po	 ich	 wybudowaniu	 (po	 scaleniu	
i	podziale).	Tyle	w	skrócie.		
Skupmy	 się	 w	 dalszej	 części	 arty-
kułu	na	opłacie	adiacenckiej	z	uwa-
gi	na	wzrost	wartości	nieruchomości	
w	 wyniku	 inwestycji	 gminy	 w	wy-
konanie	 infrastruktury	 technicz-
nej,	 np.	 wybudowanie	 kanalizacji,	
wodociągu,	budowę	lub	moderniza-
cję	drogi,	itp.	–	ta	opłata	dotyczy	już	
niektórych	z	nas,	a	według	przedsta-
wionej	 przez	 Sekretarza	 Gminy	 po-
lityki	 finansowej	 (naliczanie	 opłat	
adiacenckich	 jest	 koniecznością),	
w	przyszłości	 dotyczyć	 będzie	 coraz	
większego	 grona	 mieszkańców	 na-
szej	gminy.	
Uchwała	Rady	Gminy	dotycząca	in-
teresującego	 nas	 wariantu	 opła-
ty	 adiacenckiej	 została	 uchwalo-
na	 w	dniu	 29	 sierpnia	 2005	 roku.	
Ówczesna	 Rada	 Gminy	 Rokietnica	
przyjęła,	 obowiązującą	 do	 dzisiaj,	
stawkę	 procentową	 opłaty	 w	 wyso-
kości	50%	różnicy	między	wartością	
jaką	nieruchomość	miała	przed	wy-
budowaniem	 urządzeń	 infrastruk-
tury	 technicznej,	 a	 wartością	 jaką	
nieruchomość	ma	po	ich	wybudowa-
niu.		Już	na	tym	etapie	nie	ustrzeżo-
no	się	błędów	–	np.	próżno	szukać	w	
uzasadnieniu	do	uchwały	argumen-
tów	 dlaczego	 przyjęto	 maksymalną	
możliwą	stawkę.	Z informacji, jakie 
posiadam,	 ani	 w	 momencie	 ustala-
nia	 stawki	 opłaty	 adiacenckiej,	 ani	
w	 tzw.	 międzyczasie	 (od	 2005	 do	
2008),	 aż	 do	 chwili	 gdy	 rozpoczęto	
proces	 ich	 naliczania,	 nie	 przepro-
wadzono	żadnych	sondażowych	ba-
dań	nad	zasadnością	wprowadzenia	
i	stosowaniem	opłat	adiacenckich	w	
gminie	Rokietnica.	A	szkoda	-	prak-
tyka,	 w	 tym	 zakresie	 wskazuje,	 że	
rozpoczęcie	 procesów	 naliczania	
opłat	 adiacenckich	 (mimo, że pra-
wo wprost tego nie nakazuje)	 po-
winno	 być	 poprzedzone	 dwoma	 ro-
dzajami	analiz,	tj.:

F O R U M  M I E S Z K A Ń C Ó W  -  M O I M  Z D A N I E M
Drodzy Mieszkańcy. Redakcja „Rokickich Wiadomości” w stałym cyklu Forum Mieszkańców – moim zdaniem pragnie zapoczątkować skierowaną 
do Państwa akcję pod nazwą „Jesteśmy u siebie”. Jej celem będzie zachęcenie Państwa do zwiększenia poczucia więzi ze swoim miejscem 
zamieszkania, szczególnie poprzez podejmowanie działań, które dzięki nam samym mogą ulepszyć i usprawnić przykrą czasami codzienność. 
Podejmować będziemy działania skierowane przeciw tym, którzy z premedytacją utrudniają nam życie, przeciwko przejawom wandalizmu, za-
nieczyszczaniu środowiska naturalnego, braku tolerancji. Ale zachęcać będziemy przede wszystkim do działań pozytywnych, aktywizujących nas 
mieszkańców, do wywiązywania się z obowiązków wobec naszej wspólnoty, do czynienia dobra na rzecz nas wszystkich. Zachęcam serdecznie 
do śledzenia kolejnych numerów gazetki, ale przede wszystkim zachęcam do współpracy. 
Każdy przejaw zainteresowania i dobrej woli jest początkiem możliwości konstruktywnego rozwiązania wielu ważkich problemów, które w rozbitej 
i nie zintegrowanej społeczności wydają się górą problemów nie do rozwiązania.
Zapraszamy do współpracy.

Rafał Baum

Uwaga na opłaty adiacenckie !!!
(Artykuł dyskusyjny)
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•	 analizą	 uwarunkowań	 społecz-
no-gospodarczych	 procesu	 na-
liczenia	opłat	adiacenckich,

•	 analizą	opłacalności	naliczenia	
opłat	adiacenckich.	

Analiza	 uwarunkowań	 społeczno-
gospodarczych	 procesu	 naliczenia	
opłat	 adiacenckich	 powinna	 wska-
zać	czynniki	o	charakterze	niemate-
rialnym	przemawiające	za	rozpoczę-
ciem	 naliczania	 opłat	 adiacenckich.	
Wyniki	 tej	analizy	powinny	dostar-
czyć	Wójtowi,	niezbędnych	danych	o	
charakterze	społecznym	(np.	w	waż-
nej	 kwestii	 jaką	 jest	 stopień	 przy-
zwolenia	 społecznego)	 i	 gospodar-
czym.	 Informacje	 te	 powinny	 być	
wykorzystane	na	etapie	podejmowa-
nia	 decyzji	 o	 przystąpieniu	 do	 nali-
czenia	opłat	adiacenckich	oraz	póź-
niej	 w	 czasie	 gdy	 będą	 wydawane	
decyzje	 dotyczące	 naliczenia	 opłat	
adiacenckich.
Analiza	 opłacalności	 naliczenia	
opłaty	 adiacenckiej	 ma	 z	 kolei	 na	
celu	 udzielenie	 odpowiedzi	 na	 za-
sadnicze	pytanie,	które	powinno	być	
stawiane	 przed	 rozpoczęciem	 reali-
zacji	 tego	 rodzaju	 procesów:	 czy	 to	
się	opłaca?	Aby	udzielić	odpowiedzi	
na	 to	 pytanie	 należy	 udzielić	 odpo-
wiedzi	na	kilka	pytań	dodatkowych.	
Jednym	z	nich	jest	pytanie	dotyczące	
wysokości	stawki	opłaty	adiacenckiej	
z	 tytułu	 budowy	 wybranego	 urzą-
dzenia	 infrastruktury	 technicznej.	
Stawka	ta	powinna	być	tak	dobrana,	
aby	 nie	 powodowała	 nadmiernych	
obciążeń	 właścicieli,	 a	 jednocześ-
nie	 umożliwiała	 pozyskanie	 do	 bu-
dżetu	 gminy	 określonych	 środków	
finansowych.	 	A	priori	-	przed	pod-
jęciem	 decyzji	 o	 przystąpieniu	 do	
naliczania	 opłat	 adiacenckich	 po-
winno	 się	 wykonać	 przynajmniej	
wstępną	 analizę	 opłacalności	 nali-
czenia	 opłat	 adiacenckich	 na	 pod-
stawie	 tak	 zwanych	 „wycen	 sonda-
żowych”	 – modelowych symulacji 
określających spodziewany wzrost 
wartości nieruchomości z uwagi 
na budowę urządzeń infrastruk-
tury (wzrost ten może być różny w 
różnych miejscowościach tej samej 
gminy). 
Brak	 wspomnianych	 powyżej	 dzia-
łań	 wskazuje,	 że	 zarówno	 poprzed-
nie,	 jak	 i	obecne	Władze	gminy	nie	
kierowały	 się	 przemyślanymi	 i	 me-
rytorycznymi	 przesłankami,	 a	 kon-
cepcja	 opłat	 adiacenckich	 wprowa-
dzana	była	w	życie	w	oderwaniu	od	
jakiejkolwiek	 dyskusji	 i	 opinii	 spo-
łecznej.	 Enigmatyczne	 uzasadnie-
nie	uchwały	Rady	Gminy	w	tej	spra-
wie	sugeruje,	że	poprzedni	Radni	nie	
posiadali	 wystarczającej	 wiedzy	 na	
temat	 opłat	 adiacenckich	 i	 podjęli	
uchwałę	nie	bardzo	ją	rozumiejąc	
	 Istotną	 materią,	 do	 której	 trzeba	

wrócić	jest	 	wspomniana	już	wcześ-
niej	 maksymalna	 stawka	 tej	 opła-
ty	 w	 gminie	 Rokietnica,	 która	 za-
sługuje	 na	 zdecydowaną	 krytykę.	
W	większości	 gmin	 w	 kraju,	 które	
stosują	opłaty	adiacenckie	stawki	są	
znacznie	niższe	(na	marginesie	trze-
ba	dodać,	że	jest	to	niewielki	odsetek	
ogółu	 gmin).	 Wzrost	 wartości	 nie-
ruchomości	 po	 wejściu	 do	 Unii	 Eu-
ropejskiej,	 czy	 ostatnio	 kryzys	 eko-
nomiczny	 spowodowały	 również	 w	
wielu	 gminach	 obniżenie	 obowią-
zujących	 stawek	 opłaty	 adiacen-
ckiej.		Na	przykład	Radni	w	Kaliszu	
zmniejszyli	opłatę	z	obowiązujących	
od	2004	roku	35%	do	10%	od	wzro-
stu	wartości	nieruchomości	z	tytułu	
wybudowania	drogi,	wodociągu	czy	
kanalizacji.	 Przykłady	 takie	 jak	 ten	
można	mnożyć	–	coraz	częściej	rzą-
dzące	 ekipy	 zaczynają	 rozumieć,	 że	
są	to	zbyt	duże	opłaty	 i	nie	do	koń-
ca	 sprawiedliwe.	 Dlaczego	 nie	 za-
stanawia	 to	 naszych	 Radnych?	 Czy	
uważają,	nas	za	tak	bogatych,	że	bez	
zmrużenia	oka	stać	nas	na	zapłace-
nie	 nawet	 ponad	 4,50	 zł/m2	działki	
(przykład	z	ul.	Krętej)?	Mam	nadzie-
ję	 (zwróciłem	 się	 z	 tym	 problemem	
do	 Przewodniczącej	 Rady	 Gminy	
podczas	 spotkania	 wiejskiego),	 że	
Radni	naszej	gminy	biorąc	pod	uwa-
gę	istotne	zmiany	w	zakresie	obrotu	
i	wartości	nieruchomości,	zmiany	w	
zakresie	zubożenia	społeczeństwa,	a	
także	 inne	 racjonalne	 względy	 po-
ważnie	 przedyskutują	 i	 rozważą	
kwestię	 obniżenia	 poziomu	 stawki	
opłaty	adiacenckiej,	przychylnie	od-
nosząc	 się	 do	 istotnych	 problemów	
swoich	wyborców.
Wspomniałem	 o	 tym,	 że	 istnieje	
wiele	zastrzeżeń	wobec	opłaty	adia-
cenckiej,	co	skutkuje	niewielkim	za-
kresem	 jej	 wprowadzenia	 w	 Polsce.	
Być	może	przyzwolenie	byłoby	więk-
sze	 gdyby	 zastępowała	 inny	 rodzaj	
podatku	-	na	przykład	od	nierucho-
mości.	Nie	brak	zarzutów	również	o	
to,	że	w	praktyce	obciążani	są	nią	je-
dynie	prywatni	właściciele,	z	uregu-
lowanym	stanem	ksiąg	wieczystych,	
a	opłata	 ta	stanowi	po	prostu	kolej-
ny	dodatkowy	podatek	do	już	istnie-
jących.	Powoduje	to	duży	opór	wielu	
rad	gmin	 i	miast	we	wprowadzeniu	
opłat	 adiacenckich.	 Np.	 w	 Sosnow-
cu	przez	ostatnie	dziesięć	lat	nie	po-
bierano	 takiej	 opłaty,	 ostatnio	 jed-
nak	Prezydent	miasta	zaproponował	
jej	 wprowadzenie	 i	 ustalenie	 stawki	
procentowej	 na	 maksymalnej,	 do-
puszczonej	 ustawą	 wysokości	 50%.	
Radni	klubów	PO	i	PiS,	którzy	wraz	
z	 trzema	 niezrzeszonymi	 radnymi	
stanowią	większość	w	RM,	propono-
wali	podczas	prac	komisji	RM	obni-
żenie	 propozycji	 Prezydenta	 miasta	
do	 35%	 lub	 20%.	 Podczas	 sesji	 RM,	

