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Na bal w Gościńcu Winnica 
w Sławicy przybyło aż 163 gości. 
Wszyscy, już od pierwszych dźwię-
ków zespołu ATUT z Rogoźna, 
bawili się doskonale. Wszędzie 
było słychać słowa zachwytu i po-
dziwu. Podobało się dosłownie 
wszystko: piękna sala, pyszne 
jedzenie, miła atmosfera, świetna 
muzyka, a przede wszystkim moż-
liwość wygrania cennych nagród 
za jedyne 10 zł (za jeden los). 
Toteż chętnych do zakupienia 
losów nie brakowało. Można było 
wygrać między innymi tablety, 
telefon komórkowy, piłkę z auto-

OJ DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO…
Ponad 10 000 zł (!) 

zebrano na Balu Chary-
tatywnym „Sentyment 
do Szkoły” organizowa-
nym przez Radę Rodzi-
ców Szkoły Podstawo-
wej w Skokach, który  
7 lutego odbył się już po 
raz dziesiąty. Dochód 
pochodzi ze sprzedaży 
losów loterii fantowej 
oraz wpłat sponsorskich.

Dokończenie na str. 4
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Od dziecka uwielbiał piłkę nożną. Trenował 
w Wełnie Skoki, uczęszczał do klasy sportowej 
w skockim Gimnazjum. Dzisiaj nadal czynnie 
związany z klubem Sportowym Wełna - już 
jako wychowawca i opiekun grupy „Orliki” 
odnosi ze swoimi podopiecznymi sukcesy 
sportowe. Jak sam mówi tytuł człowieka roku 
to wielkie wyróżnienie, które daje chęci do 
dalszego działania: „Cieszę się, że została do-
ceniona moja praca z dziećmi w Wełnie Skoki, 
która nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc 
i zaangażowanie ze strony rodziców oraz władz 
klubu. Fajnie też, że została dostrzeżona Skocka 
Liga Orlika oraz Skocka Liga Halowa, którą or-
ganizujemy wspólnie z Krzysztofem Sznajdrem”

Gmina Skoki dzięki takim obiektom jak 
Hala widowiskowo- sportowa, kompleks 
boisk orlik, stadion sportowy oraz liczne bo-
iska wiejskie wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i wspiera wszelkie inicjatywy 
sportowe. Połączenie tych zasobów z uporem, 
pasją, energią i zaangażowaniem ludzi takich 
jak Marcin Bejma daje efekty- liczne turnieje, 

SKOCZANIN MARCIN BEJMA
- CZŁOWIEKIEM ROKU W POWIECIE WĄGROWIECKIM

Działacz sportowy, przedsiębiorca, trener, a przede wszystkim społecznik- tak można w kilku słowach 
określić Marcina Bejmę. W plebiscycie Głosu Wielkopolskiego w kategorii Człowiek Roku Powiatu Wą-
growieckiego był bezkonkurencyjny, kontrkandydatów wyprzedził o ponad 100 głosów.

zawody, spartakiady, rozgrywki w różnych 
dziedzinach to wspólny „sportowy sukces”. 

Najbliższe plany pomysłodawcy Skockich 
rozgrywek piłkarskich na przyszłość to: „Przede 
wszystkim dokończyć obecny sezon halowy, a już 
od kwietnia przenosimy się na orlik. Chcemy też 

zgłosić drużynę reprezentującą naszą ligę do roz-
grywek Okręgowego Pucharu Polski na dużym 
boisku. W planach mamy również organizacje 
turnieju nocnego na orliku.”

Serdecznie gratulujemy!
Kinga Świder

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

informuje, 
że od 2 marca do 17 kwietnia 2015r. 

trwają zapisy do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 

dzieci siedmioletnich i sześcioletnich
Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy różno-

rodne aspekty funkcjonowania placówki, spełniającej nie tylko podstawowe 
zadania dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawcze, ale także miejsca przy-
jaznego uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, wspieranie 
inicjatyw dzieci i rodziców, kształtowanie postaw patriotycznych i obywa-
telskich oraz spełniającej najwyższe standardy wyposażenia w  pomoce 
naukowe. Szkoła podlega nieustannemu rozwojowi, jest na bieżąco dosko-
nalona, podlega remontom, zmianom i renowacji, a  regularnie uzupełniane 
zaplecze dydaktyczne wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia.
Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposażonymi 

w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi nowo-

czesnymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki 

nowoczesnej technologii
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także Interne-

towe Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę nad uczniami po skończonych zajęciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Urbaniak Filip  30.12.2014 
Pruss Miłosz 16.01.2015 
Sroczyński Piotr 04.01.2015 
Ratajczak Lena 05.01.2015 
Giersig Gracjan 13.01.2015 
Migasiewicz Inga 04.12.2014 
Cibail Antoni Augustyn 13.01.2015 
Marciniak Marcin Leszek 22.01.2015 
Kruczek Nikodem 13.01.2015  
Kołodziejczuk Julia 15.01.2015 
Cholewiński Ignacy 22.01.2015 
Kida Adam 16.01.2015 
Rakowski Milan 02.02.2015 

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:

Czepek Jakub i Szyńska Aneta 
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:
Ganska Bronisław ur. 18.04.1930 - Raczkowo zm. 13.01.2015 
Skibiński Józef ur. 17.03.1925 - Skoki zm. 26.01.2015 
Kowalska Irena ur. 03.09.1953 - Lechlin zm. 22.01.2015 
Dudziński Franciszek ur. 09.10.1940 - Pawłowo Skockie zm. 21.01.2015 
Wojewoda Andrzej Roman ur. 15.11.1951 - Skoki zm. 26.01.2015 
Szkaradkiewicz Maria Teresa ur. 07.09.1937 - Rejowiec zm. 31.01.2015 
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

ODLICZ KREW OD PODATKU!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich ho-
norowych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa 
zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2014 roku.  
Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania od-
liczenia od podatku uzyskanej wartości zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia Opieki Społecznej. Uzyskana kwota stanowi 
darowiznę na cele ochrony zdrowia. Kwota podlega odliczeniu od 
dochodu za miniony rok.                

Jan Maćkowiak 
prezes Koła PCK

W środę 28 stycznia 2015, odbyło się spotkanie wolon-
tariuszy podsumowujące orkiestrowe granie. 

Kwestujący wraz z opiekunami za swój wielki wkład w zbiórkę pie-
niędzy otrzymali podziękowania prosto z Warszawy, z Fundacji WOŚP:

Kochani,
Po raz kolejny zagraliśmy nie tylko dla dzieci, ale także dla osób w podeszłym 

wieku. Poprzednie finały pokazały, jak dużo mamy w sobie dobrej energii, 
która pozwala nam w ten zimowy dzień połączyć się i stworzyć najpiękniejszą 
orkiestrę świata. Ten dzień nam wszystkim, Polakom nie tylko w kraju, ale 
i na całym świecie, przypomina, ile jest w nas siły i wspaniałej wyobraźni, aby 
pokonując wszelkie trudności, zapełnić nasze serca radością tworzenia czegoś 
wielkiego. Dziękujemy bardzo, że znowu z nadzieją możemy patrzeć na siebie 
dookoła i wiedzieć, że jest w nas siła przyjaźni i miłości, która pozwala żyć 
chorym dzieciom. Ta sama siła i ta wszechobecna energia uświadamia nam, 
jak bardzo naszej pomocy oczekują od nas seniorzy, jak bardzo należy się 
im godne życie i szacunek od otoczenia. Ta styczniowa niedziela znowu stała 
się początkiem całorocznego fantastycznego splotu okoliczności i łańcucha 
zdarzeń, które poprawią los wszystkich potrzebujących. 

Ściskamy bardzo, bardzo gorąco i dziękujemy za pomoc podczas 23. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pamiętajcie – gramy, bo lubimy.
Sie ma
Jurek Owsiak & Przyjaciele 
Nie pozostaje nam nic innego jak przyłączyć się do podziękowań wo-

lontariuszom i pokłonić się czterem wesołym przedszkolakom, dwudziestu 
przemiłym uczniom podstawówki, czternastu zawsze pomocnym wycho-
wankom MOW oraz dwunastu zahartowanym harcerzom kwestującym 
całą niedzielę i ich opiekunom.

Mamy nadzieję, że zagramy wspólnie podczas 24. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab nr 1072 w Skokach

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
Bądź widoczny na drodze!

Poruszasz się o zmierzchu, bądź w porze nocnej lub w złych 
warunkach atmosferycznych po drodze publicznej w terenie 
niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe, które 
zwiększą Twą widoczność dla kierowcy i mogą uratować Ci życie, 
a nawet zdrowie.
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Dokończenie ze str. 1
grafami piłkarzy Lecha, robota kuchennego, 
kosze upominkowe, obrazy, bony na darmowe 
usługi i zakupy (serwis samochodu, fryzjer, 
kosmetyczka, art. budowlane) vouchery, bilety 
na koncert, kurtki, polary i inne drobniejsze 
nagrody. A nagrodę główną skuter marki 
Romet wylosował pan Wojciech Marciniak, 
któremu z tego miejsca jeszcze raz gratuluje-
my. Bal uświetnił pokaz taneczny w wykona-
niu pary z klubu tańca sportowego „Słońce” 
z Poznania. Ada i Patryk zademonstrowali 
walc angielski i wiedeński oraz sambę i rumbę. 
Ponadto był wyśmienity tort i pyszne pączki od 
Jana Dziurki. Nie zabrakło emocji, radości, 
uśmiechów i niespodzianek.

Dochód z balu zasilił konto Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Skokach. Z tych pienię-
dzy została zorganizowana 13 lutego Zabawa 
karnawałowa dla uczniów dla klas I-III oraz 
Dyskoteka dla klas IV-VI z mini barem z na-
pojami i słodyczami. Poza tym – już tradycyjnie 
– finansowany i zorganizowany zostanie Wielki 
Festyn z okazji Dnia Dziecka dla uczniów naszej 
szkoły. Ponadto przygotowana została akcja pt. 
„Szósta na szóstkę”. Nagrodzonych zostanie 
45 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki 
z testu szóstoklasistów. W tym roku wyjadą oni 
do nowoczesnego Oceanarium we Wrocławiu.  