27	listopada	2008	r.,	w	wyniku	burz-
liwej	dyskusji	projekt	uchwały	osta-
tecznie	odrzucono!
Nie będę	tego	wątku	rozwijać,	przy-
kładem	 powyższym	 jednak	 chcia-
łem	zwrócić	uwagę	na	fakt,	iż	opłatę	
adiacencką,	 póki co w Polsce pła-
cą „wybrani”.	W	mojej	opinii	obec-
nie	obowiązujące	przepisy	dotyczące	
naliczania	 i	 pobierania	 opłat	 adia-
cenckich	są	niezgodne	z	Konstytucją	
RP	oraz	Konwencją	o	ochronie	praw	
człowieka	 i	 podstawowych	 wolno-
ści	oraz	Protokołem	nr	1	do	tej	Kon-
wencji.	 Przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 21	
sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieru-
chomościami	doprowadzają	do	dys-
kryminowania	 części	 obywateli	 w	
ten	sposób,	że	pozwalają	na	nalicze-
nie	 opłat	 adiacenckich	 w	 stosunku	
do	 części	 osób,	 dopuszczają	 możli-
wość	 naliczania	 opłat	 adiacenckich	
w	różnych	wysokościach	jak	również	
pozwalają	 na	 ich	 nienaliczanie	 w	
stosunku	do	innych	obywateli.	Prze-
pisy	 te	 pozostawiają	 administracji	
całkowitą	swobodę	w	zakresie	usta-
lenia	 wysokości	 opłat	 w	 przedziale	
od	1	do	30%	lub	50%	nie	precyzując	
żadnych	 przesłanek	 uzasadniają-
cych	przyjęcie	takiej,	a	nie	innej	wy-
sokości	 opłaty	 adiacenckiej	 lub	 cał-
kowitej	 rezygnacji	 z	 tej	 opłaty.	 W	
konsekwencji	część	obywateli	w	po-
dobnym	 położeniu	 może	 nie	 płacić	
opłaty	adiacenckiej,	część	obywateli	
może	ją	płacić	w	różnej	wysokości,	a	
w	stosunku	do	części	obywateli	opła-
ta	 adiacencka	 ustalana	 jest	 w	 mak-
symalnej	wysokości.	Taka	regulacja	
prowadzi	do	bezzasadnego	różnico-
wania	 podmiotów	 znajdujących	 się	
w	takiej	samej	sytuacji	faktycznej.		
Należy	zwrócić	jeszcze	uwagę,	na	to,	
że	decyzja	o	nałożeniu	opłaty	może	
zostać	doręczona	stronie	nie	później	
niż	w	terminie	trzech	lat	od	oddania	
w	użytkowanie	urządzeń	infrastruk-
tury.	 Ta	 przesłanka	 (zwłaszcza,	 że	
gminy najczęściej działają	–	oględ-
nie	 mówiąc	 –	 w	 tajemnicy)	 	 naraża	
obywatela	 na	 trzyletni	 okres	 ocze-

kiwania	na	informację,	czy	zmuszo-
ny	będzie	ponieść	opłatę,	czy	też	nie	
(przypominam,	 że	 decyzja	 organu	
gminy	jest	uznaniowa).	Jak	owa	nie-
pewność	co	do	jego	zobowiązań	pub-
licznoprawnych	 ma	 się	 do	 standar-
dów	 konstytucyjnych?	 Mój	 zarzut	
nie	jest	bezzasadny	(por.	wyrok	Try-
bunału	 Konstytucyjnego	 z	 2	 kwiet-
nia	2007	r.	-	SK	19/2006).		Nakłada-
nie	na	obywatela	trzyletniego	okresu	
niepewności	 co	 do	 naliczenia	 mu	
opłaty,	Trybunał	uznał	za	niezgodny	
z	konstytucją,	bo	naruszał	on,	wyni-
kającą	 z	 art.	 2	 w	 związku	 z	 art.	 84,	
zasadę	 „ochrony	 zaufania	 jednost-
ki	do	państwa	i	stanowionego	przez	
nie	 prawa”.	 Odwołując	 się	 do	 swe-
go	wcześniejszego	orzecznictwa,	TK	
wskazał,	 że	 treść	 „zasady	 zaufania	
do	państwa	i	stanowionego	przez	nie	
prawa”	 sprowadza	 się	 do	 „takiego	
stanowienia	i	stosowania	prawa,	aby	
nie	stawało	się	ono	swoistą	pułapką	
dla	obywatela	i	by	mógł	on	układać	
swoje	sprawy	w	zaufaniu,	 iż	nie	na-
raża	 się	 na	 prawne	 skutki,	 których	
nie	 mógł	 przewidzieć	 w	 momencie	
podejmowania	 decyzji	 i	 działań”.	
Trybunał	 jednoznacznie	 stwierdził,	
że	nie	można	pozostawiać	obywate-
la	w	niepewności,	czy	i	w	jakiej	wy-
sokości	 zostanie	 na	 niego	 nałożo-
na	opłata.	Przedmiotem	szczególnej	
jego	krytyki	stał	się	ów	trzyletni	ter-
min,	 który	 określił	 on	 „nadmiernie	
długim	 stanem	 niepewności	 co	 do	
obowiązku	 uiszczania	 opłaty”.	 Wy-
gląda	 zatem,	 że	 w	 obecnym	 stanie	
prawnym	 nakładanie	 przez	 gmi-
ny	opłat	to	istne	pole	minowe.	W	tej	
sytuacji	konieczna	wydaje	 się	 inter-
wencja	 ustawodawcy.	 Pytanie	 tylko	
o	jej	kierunek.
Na	koniec	wróćmy	na	nasze	podwór-
ko	–	przykład	z	ul.	Krętej	w	Rokietni-
cy.	 Dlaczego	 jej	 mieszkańcy	 uważają	
za	niesprawiedliwe	to,	że	mają	zapła-
cić	gminie	pieniądze?	 	Powodów	jest	
kilka.	Po	pierwsze	nową	drogę	wybu-
dowano	 w	 miejscu,	 który	 był	 pomi-
jany	 od	 lat,	 a	 nie	 na	 jakimś	 nowym	
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osiedlu	–	trzeba	było	kilkudziesięciu	
lat	zanim	powstał	dojazd	prawdziwe-
go	zdarzenia	do	ich	domów.	Dalej,	na	
ul.	 Krętej	 mieszkają	 głównie	 osoby	
starsze	i	schorowane	o	niskich	docho-
dach	i	to	potęguje	poczucie	krzywdy,	
że	chce	się	im	naliczyć	tak	duże	opła-
ty	(od	kilku	do	nawet	kilkunastu	tys.	
zł).	Trzeba	jednak	wyjaśnić,	że	miesz-
kańcy	 nie	 chcą	 płacić	 na	 rozwój	 in-
frastruktury	ot	tak	–	z	zasady	lub,	że	
są	 przeciw	 wspomnianej	 na	 począt-
ku	 sprawiedliwości	 społecznej	 (choć	
trzeba	przyznać,	że	uchwała	z	 sierp-
nia	 2005	 r.,	 moim	 zdaniem,	 dzieli	
mieszkańców	 na	 tych,	 którzy	 od	 lat	
żyją	w	cywilizowanych	warunkach,	i	
tych,	którzy	jeszcze	się	do	tego	klubu	
nie	załapali	lub	dopiero	do	niego	we-
szli	i	za	ten	dostęp	będą	musieli	zapła-
cić).	 Główna	 kość	 niezgody	 to	 umo-
wa	 z	 poprzednimi	 władzami	 gminy.	
Gdy	 rozpoczynaliśmy	 swoją	 walkę	 o	
budowę	 nowej	 nawierzchni	 w	 roku	
2003	 i	 później	 gdy	 zapadały	 pierw-
sze	decyzje	w	2004	(por.	Plan	Rozwo-
ju	Lokalnego,	w	którym	założono,	iż	
przedmiotowa	 inwestycja	 będzie	 re-
alizowana	bez	udziału	środków	pry-
watnych),	 ówcześni	 Wójtowie	 przy	
pełnej	wiedzy	Rady	Gminy,	uznali	ar-
gumenty	 Społecznego	 Komitetu	 Bu-
dowy	 Drogi	 na	 ul.	 Krętej.	 Podczas 
bezpośrednich spotkań z Zastępcą 

Wójta uzyskaliśmy wówczas obiet-
nicę, że nie będziemy partycypować 
finansowo w budowie drogi. O	tym,	
że	 jako	 mieszkańcy	 nie	 mieliśmy	
uczestniczyć	 w	 kosztach	 zadecydo-
wało	to,	że	w	przeszłości	wielokrotnie	
w	czynie	społecznym	poprawialiśmy	
stan	drogi	(rozgrabianie	szlaki,	ukła-
danie	 chodnika	 z	 płyt	 betonowych	
itp.)	 i	 współfinansowaliśmy	 wcześ-
niejsze	 inwestycje	 infrastrukturalne	
–	wodociąg,	gazociąg	czy	kanalizację.	
Czy	obecna	władza	nie	powinna	tych	
obietnic	dotrzymać	–	przecież	opłaty	
adiacenckie	 według	 art.	 144	 Ustawy	
o	 gospodarce	 nieruchomościami	 to	
nic	 innego	 jak	 właśnie	 uczestnictwo	
w	 kosztach	 budowy	 urządzeń	 infra-
struktury	 technicznej?	 Na	 margine-
sie	 (co	 dodaje	 pieprzyku	 całej	 spra-
wie	 i	co	powinno	również	być	brane	
pod	 uwagę	 w	 naszym	 sporze	 o	 za-
sadność	 naliczania	 nam	 opłat	 adia-
cenckich)	należy	dodać,	że	gmina	nie	
powinna	 w	 przeszłości	 pobierać	 od	
nas	 opłat	 za	 budowę	 sieci	 wodocią-
gowej,	gazowej	i	kanalizacyjnej	(chy-
ba,	że	niejako	na	poczet	właśnie	opła-
ty	 adiacenckiej,	 której	 wówczas	 nie	
mogła	naliczyć,	bo	nie	było	stosownej	
uchwały).	Tak	wynika	z	wyroku	Sądu	
Ochrony	 Konkurencji	 i	 Konsumen-
tów	 w	 sprawie	 podkrakowskiej	 gmi-
ny	Zielonki	(sygn.	XVII	Ama	49/07).	