Po takiej nocy pełnej wrażeń, wielu pytało, 
czy za rok też będziemy się bawić. Wszystkich 
więc zapewniamy, że poczynimy wszystko, aby 
bal charytatywny „Sentyment do szkoły” na 
stałe wpisał się w kalendarz corocznych wyda-
rzeń. Korzystając z okazji, chcemy jeszcze raz 
podziękować wszystkim fundatorom loterii 
fantowej. Dziękujemy Burmistrzowi Tade-
uszowi Kłos, Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Elżbiecie Skrzypek, Firmie RAF-CAR Rafała 
Kruczka, Firmie Adama Deminiaka, Agniesz-
ce i Marcinowi Wojtaś, Karinie i Januszowi 
Szymaś, Zakładowi Fryzjerskiemu Agnieszki 
Jakubowskiej, Arkadiuszowi Sommerfeldowi, 
Beacie i Witoldowi Burzyńskim, Biurze Or-
ganizacji Imprez - Natalii Kuklińskiej, Irenie 
i Karolowi Mazurek, Jolancie i Andrzejowi 
Jarzembowskim - właścicielom sklepu Lewia-
tan w Skokach, Justynie Kujawa – właścicielce 
sklepu Kujawianka w Rościnnie, Katarzynie 
i Jackowi Dukszta, Katarzynie i Marcinowi 
Laube, Adriannie i Radosławowi Urbaniak, 
Katarzynie i Michałowi Łuczak, Zakładowi 
Ogólnobudowlanemu Longina Sapieji, Magda-
lenie i Tomaszowi Bartkowiakom, Magdalenie 
i Pawłowi Kubickim, Małgorzacie Zaganiaczyk, 
Małgorzacie i Grzegorzowi Owczarzak, PHU 
Darii Piotrowskiej, Piotrowi Janka - właścicielo-
wi sklepu Mal-Bud, Redakcji «PodSkoki» Marii 
i Piotrowi Borowiczom, Salonowi fryzjerskiemu 
Niny Greser-Janowskiej, Markowi Stożek – 
właścicielowi Warsztatu Samochodowego oraz 
Wiesławie i Markowi Markwitz. 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się 
w organizację imprez na rzecz naszych dzieci. 
W szczególności chcielibyśmy prosić rodziców 
o czynny udział na Festynie z okazji Dnia Dziecka. 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Skokach

Stowarzyszenie podjęło starania o wpisanie 
się w program pomocy żywnościowej kierując 
się przekonaniem, że jest to realne wsparcie 
dla najbardziej potrzebujących.

Akcją tą objętych zostało 639 osób ze 190 
rodzin. Pomoc żywnościowa skierowana 
jest do osób najbardziej potrzebujących: 
bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobot-
nych, migrantów, osób obcego pochodzenia, 
mniejszości narodowych (w tym społeczności 
marginalizowane), grupy odbiorców spełniają-
cej kryteria kwalifikowalności osób do statusu 
osoby najbardziej potrzebującej a więc osoby 
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, spełniające kryteria określone w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej i których dochód 
nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej, spełniające wymogi formalne 
projektu, otrzymują paczki z artykułami żywno-
ściowymi. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy 
końcowego to zestaw 5 rodzajów artykułów 
spożywczych z 5 grup towarowych, składający 
się z następujących artykułów spożywczych, 
tj.: makaron świderki – 3 opakowania jednost-
kowe, mielonka wieprzowa – 2 opakowania 
jednostkowe, cukier biały – 2 opakowania 
jednostkowe, olej rzepakowy – 1 opakowanie 
jednostkowe, mleko UHT – 2 opakowania 
jednostkowe. Limit pomocy żywnościowej to 
2 paczki na osobę.

Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, 
bo trzeba było przywieźć artykuły z Poznania 
z Banku Żywności i złożyć w magazynie, 
a następnie rozdysponować ponad 9,5 ton 
żywności dla odbiorców z 31 miejscowości. 
Program jest uzupełnieniem działań Gminy 
Skoki w zakresie udzielania pomocy żywienio-
wej najuboższym mieszkańcom naszej gminy.

Równocześnie podjęto także działania informa-
cyjne o możliwościach i miejscach, gdzie można 
skorzystać z działań w ramach projektu Europej-

skiego Funduszu Społecznego oraz zaoferowano 
udzielenie pomocy i wsparcia w korzystaniu z tych 
działań. Poprzez informację zamieszczoną na wi-
trynie internetowej gminy oraz rozpropagowaną 
w czasie realizacji działań programowych informo-
wano, że osoby, które spełniają wymogi formalne, 
a do tej pory nie korzystały z pomocy żywnościowej 
powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej celem oceny w zakresie możliwości objęcia 
wsparciem aktywizacyjnym.

Osoby będące w kryzysie, potrzebujące 
pomocy i wsparcia psychospołecznego mogą 
skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji 
psychologicznych w Punkcie Informacyjno-
-Konsultacyjnym.

Stowarzyszenie Alia przyczyniło się również 
do organizacji spotkań z mieszkańcami na 
temat zdrowego sposobu odżywiania, prowa-
dzenia budżetu domowego a także zajęć rekre-
acyjnych w terenie w formie nordic walking.

Nie podołalibyśmy temu zadaniu, gdyby 
nie współpraca oraz pomoc instytucji i osób, 
które się w nie zaangażowały. W działaniach 
tych wspierali nas wolontariusze, członkowie 
organizacji, a także dyrekcja, pracownicy 
i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie, Urząd Miasta 
i Gminy w Skokach, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Skokach, firma Bis Bel Pana Mariana 
Beltra, firma „Krecik” Pana Krzysztofa Stoiń-
skiego, Pan Franciszek Deminiak, Pan Witold 
Drewicz, przedsiębiorstwo transportowe „AS-
-Sped” z Kobylca, dyrekcja Gimnazjum Nr 1 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach a także 
sołtysi działający na terenie gminy. Wszystkim, 
którzy bezinteresownie w ramach wolonta-
riatu przyczynili się do realizacji Programu 
serdecznie dziękujemy.

Miejscowa społeczność kolejny już raz 
udowodniła, że wrażliwa jest na potrzeby słab-
szych, że potrafi poświęcić swój czas i własne 
środki finansowe w działaniach na ich rzecz. 
To wielki potencjał naszej niewielkiej gminy.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Alia
Antoni Kasica

BANK ŻYWNOŚCI RUSZYŁ Z POMOCĄ
Na terenie naszej gminy dobiega końca realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-

nościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w Podprogramie 2014. Program realizuje Towarzystwo Wspierania Rodziny 
i Dziecka „ALIA” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach. 
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IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
16 stycznia 2015 z udziałem 15-tu radnych odbyła się zwołana na 

wniosek Burmistrza zgodnie z art.20 ust.1 pkt.3 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz § 23 pkt. 5 rozdz. 5 V Statutu Gminy w trybie nadzwy-
czajnym IV sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył radny Zbigniew 
Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Franciszek Deminiak. 
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła:

Uchwałę nr IV/13 / 2015 w sprawie: zgody na nabycie na własność 
Gminy Skoki lokalu mieszkalnego w Raczkowie.

Podejmując w/w uchwałę, Rada wyraziła zgodę na udział przedsta-
wiciela Gminy w przetargu /licytacji/ ogłoszonym przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych w Poznaniu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 
w budynku nr 4 w Raczkowie. Powierzchnia lokalu wynosi 36 m2, a udział 
w gruncie objęty przetargiem wynosi 360/2100 części działki nr 23/8.

Zakup w/w mieszkania ma na celu stworzenie rezerwy niezbędnej 
do zabezpieczenia lokalu mieszkalnego w razie wystąpienia potrzeb 
wynikłych z nagłych zdarzeń losowych.

Uchwała ta wraz z Protokołem sesji Rady znajdują się do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Rady i jej 
organów /pokój nr 8/oraz w Internecie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl

Edmund Lubawy

Dzięki dofinansowaniu, pozyskanemu przez Gminę Skoki ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na terenie 
Gminy Skoki powstały dwa kolejne place zabaw. Tym razem zlokali-
zowano je w miejscowościach: 
Kakulin i Niedźwiedziny.  

Wartość zadania: 93.980,32 
zł, wartość dotacji: 58.500zł, 
wkład własny: 35.480,32 zł.

Koszt placu zabaw w Kaku-
linie: 47.744,60 zł. Koszt placu 
zabaw w Niedźwiedzinach: 
46.235,72 zł,

Zadanie realizowane było w okresie wrzesień 2014 – styczeń 2015. 

KOLEjnE PLACE ZABAW 
W gmInIE SKOKI

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa oraz zdarzające się co jakiś 
czas akty wandalizmu Gmina Skoki wyposaża coraz to nowe miejsca 
w całodobowy system monitoringu. 

Do monitorowanych miejsc, takich jak m.in. Rynek, targowisko, 
boiska „Orlika” czy „Wełny” Skoki dołączył z początkiem roku budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach. Na system monitoringu OSP 
składają się 4 kamery, rejestrator nagrań oraz UPS podtrzymujący 
zasilanie w razie braku dostawy prądu. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zapis z kamer może być 
przekazany tylko i wyłączanie upoważnionym służbom na ich wniosek 
(np. policji). 

Karolina Stefaniak 

Referat Oświaty uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisem Ustawy 
o systemie oświaty, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukoń-
czyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie w przedszkolu. 

Tym samym zachęcamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do 
skorzystania z oferty wszystkich przedszkoli znajdujących się na terenie 
Gminy Skoki, tj. Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach, Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oraz 
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz terminów rekrutacji 
na rok szkolny 2015/2016 pozyskają Państwo w poszczególnych pla-
cówkach oświatowych.

Beata Nowak-Szmyra 

Od 1 września 2015 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci 
urodzone w II połowie 2008 roku oraz wszystkie dzieci  6-letnie, tj. 
urodzone w roku 2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego rodzice/ 
opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić te dzieci do realizacji 
obowiązku szkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 
2015/2016 pozyskają Państwo 

w poszczególnych placówkach oświatowych.
Beata Nowak-Szmyra 

Już w pierwszych dniach stycznia Gmina Skoki rozpoczęła  procedury 
wyboru wykonawców na świadczenie usług związanych z bieżącym utrzy-
maniem dróg gminnych i terenów zielonych w 2015r.  

W wyniku „zapytań ofertowych” skierowanych do potencjalnych wyko-
nawców oraz zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
o możliwości złożenia ofert zawarto umowy z następującymi podmiotami tj. :

Firmą SĘK – TRANS z siedzibą w Skokach ul. Polna 21 na:
- transport kruszywa z firmy EKO – ZEC z Poznania na teren miasta i gminy 

Skoki za kwotę 10zł/t,
- transport piasku z kopalni KRUSZGEO w Niedźwiedzinach na teren 

miasta i gminy Skoki  za kwotę 3zł/t,
- usługę transportową samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 10 

ton przy pracach związanych z utrzymaniem  dróg i terenów zielonych 
w kwocie 80zł/godz.

- usługę pracy koparko - ładowarką przy pracach ziemnych związanych 
z utrzymaniem dróg i terenów zielonych w kwocie 73 zł/godz.

Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym z siedzibą w Roszkowie 1A/4 na:
- usługę transportową samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 tony 

przy pracach związanych z utrzymaniem  dróg i terenów zielonych w kwocie 
2,46zł/km lub 35,67zł/godz. w zależności od rodzaju  świadczonej pracy,

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych za kwotę 
43,05zł/m2. Prace na drogach gminnych i terenach zielonych będą wyko-
nywane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb w ciągu całego 2015 
i rozliczane na podstawie ustalonych cen jednostkowych.

Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym z siedzibą w Roszkowie 1A/4 na 
wykonanie usługi równania i wałowania dróg gminnych gruntowych o łącz-
nej długości 124km przy użyciu równiarki samojezdnej i walca drogowego. 
Łączna wartość usługi wynosi 34.317,00zł tj. 0,05zł/m2. Przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych tj. odpowiedniej wilgotność podłoża, świadcze-
nie usługi zostanie rozpoczęte w miesiącu marcu br. od dróg gruntowych 
na terenie miasta Skoki.