W	latach	2002	–	2006	gmina	pobra-
ła	od	242	osób,	które	chciały	się	przy-
łączyć	do	sieci	wodociągowej,	po	2,6	
tys.	 zł	 na	 rozbudowę	 infrastruktury	
technicznej.	 Urząd	 Ochrony	 Konku-
rencji	 i	 Konsumentów	 uznał,	 że	 na-
stąpiło	naruszenie	art.	8	ust.	1	starej	
ustawy	 antymonopolowej	 (Dz.U.	 z	
2005	r.	nr	244,	poz.	2080	ze	zm.),	bo	
opłata	 taka	nie	była	w	ogóle	przewi-
dziana.	 Doszło	 zatem	 do	 nadużycia	
pozycji	 dominującej	 na	 rynku	 lokal-
nym.	UOKiK	podkreślał,	że	zaintere-
sowany	nie	może	finansować	budowy	
i	rozbudowy	sieci	wodociągowej,	lecz	
musi	tylko	na	własny	koszt	zbudować	
przyłącze.	Gmina	nie	miała	więc	pod-
staw	 prawnych,	 aby	 pobierać	 opłaty	
za	podłączenie	do	sieci.		
Reasumując,	 kwestia	 opłat	 adiacen-
ckich	będzie	w	przyszłości	nabierać	
znaczenia	 –	 ich	 brak	 może	 zaniżać	
dochody	 gminy,	 ale	 nadmierny	 fi-
skalizm	 w	 jej	 pozyskiwaniu	 może	
przynieść	efekt	odwrotny	i	zniechę-
cić	inicjatywy	społeczne,	a	nawet	za-
blokować	 niektóre	 inwestycje	 w	 in-
frastrukturę	(już	teraz	słychać	głosy,	
że	 lepiej	 nadal	 brodzić	 w	 piasku	
czy	 błocie	 niż	 płacić	 ciężkie	 pienią-
dze	 za	 nową	 drogę	 przed	 swoją	 po-
sesją).	 Wypada	 zatem	 apelować	 do	
Wójta	 i	 Radnych,	 aby	 sprawę	 opła-
ty	 adiacenckiej	 raz	 jeszcze	 przemy-

śleli	 i	 w	 ramach	 szerokiej	 debaty	
społecznej	 wypracowali	 „złoty	 śro-
dek”.	 Przyznanie	 się	 do	 błędów	 nie	
jest	grzechem	–	grzechem	jest	trwa-
nie	w	nich.		Zagadnienie	opłat	adia-
cenckich	 trzeba	 przedstawić	 szcze-
rze	 i	 transparentnie.	 Ważne	 jest	
również	 to,	 aby	 zmienić	 „urzędni-
cze”	nastawienie	do	sprawy	-	proce-
dury	 administracyjne	 są	 ważne,	 ale	
najważniejszy	 zawsze	 jest	 człowiek.	
Dlatego,	należy	pamiętać,	że	do	na-
liczania	 opłat	 zawsze	 należy	 pod-
chodzić	 indywidualnie.	 Aby kon-
cepcja opłat adiacenckich została 
zaakceptowana należy prowadzić 
dialog, który wymaga odpowied-
niej atmosfery i zrozumienia z obu 
stron.	Do	mieszkańców	gminy	ape-
luję	 zatem	 o	 to,	 by	 we	 wspomnianą	
dyskusję	 społeczną	 konstruktyw-
nie się włączyli – przede wszyst-
kim poprzez naszych przedstawi-
cieli, czyli Radnych.	 Gdy	 do	 drzwi	
zapuka	listonosz	z	decyzją	o	nalicze-
niu	opłaty	adiacenckiej	–	będzie	już	
za	późno…

  Autor działa aktywnie od 2003 roku w 
Społecznym Komitecie Budowy Drogi na 
ul. Krętej w Rokietnicy stąd prezentowa-
ne stanowisko - mimo, że osobiste – po-
wstało jako kompilacja opinii wyrażanych 
przez wielu mieszkańców gminy.

Wielki mały problem
Jestem	 mieszkańcem	 Osiedla	 Kali-
nowego	 w	 Rokietnicy,	 na	 którym,	
niestety,	mamy	już	pewien	problem,	
którego	nie	potrafimy	rozwiązać	we	
własnym	 gronie.	 Nie	 pomaga	 nam	
deweloper	 oraz	 zarządca	 nierucho-
mości.	Pomiędzy	blokami	2,	3	a	4	i	5	
znajduje	się	chodnik	na	który	bezpo-
średnio	wychodzą	4	klatki	schodowe	
-	jednak	ze	względu	na	wjazd	na	nie-
go	 z	 poziomu	 ulicy	 zwany	 jest	 pie-
szojezdnią.	Na	jego	początku	i	końcu	
znajduje	się	znak	-	ZAKAZ	RUCHU.	
Niestety	 zakaz	 jest	 notorycznie	 ła-
many	 przez	 ok.	 8-10	 mieszkańców	
tam	parkujących	i	wielu	więcej	tędy	
przejeżdżających.	 Podobno	 doszło	
nawet	do	potrącenia	pieszego	na	tym	

chodniku.	Mam	nadzieję,	że	nagłoś-
nienie	 tej	 sprawy	 pomoże	 rozwią-
zać	 ten	 problem	 i	 wyegzekwować	
zakaz,	 zanim	 jakieś	 dziecko	 wybie-
gające	z	klatki	rozbije	sobie	głowę	o	
zaparkowany	 przed	 nią	 samochód	
lub,	 co	 gorsza,	 zostanie	 potrąco-
ne	 przez	 pędzący	 po	 chodniku	 po-
jazd.	Polecam	wizytę	na	Kalinowym	
w	 godzinach	 popołudniowych	 -	 po	
18.00	 Wtedy	 tak	 naprawdę	 zaczy-
na	 się	 problem.	 Dodam	 iż	 parkują-
cy	tam	zazwyczaj	 tłumaczą	się	zbyt	
małą	 ilością	 miejsc	 parkingowych	 -	
tak	jest	z	tym	problem,	niemniej	jed-
nak	 sam	 przyjeżdżam	 na	 Kalinowe	
samochodem	 o	 przeróżnych	 porach	
i	 jeszcze	nigdy	nie	byłem	zmuszony	
do	zaparkowania	właśnie	tam.	Mam	
nadzieję,	 że	 połączone	 siły	 policji	

i	 mediów	 skutecznie	 opanują	 nasz	
problem.	 Niemniej	 widzę	 od	 dziś	
pewne	poruszenie	wśród	mieszkań-
ców	 i	 zdecydowanie	 mniejszą	 ilość	
samochodów	 na	 owym	 chodniku…	
Aczkolwiek	 jedna	 jaskółka	 wiosny	

nie	 czyni	 i	 znając	 złe	 nawyki	 ludzi	
za	 chwilę	 znów	 będzie	 problem.	 –	
A	może	 faktycznie	 coś	 się	wydarzy-
ło,	co	uporządkowało	uliczkę	?

Mieszkaniec Kalinowego
 – nazwisko znane redakcji

Ad Vocem
Czy	 zwariowanym	 pędem	 życia,	
co	 stało	 się	 ostatnio	 bardzo	 mod-
ne	 i	 powszechnie	 stosowane,	 wy-
tłumaczyć	 można	 nasze	 małe	 co-
dzienne	 grzeszki	 popełniane	 na	
przekór	innym,	a	w	konsekwencji	i	
sobie?	Moja	wygoda	i	zadowolenie	
są	 najważniejsze,	 a	 problem	 staje	
się	wielki	tylko	wtedy,	gdy	zaczyna	
dotyczyć	bezpośrednio	mnie	i	mo-
ich	najbliższych.	

Tymczasem	 życie	 nie	 składa	 się	
tylko	 z	 wielkich	 poświęceń	 i	 obo-
wiązków,	 ale	 przede	 wszystkim	
z	 drobiazgów.	 Dlatego	 codzien-
na	życzliwość,	ułatwianie	sobie	na	
wzajem	życia,	 jest	 tym	co	każdy	z	
nas	może	zrobić	dla	innych.	Wtedy	
wspólnota	 mieszkańców	 staje	 się	
określeniem	obejmującym	wszyst-
kich	jej	członków	zawsze	i	w	każdej	
sytuacji,	a	nie	tylko	na	okoliczność	
doraźnej	potrzeby.

Red.
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„panta rhei” - wszystko płynie
Heraklitos z Efezu IV. w.p.n.e.

W	 rozmowie	 z	 jednym	 z	 prominen-
tnych,	 ogólnie	 rozpoznawalnych	 w	
gminie	 osób	 wyraziłem	 swoją	 opi-
nię	 o	 istniejącym	 podziale	 w	 rokiet-
nickim	 społeczeństwie	 na	 starych	 i	
tych	nowych.	W	odpowiedzi	usłysza-
łem:	proszę	pana	—	ja	 tu	mieszkam	
już	ponad	30	lat	i	w	dalszym	ciągu	nie	
jestem	 uznawany	 za	 swojego.	 Roz-
warstwienie	na	swoich	(tutaj	urodzo-
nych,	 członków	 klanów	 tutejszych	
rodzin)	 i	 nowych	 jest	 niestety	 dość	
widoczne	 w	 codziennym	 życiu	 na-
szej	społeczności.	Argument	jest	nie-
zmiennie	ten	sam	—	tak	kiedyś	było	

i	tak	ma	być,	a	nowi	powinni	się	pod-
porządkować.	 To	 chyba	 jednak	 nic	
innego	 jak	 próba	 obrony	 mniejszo-
ści	 	 wobec	 gwałtownie	 zwiększają-
cą	się	liczbą	nowych	mieszkańców.	A	
przecież	są	to	najczęściej	ludzie	mło-
dzi,	 wykształceni,	 przedsiębiorczy,	
którzy	 mogliby	 wnieść	 wiele	 nowe-
go	i	pozytywnego	w	życie	gminnego	
społeczeństwa.
Według	 oficjalnych	 danych	 tylko	 w	
ubiegłym	 roku	 liczba	 mieszkańców	
gminy	 powiększyła	 się	 o	 600	 osób.	
Natomiast	 szacuje	 się,	 iż	 faktycznie	
przybyło	ich	około	5	tysięcy,	gdyż	nie	
wszyscy	z	różnych	powodów	dopełni-
li	formalności	meldunkowych.
Dla	 rdzennych	 mieszkańców	 jakby	
w	miejscu	zatrzymał	się	czas.	Wtedy	
—	jeszcze	30-40	lat	wstecz,	jak	okiem	
sięgnąć	 królowały	 łany	 pszeniczne,	
żyta,	 owsa	 poprzegradzane	 miedza-
mi	porośniętymi	makami	i	modraka-
mi.	Styl	życia	miejscowych	wyznacza-

ło	 dobre,	 gospodarskie,	 poznańskie	
rolnictwo.	 Natomiast	 dziś,	 niczym	
grzyby	 po	 deszczu	 miast	 zbóż,	 wy-
rosły	domy	z	wcale	nie	gospodarski-
mi	obejściami.	Właśnie	wprowadzili	
się	nowi.	Z	dnia	na	dzień	ubywa	hek-
tarów	 przeznaczonych	 na	 rolnictwo.	
Po	wielu	wtedy	świetnie	prosperują-
cych	gospodarstwach	chłopskich	po-
zostały	 li	 tylko	 wspomnienia	 W	 za-
pomnienie	 poszły	 czasy,	 gdzie	 rytm	
wiejskiego	 życia	 wyznaczały	 pory	
roku	 związane	 z	 rolnictwem.	 Wtedy	
tę	małą	liczebnie	społeczność	łączy-
ły	 wspólne	 zainteresowania,	 oby-
czajowość,	 kultura,	 święta	 -	 spo-
łeczność	 dobrze	 zorganizowaną,	
skorą	 do	 wspólnych	 działań.	 Po-
trafiono	 skrzyknąć	 się	 do	 prac	
społecznych	 przy	 budowie	 lokal-
nych	 dróg,	 chodników,	 budowy	
lub	 remontu	 świetlic	 remiz	 stra-
żackich	 oraz	 wszelkich	 pomocy	
sąsiedzkich.