Adam Zdanowski

OBOWIąZEK PRZEDSZKOLny

OBOWIąZEK SZKOLny

POD OKIEm KAmER

ROZPOCZęTO PROCEDURy 
WyBORU WyKOnAWCóW
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Podstawą do dyskusji, która poprzedziła 
udzielenie Zarządowi absolutorium stały 
się Sprawozdanie przedstawione przez:

- członka Zarządu Dorotę Mrozińską 
z działalności Zarządu za okres kadencji,

- skarbnika Janusza Cibaila z działalno-
ści finansowej,

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Edmunda Lubawego z oceny pracy skarb-
nika i gospodarki finansowej Zarządu 
w latach 2011- 2015.

Sprawozdania te szczegółowo przedsta-
wiały działalność Zarządu i Koła w okre-
sie sprawozdawczym (o działalności tej 
pisaliśmy też kilkakrotnie w Wiadomo-
ściach Skockich). Mówiły między innymi 
o przedsięwzięciach upamiętniających 
i propagujących znaczenie Powstania i o 
udziale w nim Skoczan i osób związanych 
z Ziemią Skocką. 

Dzięki tej działalności pamięć o ów-
czesnych wydarzeniach grudniowych oraz 
o walkach powstańczych w pierwszych 
tygodniach i miesiącach 1919 roku pozo-
staje nie tylko wciąż żywa, ale i zatacza 
coraz szersze kręgi w skockim środowisku. 
Mimo, że z przyczyn naturalnych - starzenie 
się i zgony – zmniejsza się liczba członów 

założycieli, ogólna liczba członków Koła 
wzrosła z 68 do 70.

Działalność skockiego Koła Pamięci znaj-
duje uznanie władz Towarzystwa- Zarządu 
Wojewódzkiego i Zarządu Głównego. Wy-
razem tego jest między innymi wyróżnienie 
przez Zarząd Główny: Iwony Migasiewicz, 
Anny Kujawy i Jana Cibaila- Medalami Pa-
miątkowym „Wierni Tradycji” oraz wyróż-
nienie przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa na wniosek Zarządu Głów-
nego Krzysztofa Jachny- Złotym Medalem 
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. 

Nowe władze Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania tworzą:

- Zarząd Koła: prezes - Krzysztof Jachna, 
wiceprezesi - Iwona Migasiewicz i Anna 
Kujawa, skarbnik- Janusz Cibail, sekre-
tarz - Stanisław Kinal, członek Zarządu ds. 
kontaktów za szkołami Dorota Mrozińska 
oraz członkowie: Wojciech Glinkiewicz, 
Franciszek Baranowski, Bożena Kołpowska 
i Maria Kozłowska.

- Komisja Rewizyjna: przewodniczą-
cy- Edmund Lubawy, sekretarz- Tadeusz 
Jerzak i członek - Piotr Babrakowski.

Wybrano też delegatów na Zjazd Woje-
wódzki Towarzystwa.

W 2015 Koło będzie kontynuować dzia-
łania prowadzone dotychczas, a ponadto 
planuje min.: 
- wydanie pamiątkowego certyfikatu- dy-

plomu poświadczającego kontynuowanie 
tradycji Powstania Wielkopolskiego w da-
nej rodzinie, 

- zbieranie funduszy na wykonanie kopii 
historycznego sztandaru, który Skocza-
nom towarzyszył na polach walk powstań-
czych- kopia ta, przez Poczet Sztandarowy 
Towarzystwa była by używana w trakcie 
organizowanych na terenie Gminy uro-
czystości o charakterze historycznym 
i samorządowym,

- zorganizowanie wycieczki do Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 
oraz do kina na film pt „Hiszpanka”,

- współdziałanie z  Biblioteką Gminną 
w sprowadzeniu i propagowaniu filmu 
o tematyce związanej z Powstaniem Wiel-
kopolskim pt. „Hiszpanka”. 
Zebranie Koła Towarzystwa Pamięci Po-

wstania Wielkopolskiego w dniu 16 stycznia  
zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd 
przy akompaniamencie gitarowym Macieja 
Kujawy i Piotra Babrakowskiego.  

Edmund Lubawy 

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU, 
NOWE WŁADZE I PLANY 

Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
16 stycznia 2015, członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podsumowali swą działalność 

za lata 2011- 2015, udzielili absolutorium Zarządowi i dokonali wyboru swych władz na okres najbliższych 4 lat oraz 
uchwalili plan pracy Koła na rok 2015.
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Ekspozycja muzealna zaskoczyła swoim 
bogactwem i niezłą umiejętnością pokazania 
tak wielu przedmiotów w stosunkowo skrom-
nej przestrzeni budynku staromiejskiego 
Odwachu. Zobaczyć można tutaj bowiem 
wszelkiego rodzaju eksponaty z tego okresu, 
m.in. pamiątki historyczne, militaria, grafiki, 
obrazy, dokumenty, publikacje, prasę, foto-
grafie, zdjęcia filmowe. Zwiedzającym poleca 
się również projekcję filmów dokumentalnych 
związanych z powstaniem i jego bohaterami. 
Poza wspomnianym wyżej proponuje się 
jeszcze drugi obraz poświęcony zwycięskiej 
bitwie o pruskie lotnisko wojskowe w Ławicy 
pod Poznaniem. 

Natomiast najnowszy film fabularny z po-
wstaniem wielkopolskim w tle pt. „Hiszpanka” 
określany jest w materiałach promocyjnych 
jako „polska megaprodukcja roku” oraz  „fil-
mowe arcydzieło” i „historię, która przekracza 
granice wyobraźni”. Wiele w tym prawdy, 
która powoduje, że widzami na pewno tar-
gały skrajne emocje, ponieważ w filmie nic 
nie jest oczywiste. W opowieść o wydarzeniu 
historycznym reżyser Łukasz Barczyk wplótł 
sporo magii, telepatię, seanse spirytystyczne 
i inne wymiary rzeczywistości. Wszystko to 
powoduje, że widz nie pozostanie obojętny. 
Największe wrażenie z pewnością wywarły 

23 stycznia 1945 dla Ziemi Skockiej skoń-
czył się trwający od 8 września 1939 okres 
okupacji hitlerowskiej i wraz z Armią Czer-
woną wkroczyła Wolna Polska. 

I chociaż, jak obecnie wielu polityków mówi, 
prawdziwa wolność nastąpiła w czerwcu 1989, 
już nikt nie podlegał wywózce do obozów za-
głady, ani egzekucji bez wyroków sądu. Nikt 
też nie podlegał przymusowemu wysiedleniu 
do Generalnej Guberni, bądź wywózce na 
roboty przymusowe do Niemiec, czy nawet 
poniżaniu godności przez  przymus kłaniania 
się okupantowi.

Pamiętając o tym wydarzeniu, jak również 
o tym, że w walkach z hitlerowskim najeźdźcą 
we wrześniu 1939 roku, a następnie na wszyst-
kich frontach drugiej wojny światowej walczyli 
też Skoczanie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
31 stycznia zorganizowało Wyzwoleńczy Tur-
niej Strzelecki. Na Turniej ten składały się:  
- VIII Memoriał Braci Kurkowych Edmun-
da Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza, 
w którym udział wzięło reprezentujących 
różne środowiska 12 czteroosobowych drużyn. 
„Memoriał” wygrała reprezentacja 7 Skockiej 
Drużyny Harcerskiej „HYCE” w składzie- 
harcmistrz Andrzej Surdyk oraz harcerze: 
Edward Surdyk, Kacper Konieczny i Adam 

Sobota z Powstaniem Wielkopolskim w tle
Sobotę, 7 lutego br. członkowie skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 spędzili w Poznaniu. Swój 

pobyt w tym mieście rozpoczęli od godzinnego zwiedzania Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz obejrzenia filmu poświęconego 
gen. Stanisławowi Taczakowi. Następnie spacerkiem udali się do Multikina w Starym Browarze, by zobaczyć film pt. „Hiszpanka”.

sceny z porywającymi efektami specjalnymi. 
Nie mniej widowiskowe są sceny batalistyczne 
a także wiele ujęć zrealizowanych na ulicach 
Londynu, Berlina, Warszawy i Poznania. Co by 
jednak o tym filmie nie sądzić, to bez wątpienia 
można stwierdzić, iż zwycięskie powstanie 
wielkopolskie zostało pokazane tutaj zupełnie 
inaczej niż do tej pory, ale jest go tu jednak….

po prostu mało. Nie można więc chyba mówić, 
moim skromnym zdaniem, że jest to film 
o wielkopolskim czynie zbrojnym, a jedynie 
o filmie z tymże czynem zaledwie w tle.

Iwona Migasiewicz
Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują Panu 
Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za pomoc 
w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Frąckowiak. Kolejne miejsca po wytrwałej 
walce zajęli: Budowlani Rosik - II oraz Koło 
Wędkarskie nr 120 w Skokach i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Skokach - ex aequo III.

Poza w/w, w „Memoriale” startowały też 
drużyny strzeleckie reprezentujące: Koło  
Łowieckie „Borsuk”, Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków, Sołectwo Lechlin, Urząd 
Miasta i Gminy, Oddział Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Sołectwo Rejowiec, 
Klub Sportowy „Wełna” i Kurkowe Brac-
two Strzeleckie.

Wszystkie drużyny startujące w „Memo-
riale” otrzymały nagrody ufundowane przez 
Samorząd Gminy Skoki, a jego zwycięzca, 
drużyna ZHP – również nagrodę najważniej-
szą, chociaż symboliczną: Puchar Przechodni.

-Turnieje otwarte (obok ich nazw podajemy 
nazwiska ich triumfatorów oraz nazwiska 
osób, które uplasowały się na II i III pozycji.

W Strzelaniu Punktowym:
- W kategorii pań: I - Halina Wojciechowska, 
II - Małgorzata Florysiak, III - Irena Szymaś.
- W kategorii panów: I – Andrzej Tatara, II – 
Krzysztof  Migasiewicz, III – Jan Cibail.
- W kategorii młodych strzelców: I – Filip  
Gowin, II – Albert Grzegorzewski, III – Ka-
sper Grzegorzewski.

W Strzelaniu do Tarczy:
- Darczyńców: I – Krzysztof Migasiewicz, 
II - Artur Pokorzyński, III – Andrzej Tatara.
- O Puchar Skoków: I - Michał Rosik, II – 
Krzysztof Migasiewicz, III – Andrzej Tatara. 

Turniej Wyzwoleńczy zakończył Turniej 
Bracki (udział ograniczony do członków 
Bractwa), który wygrał Krzysztof Migasiewicz. 
II miejsce zdobył Michał Rosik III Krzysz-
tof Jachna.

Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Ja-
nusz Stoiński.

Turniej poprzedziły ceremonie brackie 
oraz przyjęcie w szeregi Bractwa Wacława 
Kiełczewskiego i uroczysta przysięga nowo-
przyjętego członka.

Stanisław Grzegorzewski

WYZWOLEŃCZY TURNIEJ STRZELECKI
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31 stycznia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się członko-
wie tutejszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi, aby podsumować 
rok 2014 i wyznaczyć sobie nowe cele i zadania na przyszłość. Swoją 
obecnością zaszczycili szanowani goście w osobach:
• Druh Stefan Mikołajczak - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku 

OSP RP;
• mł. bryg. Krzysztof Klupś - Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;
• Pan Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
• Pan Zbigniew Kujawa - Przewodniczący Rady Miejskiej;
• Pani Kinga Świder - Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciw-

pożarowej;
• Druh Marek Gramza - Komendant Miejsko-Gminny Związku 

OSP RP.

Zebranie rozpoczął prezes OSP Skoki dh. Jan Kaczorowski, który 
polecił przewodniczącemu dh. Piotrowi Kaczmarkowi prowadzenie 
całości zgodnie z porządkiem obrad. W pierwszej kolejności swoje spra-
wozdanie przedstawił naczelnik dh. Roman Drews. Istotną informacją 
było pokazanie jak ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa jest 
jednostka w Skokach, która w 2014 roku interweniowała blisko 90 razy 
w różnego rodzaju działaniach, w których często zagrożone było życie 
ludzkie lub mienie. W mijającym roku nie zabrakło również ćwiczeń 
i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności skockich dru-
hów. W drugiej kolejności sprawozdanie odczytała druhna skarbnik 
Małgorzata Nogajewska, która przedstawiła zebranym przychody i roz-
chody związane z działalnością OSP. Ostatnie sprawozdanie przedstawił 

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 2014 I WYZNACZENIE 
NOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA W 2015

przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh. Daniel Greser, po którego 
podsumowaniu wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu za okres sprawozdawczy. Druhny i druhowie zebrani w sali 
udzielili absolutorium jednogłośnie. 

Zgodnie z porządkiem obrad następnym punktem było nadanie 
przez Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skokach, tytułu Członka Honorowego druhowi Stefanowi 
Mikołajczakowi za szczególny wkład w rozwój i umacnianie ochrony 
przeciwpożarowej. Przyszedł również czas na przemowy i podzięko-
wania ze strony zaproszonych gości. Wielu pozytywnych słów uznania, 
za całokształt działalności skockiej jednostki nie szczędził Wiceprezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP. Natomiast Komendant Powiatowy PSP 
mł. bryg. Krzysztof Klupś podkreślił jak istotną bazę sił i środków 
stanowi OSP Skoki w swojej 20. letniej działalności w strukturach Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z tej też okazji Komendant 
złożył na ręce Prezesa dh. Kaczorowskiego list gratulacyjny. Również 
Burmistrz Ziemi Skockiej Pan Tadeusz Kłos odniósł się w sposób szcze-
gólny dziękując za wkład i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy.

I tak dziękując wszystkim członkom OSP dh. Kaczorowski wygłosił 
mowę końcową, w której podkreślił, że wiele z przedsięwzięć minio-
nego roku nie byłoby możliwe gdyby nie dotacje i wsparcie finansowe 
z Gminy Skoki i Związku OSP RP. O tym jak wiele pracy czeka skoc-
kich strażaków w roku obecnym może świadczyć zamiar pozyskania 
niezbędnego samochodu do ratownictwa technicznego.

Piotr Kaczmarek 

W niedzielę 8 lutego, na zebraniu sprawozdawczym spotkali się węd-
karze zrzeszeni w Kole Wędkarskim nr 120 w Skokach. Z zaproszenia 
Zarządu Koła skorzystali i w zebraniu w charakterze gości udział 
wzięli:  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof 
Migasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, przed-
stawiciel Zarządu Okręgu Poznańskiego PZW Krzysztof Mikołajczak 
i Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Krzysztof Jachna.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłych wędkarzy, byłych 
członków Zarządu Koła – Jana Babrakowskiego i Jana Szcześniaka.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad zgromadzeni wysłuchali 
i mieli możność uczestniczyć w dyskusji nad sprawozdaniami z dzia-
łalności organów statutowych Koła, tj: Rzecznika dyscyplinarnego, 
Sądu organizacyjnego, Wiceprezesa ds. młodzieży, Kapitana sporto-
wego, Prezesa z działalności Zarządu oraz Skarbnika Koła i Komisji 
Rewizyjnej. Do przedstawionych sprawozdań członkowie nie mieli 
zastrzeżeń i akceptowali działalność Zarządu za rok 2014. Natomiast 
wszyscy z gości pozytywnie ocenili działalność tak Zarządu, jak i Koła 
i to zarówno jego działalność statutową, jak i pozastatutową dotyczącą 
udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i udziału 
w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym społeczności lokalnej. 
Pozytywnie też oceniano działalność Koła w zakresie organizacji imprez 
dla młodzieży oraz na rzecz współpracy międzynarodowej i współpracy 
z innymi stowarzyszeniami, głównie z Bractwem Kurkowym. Przedsta-
wiciel Okręgu Poznańskiego szczególnie wysoko ocenił dobrą atmos-
ferę panującą w Kole oraz współdziałanie z organami samorządowymi 
i z Bractwem Kurkowym i uznał, że z działalności skockiego Koła mogą 
brać przykład pozostałe Koła Okręgu.

Tradycyjnie już w trakcie zebrania nagrodzono wyróżniających się 

w roku sprawozdawczym członków. W rankingu na Najlepszego Węd-
karza Roku, którym objęto 15 wędkarzy startujących w zawodach: Na 
otwarcie sezonu, O tytuł Mistrza Koła oraz Spiningowych na Warcie 
i na jeziorze Maciejak, triumfował Zbigniew Pietrzak. II miejsce zajął 
Andrzej Szymkowiak a III Leszek Stoiński. Natomiast wśród objętych 
punktacją 4 wędkarzy juniorów tytuł Najlepszego Wędkarza zdobył 
Adrian Dudek, a na kolejnych miejscach uplasowali się: Roland Krzy-
żaniak, Tomasz Wełnic i Hubert Jaroszek

Decyzją Zarządu statuetką pamiątkową stanowiąca dowód uznania 
za dyspozycyjność i niezawodność udziału w Poczcie Sztandarowym 
Koła w trakcie wszelkich uroczystości na terenie Miasta i Gminy Skoki 
uhonorowano Henryka Zywerta.

Wędkarze uchwalili też preliminarz budżetowy oraz plan pracy, 
które będą podstawą do działalności Zarządu w roku 2015. Poniżej 
podajemy stanowiący część tego planu - plan zawodów wędkarskich:
- 26 04. – „Otwarcie sezonu” - jez. Rościńskie
- 10.05. – „Drużynowe Spławikowe Rejonu VI” - jez. Roścńskie
- 24.05. – „O tytuł Mistrza Koła” - jez. Rościńskie
- 31.05. – „Dzień Dziecka” - Stawy u Leszka
- 04.07. – „O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki” - jez. Rościńskie
- 18.07. – „Aktywu Koła” - jez. Rościńskie
- 09.08. – „O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
                 Gminy Skoki”- jez. Rościńskie
- 06.09. – „O Puchar Kapitana Sportowego” - jez. Rościńskie
- 20.09. – „Spiningowe” – rzeka Warta
- 18.10. – „Spiningowe” – jez. Maciejak i przyległe
- 15.11. – „O Puchar Prezesa” – jez. Maciejak i przyległe

Edmund Lubawy

WĘDKARZE PODSUMOWALI DZIAŁALNOŚĆ 
W ROKU 2014 I UCHWALILI PLANY NA ROK 2015
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27 stycznia do Urzędu w Skokach po raz ostatni Burmistrz Miasta 
i Gmin Skoki Tadeusz Kłos zaprosił 27 sołtysów, aby podsumować 
kończącą się niebawem VI kadencję ich pracy na rzecz swoich lokal-
nych społeczności. 

Podczas spotkania w którym oprócz sołtysów i Burmistrza uczest-
niczyli także Sekretarz Gminy Blanka Gaździak, Ryszard Kobus oraz 
Grażyna Kida podsumowano cztery lata wspólnej pracy i to jak zmieniły 
się wsie podczas ostatnich 4 lat. Podczas wspólnej rozmowy podzielono 
się uwagami i spostrzeżeniami, które mogą posłużyć w następnych la-
tach do jeszcze lepszego rozwoju wsi i godnego życia ich mieszkańców. 

Burmistrz Tadeusz Kłos wręczając sołtysom pamiątkowe tabliczki 
w podziękowaniu za współpracę wyraził życzenia tego, aby obecni soł-
tysi jako doświadczeni i zaangażowani dostali kolejny mandat zaufania 
od mieszkańców na wyborczych zebraniach wiejskich, które niebawem 
odbywać się będą we wszystkich 27 sołectwach Gminy Skoki.  

Karolina Stefaniak 

WYBORY SOŁTYSÓW 
I RAD SOŁECKICH 

W GMINIE SKOKI

PODSUMOWANIE PRACY 
VI KADENCJI SOŁTYSÓW 

Z GMINY SKOKI

W I E L K O P O L S K I E  F O R A  R O L N I C Z EW I E L K O P O L S K I E  F O R A  R O L N I C Z E

Serdecznie zapraszamy

do udziału w

FORUM ROLNICZYM

POWIATU WĄGROWIECKIEGO
pod patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim – Czesława Siekierskiego

Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Posła na Sejm RP – Piotra Walkowskiego

które odbędzie się 9 marca 2015 r. o godz. 10:00

w sali wiejskiej w Grylewie

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 Możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,

 Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne),

 Wybory do izb rolniczych 31.05.2015,

 Produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.

W imieniu organizatorów

W-ce Prezes Zarządu WIR

Bogdan Fleming

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Wągrowcu,

telefon: 672166286 , e-mail: wirwagr@wir.org.pl

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w ciągu 6 miesięcy od 
wyboru Rady Miejskiej Gminy Skoki winny się odbyć wybory sołtysów 
i rad sołeckich. Harmonogram w/w zebrań wyborczych przedstawiamy 
w załączeniu. Część z zebrań już miała miejsce. O wynikach wyborów 
poinformujemy Państwa w kolejnym wydaniu „Wiadomości Skockich”:

L.P. Sołectwo Termin zebrania Godz. Miejsce 
1 Lechlin   9.02.2015 -poniedziałek 17.00 Szkoła Lechlin 
2 Bliżyce/

Wysoka 
10.02.2015 -wtorek 17.00 Świetlica Bliżyce 

3 Lechlinek 11.02.2015 -środa 18.00 Stajnia pod lasem 
Łosiniec 

4 Glinno 12.02.2015 -czwartek 17.00 Świetlica Glinno 
5 Kakulin 13.02.2015 -piątek 18.00 Świetlica Kakulin
6 Roszkówko 16.02.2015 -poniedziałek 12.00 Urząd-mała sala 
7 Budziszewice 17.02.2015 -wtorek 18.00 Świetlica 

Budziszewice 
8 Sławica 18.02.2015 -środa 18.00 Winnica -Sławica
9 Rościnno 19.02.2015 -czwartek 17.00 Świetlica 

Rościnno
10 Pomarzanki 20.02.2015 -piątek 12.00 Mieszkanie 

R.Witek
11 Grzybowo 23.02.2015 -poniedziałek 18.00 Świetlica 

Grzybowo 
12 Jabłkowo 24.02.2015 -wtorek 18.00 Jabłkowo-szkoła
13 Stawiany 25.02.2015 - środa 17.00 Świetlica 

Stawiany
14 Kuszewo 26.02.2015 -czwartek 18.00 Kuszewo-

świetlica 
15 Chociszewo 27.02.2015-piątek 18.00 Świetlica 

Chociszewo
16 Jagniewice 3.03.2015  -wtorek 18.00 Jagniewice

-świetlica
17 Brzeźno 5.03.2015  -czwartek 18.00 Brzeźno świetlica 
18 Rejowiec 6.03.2015  -piątek 18.00 Rejowiec świe-

tlica
19 Łosiniec  9.03.2015  -poniedziałek 18.00 Stajnia pod lasem 

Łosiniec 
20 Roszkowo 10.03.2015 -wtorek 18.00 Urząd-mała sala
21 Niedźwiedziny 11.03.2015 -środa 18.00 Winnica-Sławica
22 Potrzanowo 12.03.2015 - czwartek 18.00 Potrzanowo 

 świetlica
23 Pawłowo

Skockie
13.03.2015- piątek 18.00 Świetlica 

Pawłowo Skockie
24 Sława Wielko-

polska
16.03.2015- poniedziałek 18.00 Winnica - Sławica

25 Raczkowo 17.03.2015-wtorek 17.00 Lokal nr 4/4, 
Raczkowo

26 Szczodrochowo 18.03.2015-środa 18.00 Winnica - Sławica
27 Rakojady 19.03.2015-czwartek 18.00 Świetlica 

Rakojady
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Bo właśnie tego dnia minęło 60 lat od pamiętnego 15 lutego 1955 gdy 
stając przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie w obecnym 
województwie kujawsko - pomorskim potwierdzili wyrażoną 19 kwietnia 
1954 przed kapłanem w kościele parafialnym w Dźwierzutach w obecnym 
województwie warmińsko-mazurskim wolę wstąpienia w związek małżeń-
ski i założenia rodziny. Tym samym, zgodnie z obowiązującym wówczas 
w Polsce prawem Franciszek Januszewski i Alfreda Prachniewska stwo-
rzyli rodzinę Franciszka i Alfredy Januszewskich.