Cóż.	 Dziś	 czasy	 się	 zmieniły.	 Osta-
ły	 się	 nieliczne	 gospodarstwa	 rol-
ne,	przedstawicieli	dawnej	wsi	ciągle	
ubywa,	z	dnia	na	dzień	przybywa	no-
wych.	 Pozycja	 niedawnych	 niekwe-
stionowanych	 leaderów	 wytyczają-
cych	rytm	życia	w	danej	społeczności	
mocno	podupadła	i	staje	się	przyczy-
ną	 ich	 frustracji.	Panta	rhei	 (wszyst-
ko	płynie	)	powiedział	słynny	grecki	
filozof	 Heraklitos	 (	 Heraldit	 z	 Efe-
zu).	 W	 naszej	 gminie	 też	 czas	 upły-
nął	bezpowrotnie.	Czas	 tych,	co	wy-
znaczali	standardy	życia	społecznego	
powoli	kończy	się.	Przychodzą	nowi,	
na	pewno	nie	gorsi,	mający	wiele	po-
mysłów,	by	żyło	nam	się	coraz	lepiej	
w	naszej	małej	ojczyźnie.
Nie	 czas	 więc	 na	 tworzenie	 sztucz-
nych	podziałów	-	połączone	siły	sta-
rych	 i	 nowych	 mogą	 zdziałać	 wiele	
dobrego,	a	zadań	jest	mnóstwo.

adeck

Przyszło	 nam	 żyć,	 w	 większości	 pol-
skich	 rodzin	 w	 ciężkich	 czasach	 pod	
każdym	 względem.	 Gigantyczna	
ucieczka	czasu,	globalizacja	wszystkie-
go	i	wszędzie	bez	kontroli,	bez	mądro-
ści,	bez	potrzeby,	bez	oszczędności,	bez	
solidnej	pracy,	bez	godności	człowieka	
i	rodziny,	bez	perspektywy	bezpieczeń-
stwa	 i	 sprawiedliwości	 dla	 wszystkich	
od	rodzącego	się	dziecka	do	schodzące-
go	z	areny	życia	starca.	Czy	taką	ma		być	
przyszłość	–	oto	jest	pytanie.
Nie	 będę	 analizował	 przeszłych	 dni.	
Nadchodzące	etapy	życia	poddadzą	na	
bieżąco	 ocenie	 wyrządzone	 zło	 i	 po-
pełnione	błędy.	Pragnę	tylko	 jednego	
–	jako	odchodzący	w	długie,	nie	koń-
czące	 się	 życie,	 by	 moje	 wnuki,	 pra-
wnuki	i	ich	kolejni	następcy	kierowali	
się	w	codziennej	pracy	Duchem	Praw-
dy,	Dobra,	Piękna,	a	nie	zła,	walk	i	bez-
prawia.	Chcę	przypominać	to	po	wie-
lokroć,	wsparty	historią	mego	kraju	i	
świata.	 Odrzucenia	 tych	 prostych	 za-
sad	nikt	nam	w	historii	przyszłej	nie	
przebaczy	i	nie	podaruje.
Jestem	 z	 natury	 optymistą,	 wierzę	
–	 jestem	 katolikiem,	 że	 człowiek	 nie	
stracił	głowy,	którą	posiada	do	mądro-
ści,	nauki	i	wiedzy,	do	obserwacji	i	nie-
ustannego	 dokonywania	 wyboru	 tego	
co	jest	dla	istoty	ludzkiej	dobre	i	zarazem	
najlepsze.	 Są	 bowiem	 ostatecznie	 tylko	
dwie	drogi	prowadzące	do	Ostatecznego	
Celu	–	ta,	którą	nazwać	by	można	drogą	
Dobra	i	ta,	którą	najlepiej	byłoby	od	razu	
odrzucić	 –	 Droga	 Zła	 -	 	 „Tertium	 non	
datur”.	 Wybranie	 właściwej	 przynale-
ży	tylko	miłośnikom	mądrości,	a	umie-
jętność	przez	nich	posiadana	jest	tym	co	

historia	od	tysięcy	lat	nazywa	filozofią.	
Nie	 jest	nią	absolutnie	wiedza	 i	 spraw-
ność	w	myśleniu	i	działaniu	przynależ-
na	naszym	czasom.	Spłycona	totalnym	
złem,	 wszechogarniającym	 smutkiem,	
zazdrością,	 przemocą,	 nieustannymi	
wojnami,	 konfliktami	 i	 grabieżami	 nie	
może	 być	 dziedzictwem	 przekazanym	
przyszłym	pokoleniom.
Z	 wielką	 uwagą	 przeczytałem	 tekst	
wywiadu	 udzielonego	 „Rokickim	
Wiadomościom”	 przez	 Pana	 Wójta	
Bartosza	 Derecha	 (nr	 1/2009).	 Uwa-
żam	 go	 za	 zwycięską	 radość	 z	 uzy-
skanych	 efektów	 bardzo	 trudnego	
zarządzania	 Gminą	 przez	 młodego,	
pracującego	często	ponad	siły	człowie-
ka,	świadomego	odpowiedzialności	za	
powierzony	 mu	 zaszczyt	 kierowania	
Gminą.	 Niech	 jeszcze	 głębsza	 radość	
i	 zadowolenie	 pozostanie	 po	 następ-
nych	2	latach,	a	może	i	kolejnych	4?
Tym	ostatnim	fragmentem	powyższe-
go	zdania	dotykam	argumentu	zmia-
ny	formy	władzy,	która	według	mnie,	
powinna	nastąpić	jak	najprędzej.	Teza:	
nie	 może	 być	 wyboru	 włodarza	 spo-
łeczności	co	4	lata.	Argumenty	poda-
łem	 już	 w	 pierwszych	 historycznych	
artykułach;	 udowodniony	 wniosek	
był	 tylko	 jeden:	 długoletnia	 władza	
króla	 (w	 granicach	 35-45	 lat)	 dawała	
państwo	silne,	dobrze	zorganizowane,	
kontrolowane	 i	zawsze	–	w	wypadku	
obcego	najazdu	–	zwycięskie.	Ci	nato-
miast,	co	krótko	„władali”	(od	roku	do	
10	 lat),	 sami	 szybko	 upadali,	 ciągnąc	
za	sobą	straty	i	nędzę	społeczną.
Stąd	mój	wniosek	(i	nie	tylko	mój)	po-
twierdzony	przez	historie	obcych	na-

rodów,	 jest	 jeden:	 wybór	 włodarza,	
obojętnie	na	jakim	szczeblu,	musi	być:
1.	 Wieloletni	 (10	–	20	 lub	więcej	 lat)	
ze	stopniowymi	awansami	za	wiedzę,	
umiejętności	i	sukcesy	dla	społeczeń-
stwa	oraz
2.	 Jednoosobowy,	 dokonany	 bezpo-
średnio	 przez	 wyborców,	 z	 autoryte-
tem	i	sukcesami	imienia	kandydata;
3.	 W	 razie	 złego	 rozwiązywania	 za-
dań	i	lekceważenia	obowiązku	służby	
społeczeństwu	 –	 zdjęcie	 wybranego	
zarządcy	od	zaraz	i	wybór	natychmia-
stowy	godnego	kandydata.
Bieżąco	 uzasadnia	 to	 analiza	 sytua-
cji	 europejskiej	 -	 co	pół	 roku	zmiana	
„państwa”	 w	 sterowaniu	 Unią	 Euro-
pejską!	Wyobraźmy	sobie	co	pół	roku	
wybory	Wójta.	Byłyby	to	kpiny	z	wła-
dzy,	a	rarytas	dla	„partii”,	bo	władza	

byłaby	tylko	mniejszym	lub	większym	
kąskiem,	a	nie	służbą	społeczną.
A	 wiec	 wniosek	 praktyczny	 pierw-
szy:	 Jak	 najszybsza	 zmiana	 ordyna-
cji	wyborczej,	z	której	muszą	zniknąć	
partyjne	 dziwolągi	 (Partia	 „Piwna”).	
Zmiany	muszą	być	szybkie	i	radykal-
ne,	byśmy	nie	utracili	młodych,	dosko-
nale	zapowiadających	się	władz.

Stanisław  
Florian  
Sikorski

P.S.	
następne	argu-
menty	dobrej	
i	silnej	władzy	
w	kolejnych	odcinkach	miesięcznika	
„Rokickie	Wiadomości”

Na bieżąco w walce o szczęście i dobro Polski Niepodległej oraz jej prawowitych właścicieli: Polskich Rodzin.
Polsko Ojczyzno moja i Kraju rodzinny, zawsze zwycięzcy Duchem i Niepodlegli – co dalej za 2 lata?

Starzy i nowi
Forum mieszkańców

Pielęgnacja terenów  
zielonych
Zimowe  
cięcie drzew  
owocowych
tel. 0604 968 875

FOTOGRAF
wykonam zdjęcia uroczy-
stości kościelno-rodzinnych 
(śluby, wesela, chrzty, komunie, 
imprezy okolicznościowe)
prace do wglądu: 
www.maciejkabat.blogspot.com
tel.  698886618

Tani węgiel
ekogroszek  

od 660 zł za tonę 
worki 25 kg

Kostka brukowa  
od 33 zł/m3

Transport  
+ HDS do 24T

tel. 0602 496 501

r e k l a m a
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Dnia	23	stycznia	2009	r.	w	Gimnazjum	
w	Napachaniu,	przy	ul.	Poznańskiej	26	o	
godz.	18.00	odbyło	się	I	Walne	Zebranie	
Członków	Stowarzyszenia	„ROKTAR”.
Zebranie	otworzyła	prezes	Stowarzysze-
nia.	 Następnie	 przystąpiła	 do	 przedsta-
wienia	 kompetencji	 Walnego	 Zebrania.	
W	dalszej	kolejności	zaproponowała	re-
gulamin	 płatności	 i	 wysokości	 składek	
członkowskich,	który	został	 	 jednogłoś-
nie	przyjęty.Po	tym	przedstawiła	prawa	i	
obowiązki	członków	Stowarzyszenia	za-
pisane	 w	 Statucie.	 W	 dalszej	 kolejności	
zdała	sprawozdanie	z	działalności	Zarzą-
du	za	rok	2008	i	poprosiła	przewodniczą-
cego	Komisji	Rewizyjnej	o	sprawozdanie	
finansowe.	Zebrani	jednogłośnie	udzieli-
li	Zarządowi	absolutorium	za	2008	rok.