Tak więc możemy powiedzieć, że 15 luty w życiu Jubilatów uwieńczył 
trwający od 19 kwietnia 1954 roku Ich Diamentowy Rok Jubileuszowy.

Zgodnie z utrwalonym już w Mieście i Gminie Skoki zwyczajem, Bur-
mistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Joanny Wolickiej-Przywarty, 13 lutego br udał się do domu Jubilatów by 
w imieniu własnym i Samorządu Gminy Skoki pogratulować Im wspólnie 
przebytej drogi i podziękować za codzienną długoletnią pracę na rzecz 
swej rodziny i środowiska. Z gratulacjami i podziękowaniami łączyły się 
wsparte bukietem kwiatów i pamiątkowym upominkiem życzenia dalszych 
lat wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu oraz uznania i szacunku ze strony 
rodziny i współmieszkańców.

Pisząc te słowa, z przyjemnością informuję że miałem szczęście towa-
rzyszyć tej wizycie, a że nieświadomie trafiliśmy na rozpoczęte w tym dniu 
Uroczystości Jubileuszowe, poproszony przez Jubilatów i Ich rodzinę, 
wraz z osobami którym towarzyszyłem, również w tych uroczystościach 
uczestniczyłem. Z rozmów wówczas prowadzonych i wspomnień przy stole 
wyłonił się obraz drogi życiowej Szanownych Jubilatów, którym pragnę 
podzielić się z Czytelnikami:

Nasi Jubilaci urodzili się w odległych województwach i w swych rodzi-

60 lat na dobre i na złe

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
Alfredy i Franciszka Januszewskich

nach przeżywali dzieciństwo, okupacje hitlerowską i lata młodzieńcze po 
wyzwoleniu. Pan Franciszek, syn Bronisława i Anny urodził się 9 lipca 1934 
w Mełnie w powiecie grudziądzkim w województwie kujawsko- pomor-
skim, a Pani Alfreda, córka Bronisława i Anny w Kozorowie w powiecie 
przasnyskim w województwie mazowieckim. Po zakończeniu działań 
wojennych rodzina Jubilata zamieszkała w miejscowości Linowo koło 
Chełmna, a rodzina Jubilatki we wsi Kargowo koło Szczytna. Tak więc 
dzisiaj, po ponad 60-ciu latach od owych pamiętnych dni, nasi Jubilaci 
mogą powiedzieć, że wówczas los albo Opatrzność szczęśliwie zrządziły, 
że do pracy w Kargowie trafił brat Pana Franciszka, do którego on sam 
przybył w odwiedziny. Wizyta przeciągnęła się. Pan Franciszek zapoznał 
Panią Alfredę, a znajomość ta zaowocowała wzajemną miłością i związ-
kiem małżeńskim, który szczęśliwie trwa do dzisiaj. 

Po ślubie małżonkowie zamieszkali u rodziców Pana Franciszka, a na-
stępnie usamodzielniając się podjęli pracę w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych. Tym sposobem, min. poprzez Karolewo koło Tucholi, 
Dobiszewko koło Więcborka oraz Grylewo w powiecie wągrowieckim, 
16 lipca 1979 roku trafili do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Le-
chlinie, gdzie przy produkcji zwierzęcej pracowali do czasu przejścia na 
świadczenia ZUS-owskie. 

W Lechlinie dorosły i samodzielne życie rozpoczęły Ich dzieci i wnuki, 
w których wychowaniu w miarę  możliwości zawsze uczestniczyli dziadko-
wie. To tutaj Państwo Januszewscy nabyli od Spółdzielni dom z ogrodem, 
w którym praca, podobnie jak przebywanie na łonie przyrody dostarcza Im 
wiele radości Tak więc Lechlin, Ziemia Skocka i Wielkopolska stały się Ich 
miejscem na ziemi, na którym wiodąc żywot emeryta i ciesząc się, jak na 
swój wiek stosunkowo dobrym zdrowiem chcą dożyć swych ostatnich dni.   

Nasi Jubilaci wychowali 4 córki i 4 synów, doczekali się 18 wnuków, 
cieszą się posiadaniem 14 prawnuków, których wszystkich z radością za-
wsze witają i z utęsknieniem oczekują mającego wkrótce przyjść na świat 
kolejnego prawnuczka.

Diamentowy Jubileusz Państwa Januszewskich świętowali nie tylko 
Jubilaci i ich najbliżsi. Z życzeniami pośpieszyli też przyjaciele i życzliwi 
współmieszkańcy, a wśród nich radny Rady Miejskiej Gminy Skoki i Sołtys 
Lechlina Paweł Grabiński.  

Dołączając się do życzeń składanych Szanownym Jubilatom, w imieniu wła-
snym i Redakcji „Wiadomości Skockich”, życzę Im dużo zdrowia i szczęścia oraz 
wiele radości ze szczęścia Ich najbliższych i doczekania  kolejnych Jubileuszy.

Edmund Lubawy

       „Prawdziwą miłość poznaje się, 
         nie po jej sile,
         lecz po czasie jej trwania.”
                                     Robert Poulet

15 lutego 2015 mieszkańcy Lechlina Alfreda i Fran-
ciszek Januszewscy dołączyli do wciąż nielicznych 
par małżeńskich, które w swym życiorysie mogą 
zapisać rzadko spotykany Diamentowy Jubileusz 
Pożycia Małżeńskiego.
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Przyglądając się dziejom rodziny Kłosowskich widzimy, jak bardzo 
jej losy odzwierciedlają trudną i złożoną historię narodu polskiego. 
W rodzinie tej zawsze nieobce były nastroje patriotyczne i poczucie 
więzi narodowej. One też spowodowały, że dwaj jej członkowie- An-
drzej i Henryk, wzięli czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Ich 
nazwiska utrwalone zostały też na umieszczonej na bramie cmentarza 
parafialnego w Skokach Tablicy Pamiątkowej poświęconej uczestnikom 
Powstania. Pierwszy z wymienionych braci Andrzej, w latach okupacji 

ZJAZD RODZINNY RODZINY

KŁOSOWSKICH
Cztery pokolenia rodu Kłosowskich spotkały się 17 

stycznia na zjeździe rodzinnym w świetlicy wiejskiej 
w Rościnnie. Przybyło ponad 80. rozproszonych po 
różnych regionach Polski osób, które łączy rodzina 
dziadków, pradziadków, a nawet prapradziadków – 
dawnych mieszkańców Lechlina Rozalii i Franciszka 
Kłosowskich. Bo to właśnie Ich małżeństwo zaowocowało 
ośmiorgiem dzieci, a byli to: Pelagia, Roman, Katarzy-
na, Antonina, Teodozja, Andrzej, Henryk i Józef. Dwaj 
pierwsi - Pelagia i Roman- w roku 1906 wyemigrowali 
do Stanów Zjednoczonych i wtopili się w amerykańskie 
środowisko. Pozostałe dzieci Rozalii i Franciszka zało-
żyli własne rodziny i zamieszkali w Wielkopolsce, a ich 
potomkowie rozeszli się po kraju. 

hitlerowskiej trafił do Obozu w Żabikowie, a następnie do Obozu Kon-
centracyjnego w Dachau, gdzie zginął z rąk okupanta. Z kolei Henryk, 
po 1945 roku, jako Powstaniec Wielkopolski uczestniczył w działalności 
Związku Bojowników o Wolność i Demokracje w Skokach.

Organizatorami Zjazdu byli panowie: Zdzisław, Marek, Waldemar 
i Zenon. Oni też zadbali, by każdy goszczący na sali czuł się naprawdę 
dobrze i rodzinnie, bo przecież chociaż niejednokrotnie dzisiaj noszą 
już inne nazwiska ,to wszyscy wywodzą się z jednego pnia rodzinnego. 
Zresztą o przybliżenie tego pnia, a właściwie drzewa genaologicznego 
i wszystkich jego odgałęzień i koligacji zadbał Zdzisław, syn wspo-
mnianego wcześniej Henryka, który opracował cieszące się dużym 
zainteresowaniem zwłaszcza młodszych członków rodziny graficzne 
drzewo genaologiczne. 

Spotkaniu towarzyszyło miłe powitanie i toast za zdrowie wszystkich 
członków rodziny. Były też wspaniałe potrawy, dobra muzyka i tańce, 
przy których najwytrwalsi bawili się do świtu. No i oczywiście, zdjęcie 
pamiątkowe, które uczestnikom przypominać będzie ich bliskich i dal-
szych krewnych. Ale wspominano i uczczono też pamięć tych, którym 
z woli Opatrzności nie było dane już w uroczystości uczestniczyć, w tym 
inicjatorów i organizatorów odbytego przed 20 laty I Zjazdu Rodzin-
nego i mówiono o potrzebie zwołania kolejnego spotkania.

Edmund Lubawy

„Bal”, tradycyjnie już witając podopiecznych Ośrodka oraz osoby 
przynależne i współpracujące ze Stowarzyszeniem, a także przybyłych 
gości: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zbigniewa Kujawę i Sekretarza Gminy Blankę Gaździak otworzył 
Kierownik Ośrodka Pomocy Robert Rogaliński. Z życzeniami miłe-
go pobytu i przyjemnej zabawy dla „bohaterów Balu” pośpieszył też 
Burmistrz Tadeusz Kłos, który ufundował dla wszystkich wielki tort, 
którym goszczących na Sali obdarowały pracownice Ośrodka Pomocy 
i Świetlic Środowiskowych. Następnie rozpoczęła się wielka wspólna 

zabawa. Wszystko odbywało się przy muzyce, a w roli wodzireja serwu-
jącego muzykę, wykonującego swe piosenki na żywo i zachęcającego do 
wspólnej zabawy, tak jak w latach poprzednich charytatywnie wystąpił 
Krzysztof Koniarek.

Chwile wytchnienia od pląsów i harców ich uczestnicy mogli znaleźć 
przy stołach zaopatrzonych w słodkie pieczywo i napoje, a uzupełnie-
nie utraconej w trakcie zabawy energii zapewniła ciepła pizza, która 
dopełniła strawę dla ciała.