Zmiany w Zarządzie
Następnym	 punktem	 zebrania	 było	
przyjęcie	 przez	 członków	 Stowarzy-
szenia	„ROKTAR”	rezygnacji p. Kazi-
mierza Szulca z	funkcji	wiceprezesa	i	
p. Tomasza Muchy	 z	 funkcji	 członka	
Zarządu	 oraz	 p. Henryka Wiśniew-
skiego	 z	 przewodniczącego	 Komisji	
Rewizyjnej.	Prezes	Stowarzyszenia	po-
dziękowała	ww.	panom	za	wkład	pracy	
w	działalność	Zarządu	i	Komisji	Rewi-
zyjnej	oraz	wyraziła	nadzieję	na	dalszą	
współpracę	w	Stowarzyszeniu.	
Wobec	 powyższego	 przystąpiono	 do	
uzupełnienia	 Zarządu	 i	 Komisji	 Rewi-
zyjnej.	 Na	 wiceprezesa	 Zarządu	 zapro-
ponowano	p. Henryka Wiśniewskiego, 
a na członka Zarządu p. Aleksandrę 
Bartnik. Oboje	wyrazili	zgodę	na	te	pro-
pozycje.	 W	 głosowaniu	 jawnym	 jedno-
głośnie	przyjęto	i	zatwierdzono	uzupeł-
nienie	Zarządu.	Do	Komisji	Rewizyjnej	
zebrani	 zgłosili	 kandydaturę	 p. Toma-
sza Muchy,	 który	 również	 propozycję	
przyjął.	 W	 głosowaniu	 jawnym	 jedno-
głośnie	przyjęto	i	zatwierdzono	uzupeł-

nienie	Komisji	Rewizyjnej.	
Kolejnym	 punktem	 spotkania	 było	 od-
czytanie	przez	przewodniczącą	zebrania	
regulaminu	Zarządu,	który	został	jedno-
głośnie	 przyjęty.	 Również	 	 jednogłośnie	
przyjęto	regulamin	Komisji	Rewizyjnej.

Plany na 2009 rok
W	dalszej	części	prezes	Zarządu	Stowa-
rzyszenia	 przedstawiła	 plan	 działania	
merytorycznego	 i	 finansowego	 Stowa-
rzyszenia	„ROKTAR”	na	rok	2009.	Po-
informowała	o	sześciu	złożonych	ofer-
tach	na	realizację	zadań	publicznych	do	
Samorządów:	obu	Gmin,	Starostwa	Po-
wiatowego	 i	 Województwa	 Wielkopol-
skiego.	 Niektóre	 konkursy	 zostały	 już	
rozstrzygnięte	 i	 wkrótce	 zostaną	 pod-
pisane	 umowy.	 Np.	 na	 całoroczne	 za-
jęcia	 terapeutyczne	 Gmina	 Tarnowo	
Podgórne	 przyznała	 dotację	 w	 kwocie	
28000,00	zł.	Na	dwa	turnieje	sportowe	
(w	 czerwcu	 i	 wrześniu)	 Starostwo	 Po-
wiatowe	w	Poznaniu	przyznało	2000,00	
zł.	 Do	 czasu	 podpisania	 umów	 zajęcia		
terapeutyczne	trwają	nieprzerwanie	od	
3.	 stycznia	 w	 Gimnazjum	 w	 Napacha-
niu	w	środy	i	czwartki	od	16.00	do	19.00	
i	prowadzone	są	przez	terapeutów	spo-
łecznie.	Od	marca	zajęcia	 terapeutycz-
ne	 będą	 już	 prowadzone	 wg	 projektu,	
we	wtorek,	środę	i	czwartek,	w	tych	sa-
mych	godzinach,	co	poprzednio,	a	jeżeli	
otrzymamy	 następne	 dofinansowania	
wydłużą	się	prawdopodobnie	jeszcze	o	
jeden	dzień,	być	może	piątek,	natomiast	
w	soboty	zaplanowana	jest	pływalnia	i	
hipoterapia.	Tygodniowy	plan	zajęć	bę-
dzie	 wywieszony	 w	 sali	 04	 w	 Gimna-
zjum.	 Wszystkie	 sprawy	 dotyczące	 za-
jęć	 terapeutycznych	 oraz	 działalności	
Stowarzyszenia	 	 można	 załatwiać	 w	
każdą	pierwszą	środę	miesiąca	w	Gim-
nazjum	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	
w	Napachaniu	od	godz.	16.00	do	19.00,	

/zaplecze	sali	nr	04,	dolny	korytarz/	lub	
telefonicznie	pod	nr	506	509177.
Wszyscy	 członkowie	 obecni	 na	 I	 Wal-
nym	 Zebraniu	 otrzymali	 kserokopię	
planu	 działalności	 Stowarzyszenia	 na	
rok	 2009.	 Pozostali	 członkowie,	 z	 róż-
nych	względów	nieobecni	na	zebraniu,	
i	 ci	 którzy	 chcą	 przystąpić	 do	 naszego	
Stowarzyszenia	mogą	pobrać	kopię	pla-
nu	w	godzinach	zajęć	terapeutycznych.	

Dla rodziców  
osób niepełnosprawnych

Zgodnie	 z	 zapowiedzią	 chcemy	 zor-
ganizować	 cykl	 szkoleń	 mających	 na	
celu	 poszerzenie	 wiedzy	 i	 umiejętno-
ści	 rodziców,	 opiekunów	 i	 wolontariu-
szy	 osób	 niepełnosprawnych.	 Tematy-
ka	 dotyczy	 sposobów	 radzenia	 sobie	 z	
niepełnosprawnością,	 funkcjonowania	
psychofizycznego,	 społecznego,	 reha-
bilitacji	ruchowej	i	społecznej,	seksual-
ności,	prawa,	ubezpieczeń	oraz	innych	
aspektów	 życia	 osób	 niepełnospraw-
nych.	 W	 związku	 z	 powyższym	 pro-
simy	 o	 zgłaszanie	 zagadnień,	 pytań	 w	
każdej	formie,	na	piśmie,	telefonicznie,	
bezpośrednio	lub	listownie	wg	Państwa	
zainteresowań	 i	 potrzeb.	 Postaramy	
się	 je	 uwzględnić	 w	 projekcie	 spotkań	
z	psychologiem	i	prawnikiem.	Chcemy	

pomóc	rodzicom	w	ich	trudnej	roli.	
Czekamy na Ciebie!
Jeżeli się jeszcze nie zdecydowałeś, to 
zrób to teraz.
-	Muzykoterapia	–	1	raz	w	tygodniu	
-	Rewalidacja	–	1	raz	w	tygodniu	
-	Logopedia	–	1	raz	w	tygodniu		
-	Zajęcia	plastyczne	–	1	raz	w	tygodniu	
-	Zajęcia	rehabilitacyjne	–	1	raz	w	tygodniu	
-	Zajęcia	rehabilitacyjne	(pływalnia)	–	
1	raz	w	tygodniu	
-	Zajęcia	dogoterapia	(pies)	–	1	raz	w	
tygodniu	
-	Zajęcia	hipoterapia	(koń)	–	1	raz	w	ty-
godniu	
-	Boccia	–	1	raz	w	tygodniu	

Wszystkich	 rodziców	osób	niepełno-
sprawnych	zachęcamy,	by	skorzystali		
z	możliwości		przystąpienia	do	Stowa-
rzyszenia	 i	 zapisania	 swoich	 pociech	
na	zajęcia	 terapeutyczne,	które	reha-
bilitują	fizycznie	i	społecznie,	popra-
wiają	 zaradność	 osobistą	 i	 psychofi-
zyczną,	podnoszą	własną	samoocenę,	
integrują	 i	 zapobiegają	 wykluczeniu	
społecznemu.

Czekamy na Ciebie!

 Zofia Michałek 
Prezes Stowarzyszenia „ROKTAR”

W	dniu	28	stycznia	odbyła	się	XXVI	se-
sja	Rady	Powiatu,	na	której	rozpatrzono	
i	podjęto	następujące	uchwały:
-	w	sprawie:	wyrażenia	zgody	na	prze-
jęcie	 zadań	 z	 zakresu	 administracji	
rządowej	 przez	 Powiat	 Poznański	 w	
zakresie	 spraw	 należących	 do	 Woje-
wódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków	
w	 Poznaniu.	 (Na	 terenie	 Powiatu	 Po-
znańskiego	 znajduje	 się	 4300	 zabyt-
ków	nieruchomych,	w	tym	460	wpisa-
nych	 do	 rejestru	 zabytków	 oraz	 6500	
stanowisk	 archeologicznych,	 w	 tym	 51	
wpisanych	do	rejestru.	Powołanie	Powia-
towego	Konserwatora	Zabytków	znacznie	
przyspieszy	 załatwianie	 spraw	 na	 tere-
nie	Powiatu	Poznańskiego,	a	tym	samym	

usprawni	pracę	urzędów	miast	i	gmin).
-	 w	 sprawie:	 uchwalenia	 Regulami-
nu	 Organizacyjnego	 Starostwa	 Po-
wiatowego.	 W	 wyniku	 zmian	 przepi-
sów	normujących	obowiązki	organów	
administracji	publicznej,	zmiana	pro-
cedur	 oraz	 powołanie	 Sekretarza	 w	
Starostwie,	koniecznym	stała	się	aktu-
alizacja	 obowiązujących	 regulacji	 we-
wnętrznych	w	Starostwie.	
Utworzono	nowe	komórki	organizacyjne:
-	Biuro	Zamówień	Publicznych
-	Wydział	Gospodarowania	Mieniem
-	Powiatowego	Konserwatora	Zabytków
-	Pion	Ochrony	–	który	przekształcono	z	
samodzielnego	stanowiska	Pełnomocni-
ka	ds.	Ochrony	Informacji	Niejawnych.
Dokonano	zmian	nazw	niektórych	ko-
mórek	 organizacyjnych	 np.:	 Wydział	
Promocji,	 Kultury	 i	 Współpracy	 z	 Za-
granicą	na	Wydział	Promocji.
-	Rada	podjęła	uchwały	w	sprawie	na-

dania	statutu:	Domowi	Dziecka	w	Kór-
niku	 –	 Bninie,	 Rodzinnemu	 Domo-
wi	 Dziecka	 w	 Swarzędzu,	 Ośrodkowi	
Wspomagania	 Rodzinie	 w	 Kobylnicy.	
Statuty	 te	 dostosowano	 do	 aktualnie	
obowiązujących	przepisów.
-	Rada	wyraziła	zgodę	na	udzielenie	pomo-
cy	finansowej	dla	gminy	Dopiewo	na	dofi-
nansowanie	połączenia	autobusowego	do	
Domu	Pomocy	Społecznej	w	Lisówkach.
-	 w	 sprawie:	 ustanowienia	 i	 przy-
znania	 dorocznych	 nagród	 za	 osiąg-
nięcia	 w	 dziedzinie	 twórczości	 arty-
stycznej,	 upowszechnienia	 i	 ochrony	
kultury.	 Celem	 przyznawania	 Nagród	
Powiatu	 Poznańskiego	 za	 osiągnię-
cia	w	dziedzinie	twórczości	artystycz-
nej,	upowszechniania	i	ochrony	kultu-
ry	 jest	m.in.	podkreślenie	znaczenia	 i	
roli	działalności	kulturalnej	w	powie-
cie	poznańskim,	docenienie	twórców	i	
artystów	działających	w	powiecie	oraz	

promowanie	 i	 wyrażanie	 uznania	 dla	
najlepszych	 organizacji	 czy	 instytucji	
kulturalnych	 z	 naszego	 powiatu.	 Na-
grody	 mają	 inspirować	 powiatowych	
twórców	 i	 animatorów	 do	 kreowania	
i	realizacji	przedsięwzięć	kulturalnych	
na	rzecz	powiatu	i	jego	mieszkańców,	a	
tym	samym	wpływać	na	jeszcze	lepsze	
postrzeganie	regionu.
-	dokonano	zmian	w	budżecie	Powiatu	
Poznańskiego	na	2009r.	oraz	przyjęto	
sprawozdanie	z	pracy	Zarządu	Powia-
tu	 Poznańskiego	 od	 6	 grudnia	 2008r.	
do	23	stycznia	2009r.

Wiceprzewodniczą-
ca Komisji  

Komunikacji,  
Budownictwa  

i Infrastruktury
Krystyna Semba

Z PRAC RADY 
POWIATU

„ROKTAR” na progu 2009 roku
I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „ROKTAR”
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Na zdrowie

Lekarze oraz specjaliści od motoryczności w swoich oce-
nach są wyjątkowo zgodni. Ruch, aktywność fizyczna 
jest niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci 
i młodzieży. Im szybciej zadbamy o sprawność ruchową 
i wydolność naszej młodzieży, tym lepiej. 
W prawdzie sprawność fizyczną określaną jako gotowość 
organizmu do wykonywania pracy mięśniowej o charakte-
rze siłowym, szybkościowym i wytrzymałościowym można 
rozwijać i poprawiać przez cały okres ontogenezy, to już 
wydolność fizyczną, charakteryzującą się zdolnością orga-
nizmu do absorbowania poprzez płuca tlenu potrzebnego 
do procesów życiowych można skutecznie rozwijać do oko-
ło 18. roku życia. Dlatego im szybciej, tym lepiej. Zatem o 
tężyznę fizyczną młodych organizmów powinniśmy zadbać 
wszyscy: rodzice, szkoła, lekarze, specjaliści od sportu 
i rekreacji. Z myślą o tym w grudniu ub. roku otwarto w 
Napachaniu w ramach akcji Moje Boisko — Orlik 2012 
piękne, nowoczesne boisko. Ci, którzy oczekują, że niczym 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki boiska będą wprost 
„kipieć” od nadmiaru gimnastykującej się dziatwy i mło-
dzieży mogą być srogo zawiedzeni. Ileż to w Polsce mamy 
pięknych obiektów sportowych świecących pustkami, pora-
stających chwastami. Niestety: nasze społeczeństwo nale-
żące do wyjątkowo nieaktywnych fizycznie nie jest w stanie 
dać dobrego przykładu młodym. Nadzieję na poprawę tego 
niekorzystnego trendu słusznie upatruje się w szkołach, 
szczególnie w zespołach nauczycieli wychowania fizycz-
nego prowadzących nie tylko obowiązkowe zajęcia z wf-u, 
ciekawe, różnorodne formy ćwiczeń ruchowych adresowa-
ne zarówno do tych mało sprawnych jak i do potencjalnych 
mistrzów. Sama dawka ruchu otrzymana podczas lekcji wf 
na pewno nie pokrywa tygodniowego zapotrzebowania or-
ganizmu. Jeśli do tego dodamy, że często forma zajęć jest 
nieatrakcyjna i uczniowie próbują rozwiązać ten problem 
poprzez zwolnienia lekarskie to mamy problem choćby z 
nadwagą i skrzywieniami kręgosłupa. 
Do zapewnienia prawidłowych procesów usprawniania 
fizycznego młodzieży wskazany jest wysiłek fizyczny w 
wymiarze 1x dziennie. Zapewnienie tego w warunkach 
szkolnych wg stanu na dziś jest niemożliwe z uwagi na 
brak dodatkowych sal gimnastycznych. Sama szkoła tego 
nie udźwignie. O poziomie sprawności fizycznej uczniów 
w pierwszej kolejności decyduje fachowe przygotowanie i 
osobowość nauczyciela, w drugiej warunki i wyposażenie 
sal gimnastycznych. Dobry nauczyciel to przyjaciel dzieci 
wprowadzający ciekawe formy do swych zajęć. Motywuje 
słabszych do systematycznej pracy, nagradza najlepszych.
Największym wyzwaniem dla takiego nauczyciela jest pra-
ca z uczniem mało sprawnym dodatkowo obarczonym wie-
loma kompleksami. Pozytywne wyniki są najbardziej satys-
fakcjonującą nagrodą dla nauczyciela — pasjonata. Przy 

takich nauczycielach wychowania fizycznego możemy być 
spokojni — boiska i sale gimnastyczne w tych szkołach na 
pewno nie świecą pustkami, a zwolnienia lekarskie z lekcji 
wf należą do rzadkości. Rodzice zaś mogą być spokojni o 
kondycję fizyczną swoich latorośli.
Oprócz szkoły na poziom sprawności i wydolności fizycznej 
wpływ ma rodzina i jej tradycje sportowe. Jeśli choćby jeden 
z rodziców jeździ na nartach to należy założyć, że dzieci tę 
umiejętność także posiadły i w przyszłości będą przyspo-
sabiać do narciarstwa swoje potomstwo. Rodzic, który w 
młodości uprawiał sport, będzie do tego namawiać własne 
dzieci, bo wie, że sport uczy samoorganizacji, dyscypliny, 
szacunku do przeciwnika, czasem dystansu i pokory. Wie, 
że te cechy charakteru będą przydatne w dorosłym życiu 
jego dziecka. Również warunki środowiskowo — społecz-
ne wywierają wpływ na uprawianie sportu i„sportowanie” 

(wszyscy wiemy o co chodzi, lecz ten słowotwór nie przyjął 
się!). Na Podhalu wszyscy chłopcy chcą być hokeistami, a 
w Wiśle następcami Małysza. Taka tam już tradycja i być 
może, że talenty nie odkryte są ukryte w innych regionach 
niekoniecznie związanych z górami.
Piłka ręczna. Kiedyś dyscyplina sportowa obowiązkowo 
uprawiana w szkołach. Trochę zapomniana, dziś, za spra-
wą naszej reprezentacji jest na ustach wszystkich Polaków 
nawet tych niekoniecznie znających się na tej dyscyplinie. 
Wągrowiec jest dumny z wyczynu swojego rodaka „Króla” 
Artura, który w kuriozalnych okolicznościach zdobył zwy-
cięską bramkę otwierającą polskiej drużynie drogę do me-
dalu. W tym miasteczku od lat piłka ręczna jest sportem nr 
1. Wszyscy chłopcy chcą być piłkarzami ręcznymi. Grają w 
rozgrywkach klasowych, szkolnych, międzyszkolnych, lidze 
młodzików, juniorów, seniorów i w pierwszo ligowym klubie, 
którego ambicją jest walka w ekstraklasie.

Świebodzin. Miasteczko w lubuskiem porównywalne wiel-
kością z Wągrowcem. W latach 80-tych istna kopalnia ta-
lentów w piłce ręcznej. We wspomnianych latach piłkarze 
ręczni „Zryw Świebodzin” zdobywali medale, najczęściej 
złote! Na Mistrzostwach Polski Juniorów mimo, że w Świe-
bodzinie nie było hali sportowej. Już jako seniorzy występo-
wali licznie w większości klubów l-wszo ligowych nawet w 
reprezentacji Polski. Czyżby Wągrowiec i Świebodzin były 
miejscami, gdzie występują sportowe samorodki, talenty 
piłki ręcznej? Ależ nie! W Wągrowcu już w latach 50- pią-
tych znaleźli się pasjonaci: nauczyciele, trenerzy i działacze 
zauroczeni piłką, ręczną i tak zostało do dziś. Natomiast w 
Świebodzinie z chwilą odejścia na emeryturę nauczyciela 
wf i jednocześnie trenera skończyła się definitywnie wielka 
piłka ręczna.
Specjalne przesłanie do rodziców.
Aktywność fizyczna niestety nie jest mocną stroną pol-
skiego społeczeństwa. Wszelkie międzynarodowe sondaże 
i badania naukowe sytuują nas na szarym końcu euro-
pejskiego peletonu w wyścigu po zdrowie. Potwierdzają 
to zatrważające statystyki liczby zgonów spowodowanych 
dysfunkcją układu krążenia. Brak aktywności fizycznej, nie 
leczone nadciśnienie tętnicze, nadwaga, palenie tytoniu są 
tego ewidentną przyczyną. Do aktywności fizycznej należy 
wprawiać dzieci od najmłodszych lat. Im wcześniej — tym 
lepiej. Stare porzekadło głosi: czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci. Z wielką przyjemnością 
obserwuje się na stoku narciarskim rozkoszne 3-4. latki, 
które bawiąc się nartami przyswajają sobie na całe życie 
nawyki sportowego trybu życia.
Niestety: dzisiejsze pokolenie woli spędzać wiele godzin 
przed telewizorem, komputerem. Są to zajęcia potrzebne, 
lecz do rodziców należy kontrola i ustalenie limitów czaso-
wych, by wystarczyło go na rozwijanie tężyzny fizycznej.
Gdzie?. Najlepiej w miejscach, gdzie fachowy nadzór pełnią 
profesjonaliści. Kierując swoje pociechy na zajęcia sporto-
we należy być świadomym, iż moje dziecko może nie zostać 
mistrzem. Nie każda młoda kajakarka musi być olimpijką 
jak choćby Małgorzata Chojnacka.
A jeśli nasze dziecko nie będzie mistrzem?. Mówi się trudno 
i ćwiczy się nadal. Dla zdrowia.

adeck
P.S. Na uroczystość Inauguracji Akademii Wieku Do-
stojnego przyjął zaproszenie dr Maciej Nowak ( wy-
chowanek Zrywu Świebodzin) lekarz reprezentacji 
Polski piłkarzy ręcznych – byłych srebrnych i aktualnie 
brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Specjalnie dla 
słuchaczy AWD będzie miał wykład w semestrze letnim – 6 
kwietnia 2009 r., o godz. 18.00. Wtedy wstęp będzie wy-
jątkowo wolny..

TWÓJ 
DOKTOR
TYTOŃ  
ALBO ZDROWIE
Inhalację dymu ze spalonych suszonych liści ty-
toniu wprowadzili do zwyczaju ludzkiego przed 
2000 laty Majowie. Zwyczaj ten przywędrował 
do Europy 500 lat temu. Przyczyną popularności 
tytoniu jest nikotyna, substancja psychoaktyw-
na, której długotrwałe stosowanie prowadzi do 
uzależnienia biologicznego. Szacuje się, że tyto-
niu używa około miliarda ludzi na całym świecie, 
a w ubiegłym stuleciu z powodu palenia przed-
wcześnie umarło 200 milionów ludzi, w tym po-
lowa w młodym i średnim wieku. 
Popularność tego nałogu doprowadziła do wzro-
stu zachorowań na raka płuc, przewlekłą obtura-
cyjną chorobę płucną oraz zwiększenia występo-
wania zawałów mięśnia sercowego.
W dymie tytoniowy występuje ponad 40 czynni-
ków o działaniu rakotwórczym. Dostają się one 
do organizmu nie tylko osoby palącej, ale również 
osób z jego otoczenia tzw. biernych palaczy. Naj-
większa podatność na trucizny powstające pod-
czas palenia papierosów przypada na okres pło-

dowy i wczesnego dzieciństwa. Dlatego jest tak 
ważne, by nie paliły przede wszystkim kobiety w 
ciąży i rodzice w obecności swoich dzieci. Istnie-
je związek pomiędzy biernym paleniem z nagłym 
zgonem noworodków, astmą, schorzeniami ukła-
du oddechowego i ucha środkowego.