Edmund Lubawy

V JUBILEUSZOWY BAL KARNAWAŁOWY
6 luty br w pamięci osób skupionych w Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” oraz podopiecz-

nych Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach i ich opiekunów pozostanie jako dzień szczególny. Bo też był to dzień radości 
i wspólnej zabawy na V Jubileuszowym Balu Karnawałowym, który zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich opiekunom pozwolił 
zapomnieć o trudach dnia codziennego.
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Z początkiem 2015 na terenie Gminy Skoki ruszył regularny przewóz 
osób na 5 liniach zwyczajowo od lat dowożących dzieci do szkół na terenie 
Gminy. Od tego roku każdy może jechać tzw. „autobusem szkolnym” po 
wykupieniu biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego u przewoźni-
ka, którym jest obecnie Firma Usługowo-handlowa Franciszek Bober. 

Ceny biletu jednorazowego wahają się od 3 do 5 zł w zależności od 
trasy, a bilet miesięczny to koszt 70,59 zł. Przewoźnika obowiązuje 
stosowanie ustawowych ulg zarówno dla biletów jednorazowych jak 
i miesięcznych. Dzieci uprawnione do dowozów szkolnych dojeżdżać 
będą jak do tej pory na koszt Gminy.

Autobusy kursować będą tylko w dni nauki szkolnej. 
Szczegółowy rozkład jazdy widnieje na przystankach autobusowych 

na trasie przejazdu, i zamieszczamy go poniżej.
Karolina Stefaniak

„AUTOBUSY SZKOLNE” ZABIORĄ WSZYSTKICH

ROZKŁAD WAŻNY OD 05.01.2015 DO 27.06.2015
NAZWA LINII: LECHLIN – ROSZKOWO – SKOKI

SKOKI – ROŚCINNO – ŁOSINIEC – CHOCISZEWO – 
SKOKI

LINIA NR: 1

5 S! 1-4 S ! LP PRZYSTANKI

07:05
07:10
07:13
07:15
07:17
07:20
07:30
07:35
07:40
07:55
08:00
08:05
08:07
08:09
08:12
08:14
08:20
08:25
08:30
08:35
08:37
08:40
08:53
15:00
15:05
15:10
15:15
15:17
15:20
15:25
15:30
15:35
15:37
15:39
15:42
15:47
15:55
16:00

07:05
07:10
07:13
07:15
07:17
07:20
07:30
07:35
07:40
07:55
08:00
08:05
08:07
08:09
08:12
08:14
08:20
08:25
08:30
08:35
08:37
08:40
08:53
15:45
15:50
15:55
16:00
16:02
16:05
16:10
16:15
16:20
16:22
16:25
16:27
16:32
16:37
16:47

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

o     LECHLIN SP
       LECHLINEK
       ŁOSINIEC I 
       ŁOSINIEC II
       ŁOSINIEC III
       ŁOSINIEC IV
       ROSZKOWO
       CHOCISZEWO
       ROSZKÓWKO
       SKOKI SZKOŁA
       LECHLIŃSKIE HUBY
       GRZYBOWO
       GRZYBOWICE I
       GRZYBOWICE II
       LECHLIN SP
       ROSZKÓWKO
       CHOCISZEWO
       ROSZKOWO
       LECHLINEK
       ŁOSINIEC I
       ŁOSINIEC II
       ŁOSINIEC III
p     LECHLIN SP
o     SKOKI SZKOŁA
       ROŚCINNO
       LECHLIŃSKIE HUBY
       GRZYBOWO
       GRZYBOWICE I
       GRZYBOWICE II
       LECHLIN SP
       LECHLINEK 
       ŁOSINIEC I
       ŁOSINIEC II
       ŁOSINIEC III
       ŁOSINIEC IV
       ROSZKOWO
       CHOCISZEWO
p     LECHLIN      

OZNACZENIA:
5 - KURSUJE W PIĄTKI
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
!  - PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU DLA POSIADACZY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1-4 - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
o - odjazdy
p - przyjazdy

ROZKŁAD WAŻNY OD 05.01.2015 DO 27.06.2015
NAZWA LINII: SKOKI – RAKOJADY – JABŁKOWO – 

SKOKI
SKOKI – ANTONIEWO – WYSOKA – JABŁKOWO- 

SKOKI
SKOKI – BRZEŹNO – SŁAWICA – SKOKI

LINIA NR 2
S! 5 S! 1-4 S ! LP PRZYSTANKI

06:30
06:35
06:42
06:53
06:55
07:00
07:05
07:10
07:12
07:17
07:20
07:35
07:43
07:48
07:52
07:55
08:05
08:10
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:28
13:37
13:39
13:42
13:48
13:50
13:55
14:03
14:10
14:15
14:26
14:29
14:33
14:37
14:40
14:43
14:45
14:48
14:55
14:58
15:05

15:00
15:05
15:11
15:14
15:18
15:22
15:25
15:28
15:30
16:33
16:40
16:43
16:50

15:45
15:50
15:56
15:59
16:03
16:07
16:10
16:13
16:15
16:18
16:25
16:28
16:35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

o  SKOKI  SZKOŁA           
    RAKOJADY               
    KAKULIN
    KUSZEWO
    JABŁKOWO HUBY
    JABŁKOWO
    KUSZEWO
    KAKULIN
    NADMŁYN
    RAKOJADY
    SKOKI  SZKOŁA
    BRZEŹNO
    SŁAWICA NŻ
    SŁAWA WLKP.
    KAROLEWO
    SKOKI  SZKOŁA
   SKOKI  PRZEDSZKOLE  
 P SKOKI  SZKOŁA 
 O SKOKI SZKOŁA
    ANTONIEWO 
    ANTONIEWO G.
    GLINNO
    BLIŻYCE
    WYSOKA
    JAGNIEWICE  WIEŚ   
    (NOWINY)
    RACZKOWO
    JABŁKOWO
    KUSZEWO 
    KAKULIN
    RAKOJADY
 P   SKOKI  SZKOŁA
 O  SKOKI SZKOŁA
    RAKOJADY    
    KAKULIN
    KUSZEWO
    JABŁKOWO
    RACZKOWO
    JAGNIEWICE  WIEŚ   
    (NOWINY)
    GLINNO
    BLIŻYCE 
    WYSOKA
    ANTONIEWO G.
    ANTONIEWO
p  SKOKI  SZKOŁA     

OZNACZENIA:
5 - KURSUJE W PIĄTKI
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
! -  PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU DLA POSIADACZY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1-4 KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
o - odjazdy
p - przyjazdy
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ROZKŁAD WAŻNY OD 05.01.2015 DO 27.06.2015
NAZWA LINII: SKOKI – POTRZANOWO – 

BUDZISZEWICE – SKOKI
SKOKI – LECHLIN – ROSZKOWO – SKOKI

LINIA NR 4
S! 5 S ! 1-4 S ! LP PRZYSTANKI

07:00
07:10
07:20
07:30
07:37
07:40
07:43
07:50
07:55
08:00
08:05
08:10

13:05
13:10
13:20
13:23
13:28
13:38
13:45
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:37
14:45
14:55

15:00
15:10
15:15
15:20
15:25
15:35

15:45
15:55
16:00
16:05
16:10
16:20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

O    SKOKI  SZKOŁA                                 
     POTRZANOWO WŁÓKNA
     BUDZISZEWICE
     POTRZANOWO, SMOLARKI
     POTRZANOWO  (SKLEP)
     POTRZANOWO  SZKOŁA
     SKOKI  SZKOŁA
     GRZYBOWO
     LECHLIŃSKIE  HUBY
     ROŚCINNO
     SKOKI  SZKOŁA
     SKOKI  PRZEDSZKOLE
p   SKOKI  SZKOŁA            
o   SKOKI  SZKOŁA            
     POTRZANOWO WŁÓKNA
     POTRZANOWO (SKLEP)
     POTRZANOWO SMOLARKI
     BUDZISZEWICE
     SKOKI  SZKOŁA              
     SKOKI  PRZEDSZKOLE  
     SKOKI  SZKOŁA
     ROŚCINNO
     GRZYBOWO
     GZRYBOWICE  I
     LECHLIN  SP
     LECHLINEK
     ŁOSINIEC  SP
     ROSZKOWO
     CHOCISZEWO
p   SKOKI  SZKOŁA              

OZNACZENIA:
5 -  KURSUJE W PIĄTKI     
S -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
! -  PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU DLA POSIADACZY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1-4  KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
o - odjazdy
p - przyjazdy

ROZKŁAD WAŻNY OD 05.01.2015 DO 27.06.2015
NAZWA LINII: SKOKI – ANTONIEWO – JABŁKOWO – 

WYSOKA – SKOKI
LINIA NR 5

S! LP PRZYSTANKI

07:00
07:10
07:15
07:20
07:22
07:25
07:28
07:35
07:38
07:42
07:45
07:47
07:52

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

o  SKOKI                
    GLINNO  
    JAGNIEWICE  
    RACZKOWO
    JAGNIEWICE WIEŚ
    JABŁKOWO   
    RACZKOWO
    WYSOKA  
    BLIŻYCE 
    GLINNO
    ANTONIEWO GÓRNE 
    ANTONIEWO ZAKŁAD 
 P SKOKI  SZKOŁA        

OZNACZENIA:
S -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
! -  PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU DLA POSIADACZY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
o - odjazdy
p - przyjazdy

ROZKŁAD WAŻNY OD 05.01.2015 DO 27.06.2015
NAZWA LINII: SKOKI – SZCZODROCHOWO – 

STAWIANY – NIEDŹWIEDZINY – SKOKI
SKOKI – SŁAWA – BRZEŹNO – STAWIANY – SKOKI

LINIA NR 3
S! A LP PRZYSTANKI 1-4 S! 5 S! 5 S!

06:50 1 SKOKI                   O

06:57 2 SŁAWA ROSZARNIA

07:00 3 SŁAWA DZIAŁKI

07:05 4 SZCZODROCHOWO

07:13 5 SŁAWICA SKLEP

07:17 6 NIEDŹWIEDZINY

07:26 7 REJOWIEC

07:35 8 STAWIANY

07:42 9 PAWŁOWO SKOCKIE

07:47 10 REJOWIEC

07:55 11 SKOKI SP           P

12 o SKOKI SZKOŁA 14:00 13:00 15:00

13    SŁAWA WLKP. 14:07 13:10 15:07

14    BRZEŹNO 14:11 13:20 15:11

15    REJOWIEC 14:19 13:30 15:19

16    PAWŁOWO SKOCKIE 14:26 13:40 15:26

17   STAWIANY 14:30 13:45 15:30

18   REJOWIEC 14:40 13:50 15:40

19   SŁAWICA N/Ż 14:45 13:55 15:50

20   NIEDŹWIEDZINY 14:50 14:00 15:55

21   SŁAWA WLKP. 15:03 14:10 16:00

22   SZCZODROCHOWO 15:06 14:15 16:07

23 p SKOKI 15:11 14:20 16:20

24 o SKOKI SZKOŁA 15:45

25    SŁAWA WLKP 15:51

26     BRZEŹNO 15:56

27     SŁAWICA SKLEP 16:01

28     NIEDŹWIEDZINY 16:04

29     REJOWIEC 16:11

30     PAWŁOWO SKOCKIE 16:16

31     STAWIANY 16:20

32     REJOWIEC 16:25

33     SŁAWA DZIAŁKI 16:33

34     SZCZODROCHOWO 16:37

35    SŁAWA WLKP. 16:42

36    p SKOKI 16:52

OZNACZENIA:
A  - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
S! – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
5 -  KURSUJE W PIĄTKI
S -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
! -  PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU DLA POSIADACZY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1-4 KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
o - odjazdy
p - przyjazdy
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„galeria jednego obrazu”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach serdecznie zapra-

sza lokalnych twórców, rękodzielników i artystów do zaprezentowania 
swoich dzieł w „Galerii jednego obrazu”.

Galeria znajduje się w Bibliotece. Pojedyncze dzieła wraz z informa-
cją o autorze prezentowane są przez okres jednego miesiąca. 

Więcej informacji w sekretariacie Biblioteki Publicznej ul. Rogoziń-
ska 1B lub pod numerem telefonu 61 82 42 281, 798 824 520

„Kino za regałem”
Pod hasłem jak w tytule Biblioteka w Skokach organizuje seanse 

filmowe. W sali wielofunkcyjnej w dniach 6 i 7 lutego 2015 odbyło się 
sześć bezpłatnych seansów filmu fabularnego pt. „Miasto 44 ”. 
reżyseria: Jan Komasa, scenariusz: Jan Komasa, gatunek: Dramat, 
Wojenny, produkcja: Polska, premiera: 19 września 2014 (Polska), 
30 lipca 2014 (świat), nagrody: 4 Złote Lwy, 8 nominacji do Orłów 
(rozstrzygnięcie 2.03.2015) 

O filmie: „Obraz Jana Komasy to opowieść o młodych Polakach, 
którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. 
Zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść o miłości, a także 
odwadze i poświęceniu rozgrywająca się w czasie Powstania Warszaw-
skiego” (źródło: filmweb.pl)

Ciekawostki:
- Film kręcony był w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Świebodzicach 

i Walimiu (Polska).
- Film kręcony był od 11 maja do 21 sierpnia 2013.
- Jest to pierwszy w pełni poświęcony Powstaniu Warszawskiemu 

film od czasu „Kanału” Andrzeja Wajdy.
- 30 lipca 2014 odbyła się uroczysta projekcja filmu na Stadionie 

Narodowym w Warszawie. Goście, a wśród nich wielu powstańców, 
obejrzeli „Miasto 44” na największym na świecie ekranie, który spro-
wadzono specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. 

Przejmujący, wzruszający, a zarazem brutalnie autentyczny. Tak 
o filmie wypowiadali się widzowie w Skokach. 

nasi pianiści
Okazało się 23 stycznia 2015, że Skoki pianistami stoją. W samej 

tylko Bibliotece gości każdego dnia kilkunastu chętnych do pobierania 
nauki na pianinie uczniów. Ogółem jest ich 32!!!

Dumny nauczyciel Mateusz Doniec kształci swoich podopiecznych 
konsekwentnie, systematycznie i fachowo. 

Są wśród nich i dzieci, i młodzież oraz dorośli. Ich zdolności podzi-
wiać mogły nasze uszy i oczy, podczas I KONCERTU SKOCKICH 
PIANISTÓW. Było galowo, sentymentalnie, profesjonalnie. Publicz-
ności zaprezentowali się:

Martyna Ku-
jawa w utworze 
Piosenka o ko-
nikach polnych 
( k o m p .  A . M . 
Klechniowska) 
zagrała spokoj-
nie, pewna siebie 
i dumna z postę-
pów w  nauce 
(Martyna uczy 
się zaledwie od 
kilku tygodni), 

Weronika Deminiak i M.Doniec w Wesołej melodii na dzwonki 

i pianino (komp. W. Deminiak, M. Doniec) wspólnie z instruktorem 
stworzyła własną kompozycję. Brawo, brawo, brawo.  Wiktoria Po-
korniecka - ćw. 6 i ćw. 7 (komp. A.M. Klechniowska) systematyczne 
ćwiczenia nie poszły na marne. Wiktora pokazała, że jak się chce to 
można wiele osiągnąć. Gabrysia Mistrzak - U Kowala na wsi (komp. 
A.M. Klechniowska). Obyta ze sceną Gabriela nie zawiodła swoich 
fanów. Z wyczuciem, delikatnie i bardzo muzycznie przeniosła nas do 
kuźni. Ania Wojewoda i M.Doniec  wspólnie zabrzmieli w Przybieżeli 
do Betlejem. Okazało się, że znana kolęda może stać się jeszcze pięk-
niejszą, gdy zagra ją Ania wespół z nauczycielem. Było świątecznie. 
I tak już pozostało dzięki kilku następnym utworom w wykonaniu 
Oli Markiewicz Lulajże Jezuniu – Oleńko gratulujemy intensywnych 
ćwiczeń – zagrałaś świetnie,  Konrada  Grzegorzek - Bóg się rodzi to 
było już prawie zawodowstwo, Kamili Przywarskiej Wśród nocnej ciszy 
Kamila też wie i udowodniła, że trening czyni mistrza. Świątecznie 
zagrała także Ania Pol - Jezus Malusieńki z taktem i gracją. Podobnie 
Amelia Jeske - Przybieżeli do Betlejem pięknie się prezentowała przy 
pianinie i z uśmiechem przywołała atmosferę świąt. Angelika Wysocka 
wyczarowała natomiast klawiszami pianina kolędę Gdy śliczna Panna, 
a publiczność wkrótce po młodej pianistce z powodzeniem zaczarował 
Michał Bejma w Gdy się Chrystus rodzi. Pan Michał gra również na 
perkusji i ćwiczy chwyty gitarowe. Profesjonalne wykonanie Imagine 
(komp. J. Lennon) w wykonaniu Martyny Frąckowiak i Mateusza 
Dońca – akordeon, ujęło zebraną widownię znaną rockową balladą. 
Również  Magdalena Kaczmarek pokazała kunszt pianisty przybliżając 
utwór etiuda 38 op. 108 nr 16 (komp. L. Schytte)

W sali Biblioteki młodym pianistom z dumą przysłuchiwali się 
rodzice, dziadkowie i przyjaciele. Mateusz Doniec koncert pięknie 
poprowadził i podziękował adeptom.  

I my dziękujemy za przemiły wieczór. 
Elżbieta Skrzypczak

Koncert skockich perkusistów, 
14 lutego 2015

Walentynki przy dźwiękach perkusji okazały się trafionym w dzie-
siątkę pomysłem. W sali Biblioteki zaprezentowali swoje umiejętności 
uczniowie pana Wojciecha Fiebiga. 

Wśród perku-
sistów podziwiać 
mogliśmy odkry-
te talenty nastę-
pujących osób: 
Szymona Serafiń-
skiego, Jeremia-
sza Burzyńskie-
go, Kai Sękow-
skiej, Krzysztofa 
Stefana, Kamila 
Kamińsk iego , 
Małgorzaty Kor-

żak, Leona Muszyńskiego, Piotra Stefańskiego, Adama Frąckowiaka, 
Filipa Hagdana i Karola Kłosa. Wszystkich muzyków i zebraną pu-
bliczność połączyła w walentynkowe samo południe miłość do muzyki. 

Gratulujemy Perkusistom i dziękujemy nauczycielowi Panu Wojt-
kowi za wyjątkowy koncert.

Elżbieta Skrzypczak

„HEj KOLęDA, KOLęDA...”  
w wykonaniu „Harfy”

Kolędowanie w tegorocznym sezonie Bożonarodzeniowym 2014- 
2015 Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” rozpoczął już 14 grudnia. 
W tym dniu chórzyści na zaproszenie organizatorów IX Jarmarku 
Bożonarodzeniowego kolejny już raz starali się uświetnić Jarmark 
i śpiewając znane polskie kolędy wprowadzili widownię w świąteczny 
nastrój. Jest już tradycją, że społeczność Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków zaprasza mieszkańców Skoków i okolic do udziału 
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Etnowarsztaty trwały 12 miesięcy w 2014. Zaangażowały czterdzieścioro 
dzieci z gminy Skoki. Dostarczyły wiedzy o kulturze ludowej i umiejętności 
tanecznych. Były twórcze, pełne zaskakujących sytuacji, przeprowadzone 
pod okiem instruktorów – etnologów z Muzeum Regionalnego w Wągrow-
cu i tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY. Koordynatorem cyklu była 
Sylwia Popadowska – kustosz Biblioteki w Skokach.

Wśród tematów omawianych podczas „Etnowarsztatów w Bibliotece 
Publicznej w Skokach” znalazły się następujące:
1. „O zapustach słów kilka…”. Pogadanka połączona z prezentacją 

i zajęciami plastycznymi, podczas których uczestnicy wykonywali maski 
kolędnicze. 

2. „Dawne Walentynki”. Pogadanka połączona z prezentacją i zajęciami 
plastycznymi, podczas których uczestnicy wykonywali wota walentyn-
kowe z wosku. 

3. „W oczekiwaniu na wiosnę”. Konkurs na wykonanie najciekawszej 
Marzanny i gaika.

4. „W starej kuchni…” (pokazy palenia kawy, przygotowanie gziku, 
podpłomyków). 

5. „Zdobnictwo wnętrz pałuckich”. Warsztaty wykonywania kwiatów pa-
łuckich.

6. „Tradycje świąt wielkanocnych”. Pogadanka połączona z wykonywaniem 
pisanek z użyciem tradycyjnych metod zdobniczych (naturalne barwniki, 
zdobienie jajek woskiem).

7. „Urządzamy dawną izbę” (projektowanie dawnej izby). Konkurs na 
najciekawszą makietę.

8. „W wiejskiej zagrodzie” (projektowanie wiejskiej zagrody w grupach). 
Konkurs na najciekawszą makietę.

9. „Zabawy i zabawki naszego dziadka i babki”. Pogadanka i zajęcia  
połączone z wykonaniem glinianych ptaszków.

10. „W świętojańską noc”. Wykonywanie wianków i zabawa w poszuki-
wanie kwiatu paproci.

11. Wycieczka do Osieka.
12. Wycieczka do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
13. „W wiejskiej szkole”. 
14. „Dawne zawody” Pogadanka połączona z zajęciami plastycznymi 

(zajęcia w glinie lub wykonywanie sakiewki). 
15. „Demony i wróżki z babcinej poduszki…”. Pogadanka o dawnych 

wierzeniach ludowych. 
16. „Teatrzyk cieni-aranżacja legend wielkopolskich”. Zajęcia w grupach 

zakończone konkursem na najlepsze przedstawienie. 
17. „W wigilię Św. Andrzeja i Św. Katarzyny”.
18. „Legenda o Św. Mikołaju”. Zajęcia połączone z wykonywaniem ludo-

wych ozdób choinkowych.
19. „Dawne kolędowanie”. Uczestnicy otrzymali scenariusz i zaaranżowali 

przedstawienie grup kolędniczych. 

„ETNOWARSZTATY W BIBLIOTECE”
Cykl spotkań ludowych dla dzieci z gminy Skoki

w imprezie integrującej pokolenia. Mimo okresu przedświątecznych 
przygotowań staraliśmy się stworzyć atmosferę, która pozwoliła 
na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania na najpiękniejsze 
z wszystkich świąt.