Na pytanie czy warto ulec temu nałogowi, od-
powiem danymi statystycznymi. 80-90% nowo-
tworów płuc występuje u palaczy tytoniu. Ryzy-
ko wystąpienia nowotworu jamy ustnej, gardła, 
przełyku i krtani jest do 20 razy większe niż u 
osób niepalących. Palenie tytoniu prowadzi do 
powstawania nowotworów nie tylko w narzą-
dach, które mają bezpośredni kontakt z dymem 
tytoniowym, ale też w narządach odległych jak 
pęcherz moczowy, trzustka, nerki, szyjka ma-
cicy i żołądek. Podczas palenia powstaje tlenek 
węgla, który zaburza przenoszenie tlenu do tka-
nek całego organizmu. Substancje chemiczne po-
wstające podczas palenia powodują wzrost liczby 
zgonów z powodu zakrzepicy naczyń mózgowych 
i krwotoku mózgowego (udaru mózgu) oraz cho-
rób naczyń obwodowych (kończących się często 
amputacją kończyn). W 1990 roku u mężczyzn w 
średnim wieku blisko co drugi zgon wynikał z pa-
lenia tytoniu.
Czy opłaca się rzucić palenie?
Pozytywne efekty po wypaleniu ostatnie-
go papierosa:
 w ciągu 20 minut obniża się tętno, a ciśnienie 

tętnicze powraca do normy
 w ciągu 8 godzin zwiększy się stężenie tlenu 
we krwi, a tlenku węgla spadnie do zera
 w ciągu 24 godzin ryzyko ostrego zawału 
znacznie się zmniejszy
 w ciągu 48 godzin zmysł smaku i węchu za-
czyna działać normalnie 
 w ciągu 2 tygodni do � miesięcy układ krąże-
nia ulegnie wzmocnieniu, poprawi się kondycja 
fizyczna         
 w ciągu 1 do 9 miesięcy zwiększy się wydol-
ność układu oddechowego, ustąpią duszność, ka-
szel, zmęczenie
 po roku ryzyko zachorowania na chorobę nie-
dokrwienną zmniejszy się o połowę
 po 5 latach ryzyko zachorowania na raka 
płuc, jamy ustnej i przełyku zmniejszy się o po-
łowę
 po 10 latach ryzyko zachorowania na chorobę 
niedokrwienną serca będzie podobne jak u osoby 
zawsze niepalącej
 po 15 latach ryzyko zachorowania na raka 
płuca będzie podobne jak u osoby zawsze niepa-
lącej
 W portfelu osoby, która rzuciła palenie 
pozostaje około 300 zł miesięcznie!!!
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, tel. 
0 801 108 108, to poradnia dla osób, które chcą 
rzucić palenie lub to zrobiły i potrzebują wspar-
cia. Dzwoniąc do poradni pacjenci mogą uzyskać 
od doświadczonych lekarzy i terapeutów poradę, 

informację na temat leków, adresy gabinetów le-
karskich leczących uzależnienie od tytoniu w ich 
miejscu zamieszkania, zamówić materiały edu-
kacyjne i poradnik „Jak rzucić palenie”.
Na terenie naszej poradni możecie Państwo uzy-
skać fachową pomoc w tym zakresie. Lek. med. 
Jolanta Dańczak uczestniczyła w szkoleniu Cen-
trum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
Curie „Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu”. 
Materiały z tego szkolenia, prowadzonego przez 
wybitnego polskiego onkologa prof. Witolda Za-
tońskiego, pozwoliły na stworzenie tego artyku-
łu. Wszystkie trzy pielęgniarki odbyły szkolenie 
„Wczesne rozpoznawanie POCHP i badanie spiro-
metryczne w podstawowej opiece zdrowotnej”.
Zespół lekarsko - pielęgniarski Przychodni Leka-
rzy Rodzinnych w Rokietnicy wraz z grupą aktyw-
nych mieszkańców pod hasłem Wybierz Zdrowie 
organizują spotkanie dla osób uzależnionych 
od nikotyny, które odbędzie się 19.03.2009 
roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rokietnicy. Wykład poprowadzi spe-
cjalista chorób płuc lek. med. Joanna Zie-
lińska, znana naszym pacjentom z cyklicznych 
badań spirometrycznych, odbywających się na 
terenie naszej poradni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

O potrzebie  
ruchu młodzieży c.d.
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Rok	 ubiegły	 upłynął	 pod	 znakiem	 słoneczni-
ka,	który	stał	się	dla	wszystkich	mieszkańców	
gminy	 symbolem	 przyjaźni,	 otwartości,	 ser-
deczności	 i	 jedności.	 Był	 elementem	 zapro-
szenia	 do	 wspólnoty,	 łącznikiem	 scalających	
rdzennych	mieszkańców	z	tymi,	którzy	dopie-
ro	u	nas	zamieszkali.	Jednak z tą ziemią nie-
jako naturalnie, bez konieczności szukania 
przyczyn i uzasadnień związany jest bardzo 
silnie inny jeszcze symbol, uwieczniony w 
jej herbie – WIERZBA.	 Gości	 przy	 naszych	
drogach,	 jej	znajome	kształty	spotykamy	nad	
brzegami	rzek	i	na	mokradłach,	tworzą	natu-
ralna	granicę	pól,	zamykają	horyzont.	

W	każdym	drzewie	jest	coś	z	tajemniczego	mi-
sterium	życia:	łączy	ziemię	z	niebem,	stoi	wy-
trwale	na	straży	dopóki	nie	obali	go	siła	natury	
lub	ludzka	ręka,	po	czym	odradza	się	ponow-
nie	poprzez	odrost	z	korzenia,	czy	szczep	wy-
konany	 z	 jego	 gałązki.	 Drzewa	 od	 zawsze	
były	 człowiekowi	 bardzo	 bliskie	 choćby	 z	 ra-
cji	kształtu	przypominającego	wyprostowaną	
ludzka	postać,	a	obcowanie	z	nimi	było	zawsze	
obcowaniem	 braterskim.	 Targane	 huragana-
mi,	 wystawione	 na	 piekące	 działanie	 słońca,	
poszukujące	życiodajnych	soków	przypomina-
ją	do	złudzenia	ludzką	wędrówkę	pełną	prze-
ciwności,	przyjmowanych	z	cierpliwym	zrozu-
mieniem	i	wytrwałością.	Z	kolei	śpiew	ptaków	
w	gałęziach,	kojący	szelest	liści,	skrzypiące	roz-
mowy	konarów,	oddają	radość	życia.	Nic	dziw-
nego,	ze	od	wieków	poeci	w	swych	utworach,	
ale	 i	 zwyczajni	 ludzie	 w	 swych	 wierzeniach,	
baśniach	 i	 legendach,	 przypisywali	 drzewom	
charakter	i	obdarzali	je	duszą.	

Choć	 wiele	 jest	 w	 polskim	 krajobrazie	 pięk-
nych	 i	 dostojnych	 drzew	 to	 właśnie	 wierzbie	
oddać	 należy	 pierwszeństwo	 przed	 innymi	
jako	 najbardziej	 polskiej,	 może	 z	 wyjątkiem	
czarnoleskiej	lipy.	Jednak	tej	ostatniej	jest	co-
raz	mniej,	gdy	tymczasem	wierzba	dzięki	bar-
dzo	 skromnym	 potrzebom	 i	 łatwej	 adaptacji	
wiernie	 nam	 towarzyszy	 tworząc	 bogatą	 ro-
dzinę	odmian	i	kształtów,	o	bardzo	silnie	zary-
sowanych	wspólnych	cechach.	Jest	symbolem	
odradzającego	się	życia	–	włożony	na	wiosnę	w	
ziemię	jej	patyk	szybko	pokrywa	się	zielonymi	
listkami,	pierwsza	wita	wiosnę	swymi	kotka-
mi,	gdy	na	polach	leży	jeszcze	śnieg.	Zwiastuje	
pokój,	odrodzenie	i	radość,	nazywana	palmą	w	
niedzielę	przed	Świętami	Zmartwychwstania.	
Towarzyszy	 nam	 od	 dzieciństwa	 w	 baśniach,	
opowieściach	 i	 legendach	 przybierając	 postać	
czochratej	 wiedźmy,	 poskręcanej	 staruszki,	
kobiety	goszczącej	w	swych	konarach	ptactwo,	
a	 w	 przepastnych	 dziuplach	 jakieś	 złe	 duchy.	
Wierzbę	za	najbardziej	polskie	uznawali	poe-
ci	(Teofil	Lenartowicz,	Kazimierz	Laskowski),	
to	ona	jest	symbolem	muzyki	Fryderyka	Cho-
pina	pełnej	zadumy,	melancholii,	ale	i	skocznej	
radości	zamkniętej	w	mazurkach.	

Co sprawiło, że jest nam tak bliska? 
Może	zwyczajność,	pospolitość	i	łatwość	z	jaką	
zmaga	się	z	wszystkim	tym	co	może	ją	poko-
nać?	Może	pokora	i	prostota,	której	daleko	do	
wyniosłej	 dumy	 i	 wysublimowanego	 piękna?	
Może	 nieskomplikowana	 uroda?	 Na	 pewno	
bliskość,	swojskość	i	pewna	tajemnica	przypo-
minająca	o	odwiecznych	prawach	natury.	Nie	
ma	 chyba	 wśród	 nas	 nikogo,	 kto	 pogodziłby	
się	 z	 jej	brakiem	w	rokietnickim	krajobrazie,	
mimo,	że	nie	 jednemu	mieszkańcowi	do	dziś	
cierpnie	 skóra	 gdy	 przechodzi	 koło	 wierzbo-
wych	skupisk.	To	tu	przecież,	na	wierzbowym	
czubie	usadowił	się	diabeł	Rokita	(stąd	nazwa	
jednego	 z	 gatunku	 wierzby,	 od	 której	 z	 kolei	
pochodzi	nazwa	naszego	miesięcznika),	który	
raz	zapala,	a	raz	gasi	swoje	ogarki	strasząc	za-
późnionego	przechodnia	podczas	pełni.

A o czym szumią nasze wierzby?	-		Opowieś-
cią	o	nas	samych	–	naszych	radościach,	zwy-
cięstwach,	 ale	 i	 klęskach,	 przywarach,	 co-
dziennych	 kłopotach.	 Przyglądają	 się	 nam	
cierpliwie	i	uczą	co	zrobić,	by	przetrwać.	Tak	
wiele	nas	łączy…	 D.P.

CUDZE CHWALICIE...
O czym szumią „Rokietnickie Wierzby”

„Witam cię, drzewo ty najmniej cenione, 
Piasków Mazowsza jedyna ozdobo! 

Na pustej wydmie wraz się schodzę z tobą, 
Nad wodą, w polu i przed wiejską sieni!...”

Teofil Lenartowicz

Pełno w naszych domach ciekawych opowieści o ro-
kietnickiej ziemi. Czas, by je przypomnieć i przekazać 
tym, którzy niedawno na tej ziemi zamieszkali – zachę-
cam gorąco i proszę o kontakt: tel. 061 89 60 605,
e-mail: danuta.potrawiak@rokietnica.pl
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Na	 terenie	 Międzynarodowych	
Targów	Poznańskich	w	dniach	13	–	15	
marca	2009	r.	odbędą	się	Targi	Eduka-
cyjne.	 Swoją	 bogatą	 ofertę	 edukacyjną	
zamierza	 przedstawić	 również	 Powiat	
Poznański.	 W	 szkołach	 prowadzonych	
przez	powiat	poznański	uczy	się	ponad	
4	tysiące	uczniów.	Zachęcamy	do	zapo-
znania	się	z	ofertą	proponowaną	przez	
szkoły	 prowadzone	 przez	 powiat	 po-
znański	 (w	Starostwie	Powiatowym	od	
początku	 marca	 2009	 r.	 będzie	 moż-
na	 zapoznać	 się	 z	 propozycjami	 tych	
szkół).

Zespół Szkół w Rokietnicy
ul.	Szamotulska	24,	62-090	Rokietnica

zsrokietnica@powiat.poznan.pl,
murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl’

topoznan@gmail.com
Zespół	 Szkół	 im.	 Jadwigi	 i	Włady-

sława	 Zamoyskich	 w	 Rokietnicy	 funk-
cjonuje	 w	 trzech	 obiektach:	 w	 Rokiet-

nicy,	 w	 Murowanej	 Goślinie	 oraz	 w	
Poznaniu	 przy	 ul.	 Rubież	 (Naramowi-
ce).

W Rokietnicy	 szkoła	 proponuje	
następujące	kierunki	kształcenia:	 tech-
nik	informatyk,	technik	hotelarstwa,	li-
ceum	 ogólnokształcące	 o	 profilach:	 ję-
zykowym	 z	 rozszerzonym	 j.angielskim	
i	 j.niemieckim	 oraz	 humanistyczny	 z	
rozszerzonym	j.polskim,	wos	i	historią.	
Dodatkowo	 dla	 chcących	 zdobyć	 szyb-
ko	 zawód	 Zasadnicza	 Szkoła	 Zawodo-
wa.	 Dla	 osób	 dorosłych	 w	 szkole	 poli-
cealnej	 oferowane	 są	 zawody:	 technik	
informatyk	 i	 florysta.	 Ten	 ostatni	 kie-
runek	otwarto	dzięki	staraniom	Powia-
tu	Poznańskiego	i	dyrekcji	szkoły,	a	od	
01.09.2008r.	 pierwsi	 słuchacze	 rozpo-
częli	kształcenie.	

W Murowanej Goślinie	 oferowa-
ne	 są	 zawody	 na	 poziomie	 technikum:	
technik	 hotelarstwa,	 technik	 informa-
tyk,	kucharz,	technik	żywienia	i	gospo-

darstwa	domowego,	a	także	kształcenie	
w	Zasadniczej	Szkole	Zawodowej	w	kla-
sach	 wielozawodowych.	 Od	 września	
2009	r.	utworzona	zostanie	klasa	patro-
nacka	SOLARIS	kształcąca	w	zawodach:	
mechatronik	i	elektromechanik.

	W Poznaniu ul. Rubież	młodzież	
kształci	się	w	zawodach:	technik	archi-
tektury	 krajobrazu,	 technik	 ogrodnik	 i	
technik	informatyk.	

Zespół	Szkół	w	Rokietnicy	prowa-
dzi	współpracę	ze	szkołami	w	Holandii	
i	Niemczech.	Szkoła	ma	bardzo	dobrze	
wyposażone	 pracownie	 komputerowe	
i	 gabinety	 przedmiotowe,	 co	 znacząco	
przekłada	się	na	wyniki	osiągane	przez	
uczniów	na	egzaminach	zewnętrznych.	
Wielu	 absolwentów	 kontynuuje	 na	
uczelniach	wyższych	 i	 szkołach	police-
alnych.	Szkoła	posiada	również	internat	
położony	w	obrębie	starego,	zabytkowe-
go	 parku	 w	 Rokietnicy.	 Do	 dyspozycji	
uczniów	 jest	 Centrum	 Multimedialne,	
duża	świetlica	z	pokojem	telewizyjnym,	
a		także	stały	dostęp	do		Internetu.	Po-
siadamy	 również	 Centrum	 Kształcenia	

na	 Odległość	 za	 pośrednictwem	 które-
go	 można	 zdobyć	 dodatkowe	 umiejęt-
ności.	

Atutami	 Zespołu	 Szkół	 w	 Rokiet-
nicy	 są	 z	 pewnością:	 miła	 i	 przyjem-
na	atmosfera,	kompetentna	kadra,	bar-
dzo	 dobre	 przygotowanie	 do	 matury	 i	
studiów,	 możliwość	 rozwijania	 swoich	
zdolności,	 zabawy	 i	 imprezy	 organizo-
wane	przez	nauczycieli	i	samorząd.

Drzwi	otwarte:
w Rokietnicy:	21	marca	i	04	kwiet-
nia	godz.	1000	i	1100
w Murowanej Goślinie:	21	marca	
i	04	kwietnia	godz.	900	do	1300
w Poznaniu, ul. Rubież:	21	marca	
i	04	kwietnia	godz.	900	do	1200

Opracowała: Agnieszka Przybylska 
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu ma nową filię w Swarzędzu

Wielkopolska Olimpiada 
Wiedzy Konsumenckiej  
– konkurs powiatowy 

W	Starostwie	Powiatowym,	przy	ul.	
Jackowskiego	 18,	 6	 lutego	 2009	 r.	 odbył	
się	 Powiatowy	 Konkursu	 V	 Wielkopol-
skiej	Olimpiady	Wiedzy	Konsumenckiej	
pod	 patronatem	 Jana	 Grabkowskiego,	
Starosty	 Poznańskiego.	 W	 Olimpiadzie	
uczestniczyli	 uczniowie	 szkół	 ponad-
gimnazjalnych	 powiatu.	 Do	 tegorocznej	
edycji	zgłosiło	się	14	uczniów.	Najlepszy-
mi	 okazali	 się:	 Kinga Szaj (I miejsce), 
Magdalena Sikorska (II miejsce) oraz 
Michał Żygadło (III miejsce).	Panie	są	
uczennicami	Zespołu	Szkół	Nr	1	im.	Po-
wstańców	Wielkopolskich	w	Swarzędzu,	
a	pan	reprezentował	Zespół	Szkół	im.	Ja-
dwigi	 i	Władysława	 Zamoyskich	 w	 Ro-
kietnicy.	

Olimpiada	 ma	 celu	 przedstawie-
nie	młodzieży	bardzo	praktycznej	wie-
dzy	z	zakresu	prawa.	Każdy	z	nas	wie-
lokrotnie	 stanie	 przed	 zagadnieniem	
konsumenckim.	Zakres	wiedzy	z	Olim-
piady	obejmuje	typową	problematykę	z	
tej	 dziedziny.	Wiadomości,	 jakie	 prawa	
przysługują	w	ramach	niezgodności	to-
waru	z	umową,	do	kogo	składać	rekla-
mację,	co	zrobić,	gdy	impreza	turystycz-
na	 nie	 doszła	 do	 skutku	 z	 winy	 biura,	

będą	 niejednokrotnie	 młodzieży	 po-
trzebne.	 Ponadto	 uczestnicy	 Olimpia-
dy	 zdobyli	 wiedzę,	 do	 jakich	 instytucji	
można	zwrócić	 się	w	przypadku	sporu	
z	przedsiębiorcą,	gdy	ten	nie	respektuje	
praw	konsumenta.	

Władze	 naszego	 powiatu	 kładą	
wielki	nacisk	na	edukację	młodzieży,	a	
Olimpiada	jest	jednym	z	przejawów	wy-
konywania	 przez	 powiat	 zadań	 zarów-
no	z	zakresu	ochrony	konsumentów	jak	
i		zakresu	edukacji.	Cieszy	fakt,	że	mło-
dzi	ludzie	interesują	się	nie	tylko	wiedzą	
podręcznikową,	ale	także	pragną	swoje	
wiadomości	 poszerzać,	 co	 kosztowa-
ło	 ich	 z	 pewnością	dużo	 czasu	 i	 wysił-
ku.	 Laureaci	 etapu	 powiatowego	 Olim-
piady	będą	mogli	sprawdzić	swą	wiedzę	
na	etapie	wojewódzkim	16	marca	2009	
r.	 Na	 etapie	 wojewódzkim	 spotkają	 się	
uczniowie	ze	wszystkich	powiatów,	któ-
re	biorą	udział	w	Olimpiadzie.	

Marek Radwański 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
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Powiat	 poznański	 jest	 jednym	 z	
nielicznych	powiatów,	w	których	 funk-
cjonują	 filie	 Wydziału	 Komunikacji	 i	
Transportu.	W	naszym	powiecie	są	one	
w:	Kostrzynie	Wlkp.,	Mosinie,	Murowa-
nej	 Goślinie,	 Pobiedziskach,	 Stęszewie	
oraz	ostatnio	otwarta	w	Swarzędzu.

Nowa	filia	działa	od	5	 lutego	2009	
roku.	 Dzień	 wcześniej	 odbyło	 się	 uro-
czyste	otwarcie,	w	którym	uczestniczy-
li,	między	 innymi:	Bożena	Szydłowska,	
Posłanka	 na	 Sejm	 RP;	 Jan	 Grabkow-
ski,	Starosta	Poznański;	Anna	Tomicka,	
Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Swarzędz;	
Andrzej	 Bogdanowicz,	 Dyrektor	 De-
partamentu	 Transportu	 Drogowego	
w	 Ministerstwie	 Infrastruktury;	 Rad-
ni	 Powiatu	 Poznańskiego;	 Radni	 Rady	
Miejskiej	 Swarzędza;	 Małgorzata	 Ka-
niewska,	 Dyrektor	 Wydziału	 Komuni-
kacji;	Krzysztof	Żarnotal,	Prezes	Zarzą-
du	PWPW	oraz	 	ks.	 Janusz	Molewski	 i	
lokalni	biznesmeni.

W	 swarzędzkiej	 filii	Wydziału	 Ko-
munikacji	i	Transportu	realizowany	jest	
cały	 proces	 rejestracji	 pojazdów	 (od	
otrzymania	 pozwolenia	 czasowego	 do	
odbioru	 dowodu	 rejestracyjnego	 po-

jazdu,	 wyrejestrowanie	 po-
jazdów,	 odbiór	 dowodów	
rejestracyjnych	 dla	 pojaz-
dów	rejestrowanych	w	tej	fi-
lii);	można	tam	też	dokonać	
zgłoszeń	sprzedaży	 i	wszel-
kich	zmian	dotyczących	po-
jazdów;	 uzyskać	 wtórniki	
dowodów	 rejestracyjnych,	
nalepki	 kontrolne	 na	 szybę	
i	tablice	rejestracyjne.	

Budynek	przy	ul.	Poznańskiej	25,	w	
którym	mieści	się	filia,	został	wyremon-
towany	 i	 wyposażony	 w	 meble	 przez	
Gminę	 Swarzędz.	 Filia	 posiada	 najno-
wocześniejsze	 systemy	 zabezpieczeń	
procesów	 przetwarzania	 danych	 oso-
bowych.	 Uruchomionych	 zostało	 tam	
6	stanowisk	do	obsługi	klientów,	w	tym	
jedno	stanowisko	przeznaczone	do	ob-
sługi	podmiotów	korporacyjnych	–	re-
jestrujących	 wiele	 pojazdów	 w	 ciągu	
miesiąca.	 Rocznie	 będzie	 rejestrowa-
nych	w	tej	fili	ok.	10.000	pojazdów	na-
leżących	do	mieszkańców	całego	terenu	
powiatu	 poznańskiego.	 Stanowi	 to	 ok.	
⅓	rejestracji	pojazdów	w	powiecie	po-
znańskim,	 dlatego	Wydział	 Komunika-
cji	i	Transportu	Starostwa	Powiatowego	
w	 Poznaniu,	 przy	 ul.	 Jackowskiego	 18,		
od	2	 lutego	br.	pracuje	w	systemie	jed-
nozmianowym	 (w	 poniedziałki	 9.00–
16.30,	od	wtorku	do	piątku	8.00–15.00)	
i	tylko	tutaj	można	odbierać	zatrzyma-
ne	 przez	 Policję	 dowody	 rejestracyjne,	
tutaj	 bowiem	 znajduje	 się	 Ewidencja	
Akt	Pojazdów	i	Kierowców.	

Elwira Białek
Gabinet Starosty
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