Inny charakter kolędowania  miał miejsce w Gościńcu „Winnica” 
w Sławicy 19 grudnia. Podczas Wigilii Seniorów z terenu Gminy Skoki 
duchową ucztę zapewniła swoim koncertem znana już w Skokach ze 
swych występów Eleni. Jak na Wigilijny nastrój przystało, był to koncert 
kolęd i pastorałek, które wraz z artystką śpiewała „Harfa” oraz ponad 
dwustuosobowa widownia. Było wiele podziękowań dla artystki i jej 
zespołu, wśród których znalazło się także to od Emeryckiego Zespołu 
„Harfa”, a wyraził je dyrygent „Harfy” Antoni Wiśniewski wręczając 
piosenkarce bukiet kwiatów.

W niedzielny ranek 28 grudnia – ostatnią niedzielę roku 2014, na 
Mszy Świętej o godz. 8-mej Zespół „Harfa” śpiewał kolędy acapella, 
a niektóre przy akompaniamencie organisty Pana Pawła Białego. Mszę 
Świętą odprawił w intencji zmarłych emerytów i rencistów ksiądz Karol 
Kaczor, proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach, 
a zakończono ją  kolędą pt „Kolęda dla nieobecnych”.

Radosny okres śpiewania kolęd przyćmiony został wiadomością 
o śmierci byłego chórzysty Tadeusza Nowakowskiego, który zmarł 
4 stycznia, a pogrzeb odbył się 7 stycznia na cmentarzu parafialnym 
w Lechlinie. śp. Tadeusz przeżył 88 lat. Ostatnio już z nami nie śpiewał, 
ponieważ mieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 
Delegacja Chóru uczestniczyła w pogrzebie, a 29 kwietnia br. o godz. 
18- tej w Skokach odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłego. Na 
towarzyskim spotkaniu Zespołu „Harfa”- 8 stycznia uczciliśmy minutą 
ciszy pamięć kolegi odśpiewując z tej racji kilka kolęd.

18 stycznia na zaproszenie księdza Krzysztofa Burwiela – rezydenta 
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie koncerto-
waliśmy i śpiewaliśmy kolędy na Mszy Świętej o godz. 10- tej przed 
obliczem Matki Bożej Łaskawej w kaplicy pałacu. Na zakończenie 
pobytu w Rościnnie Zespół „Harfa” ugoszczony został słodkościami, 
za co serdecznie dziękujemy.

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych delegacja Zespołu 
udała się do Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze z życzeniami 
dla byłej swej członkini, a obecnie pensjonariuszki tego Domu Marii 
Drzewieckiej z okazji Jej 80- tej rocznicy urodzin. Przy tej sposobności 
nasi przedstawiciele spotkali się też z innymi przebywającymi w tym 
Domu mieszkańcami naszej Gminy. 

Kolędowanie zakończyliśmy w tym roku 25 stycznia na Mszy Świętej 
o godzinie 12- tej w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apo-
stoła w Budziszewku. Ksiądz proboszcz Grzegorz Kuliński serdecznie 
podziękował za przybycie i uświetnienie Mszy Świętej, czego wyrazem 
były jego szczere słowa podziękowania oraz owacje przybyłych para-
fian, którzy do końca potrafili wysłuchać kolęd - rzadko spotykany 
obrazek. Występ w Budziszewku zakończył się wspólną fotografią 
z księdzem Grzegorzem.

Jak co roku, po krótkich przygotowaniach czekają nas spotkania 
Wielkopostne i Wielkanocne.

Antoni Wiśniewski
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CENY ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 13 lutego 2015 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto 
na mąkę 480 do 520 zł/tona, pszenica na mąkę 700-740  zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 500 - 530 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu 
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie: pszenica na paszę 
do 600-660 zł/t, pszenżyto do 540 zł/tona, jęczmień na paszę ok. 530 zł/
tona. Sucha kukurydza w skupie w cenie do 570 zł/tona. Do podanych 

cen należy doliczyć VAT. 
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenży-

to, jęczmień 32 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,50 – 0,80 
zł/kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 1,20-1,80 zł/
kg, pietruszka, seler do 4,00 zł/kg, kapusta ok. 2,0 zł/główka, ogórki do 
9,50 zł/kg, pomidory 8 – 10 zł/kg. Jabłka 1,20 – 2,00 zł/kg. Jaja kurze 
0,50 - 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 13 lutego 2015) 3,90 – 4,10 zł/kg plus 

VAT. Maciory 2,20 - 2,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 90 – 130 
zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok.  10,0 zł za 1 kg wagi 
żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  byki 5,80 - 7,00 zł/kg plus 
VAT, jałówki 5,80 – 6,40 zł/kg, krowy 3,70 - 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko 
w skupie w cenie około 0,95 - 1,25 zł/litr plus VAT. Rok temu mleko było 
w cenie 1,25 – 1,60 zł/litr.

INNE CENY – NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2015 r.
Nawozy: mocznik do 1550 zł/tona, saletra amonowa do 1300 zł/t, poli-

foska „8” (import) ok. 1650 zł/t, sól potasowa 1525 zł/t. Otręby pszenne 
ok. 450 - 600 zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie ok. 400 - 540. 
Śruta sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta rzepakowa ok. 
1000 zł/tona. Cena oleju napędowego około  4,52 – 4,55  zł/litr. Rok 
temu była to cena ok. 5,43 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 750 zł/t, żyto 

540 zł za 1 t, pszenżyto ok. 650 zł/t, jęczmień był w cenie 700 - 730 zł/t plus 
VAT. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,15 zł/kg, w lutym 2013 
r wynosiła 4,80 zł/kg plus VAT, teraz do 4,10 zł plus VAT. W ostatnich 
dniach cena skupu tuczników wzrasta, jednak nadal nasi producenci 
trzody chlewnej mają duże problemy z opłacalnością hodowli. Utrzymują 
się nadal niskie ceny prosiąt – brak kupujących. Jednak niskie ceny zbóż 
skłaniają rolników do chowu trzody chlewnej, aby w ten sposób zago-
spodarować zapasy własnego zboża. Z troską patrzą w dalszą przyszłość  
również hodowcy bydła – obniżyła się cena mleka.

Pocieszeniem jest to, że ogólnie na terenie gminy warunki pogodowe 
sprzyjają zasiewom ozimym. Zboża ozime oraz rzepak powschodziły 
dość dobrze i ich wegetacja jest zadawalająca. Oby dalej omijały nas 
duże i „suche” mrozy.

Od 1 grudnia br. ARiMR wypłaca dopłaty bezpośrednich za 2014 rok.
Za 2014 r płatność JPO wynosi 910,87 zł/ha (płatności UPO za 2014 

roku nie ma), a płatność ONW 179 zł/ha. Za 2015 r. będą już bardzo 
poważne zmiany.

W 2015 r nadal będzie płatność JPO i ONW. Będą również inne 
płatności, w tym za tzw. „Zazielenienie” – dotyczy to zasiewów i upraw 
danego gospodarstwa oraz płatność dodatkowa, płatność do produkcji, 
płatność Mł.R.

Określenie „Zazielenienie” obejmuje głównie takie zagadnienia jak:
– dywersyfikację upraw oraz
– obszary, w tym uprawy zwane proekologiczne (tzw. EFA).
Dywersyfikacja upraw - nie dotyczy to gospodarstw mających do 10 

ha gruntów ornych. Jednak gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych 
są tym już objęte i winny się do tego stosować.

Obszary, w tym uprawy proekologiczne (EFA) – nie dotyczy gospo-
darstw do 15 ha gruntów ornych. Jednak gospodarstwa powyżej 15 ha 
gruntów ornych muszą planować zasiewy tak, aby 5 % gruntów ornych 
zajmowały uprawy proekologiczne, w tym może to być grunt ugorowany 
lub będą to pewne inne uprawy. Rolnicy powyżej 15 ha GO winni się 
z tym zapoznać.

W dniach 11 i 13 lutego br. Kierownik BP ARiMR przeprowadziła 
szkolenia z tego zagadnienia w świetlicach w Potrzanowie i w Kuszewie. 

Projektowana stawka płatności JPO od 2015 r to 107 Euro na 1 ha, 
a szacunkowa stawka za „zazielenienie” to 71,8 Euro/ha. W ostatnich 
dniach powyższe stawki uległy pewnemu obniżeniu w stosunku do 
projektu z 2014 r. Ponadto od 2015 r będą dalsze nowe płatności jak 
„płatność  dodatkowa”, płatność dla młodych rolników, płatność do bydła 
i krów ( 69 Euro/szt), płatność do roślin wysokobiałkowych (początkowo 
326 Euro/ha – obecnie ma być 239,6 Euro/ha), do owoców miękkich,  
płatność cukrowa i tzw. skrobiowa do kontraktowanych ziemniaków 
przemysłowych. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o „Dopłaty 
bezpośrednie” w 2015 po 15 marca br.

Są nowości w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty już od 2015 
roku. Więcej informacji na szkoleniach dla rolników. Również będę 
informował o tym w biurze doradcy rolników - przy Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach. Jest mowa o pieniądzach dla rolników, którzy 
zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi. 
Nadal czekamy na szczegóły w zakresie działania i terminu przyjmowania 
wniosków do PROW 2014 – 2020. 

Od 15 stycznia 2015 r. rolnicy mogą już składać w ARR (Poznań) 
wnioski o dopłaty do zakupionego jesienią 2014 r zboża siewnego. Po-
ziom płatności tak jak w poprzednim roku. Obowiązują jednak nowe 
druki wniosku.

W sprzedaży jest już materiał siewny zbóż jarych – ceny podobne 
jakw 2014 r.

Tylko do końca lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do 
„paliwa rolniczego tj. oleju napędowego”. Dotyczy to faktur za paliwo 
zakupione od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 roku. Następne wnioski 
w sierpniu 2015. 

Po 1 marca można już zaorywać poplony, które były wysiane jesienią 
2013 r w ramach „programów rolnośrodowiskowych”. Można wywo-
zić obornik.

W marcu planowane jest w Skokach szkolenie dla rolników na temat 
podatków rolnych, w tym VAT oraz na temat dotacji z działania PROW 
2014 – 2020.

Rolnikom Życzę dalszej, łagodnej zimy oraz pogodnej wiosny 2015 ! 
Skoki, 13 luty 2015                         Doradca Rolników - Stanisław Kida

UWAGA
ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

PTASIA GRYPA - zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana 
przez wirus
ATAKOWANE GATUNKI - wszystkie gatunki ptaków wolno 
żyjących i domowych; (największe straty wśród kur i indyków).
ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA - ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi 
nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.
PODSTAWOWE OBJAWY - osowiałość, gwałtowny spadek lub 
utrata produkcji jaj, miękkie skrupy jaj, obrzęk i zasinienie 
grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, kichanie, duszność, 
obrzęk zatok podczołowych, objawy nerwowe, biegunka, nagłe 
upadki zwierząt bez widocznych objawów - śmiertelność do 100%.
ROZPRZESTRZENIANIE CHOROBY - zakażone ptaki wydalają 
duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg 
oddechowych.
Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z 
migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez 
kontakt pośredni: na przykład z zakażona wodą do picia, paszą. 
Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez 
sprzęt, środki transportu, człowieka.
WRAŻLIWOŚĆ WIRUSA - wirusa zabija obróbka termiczna, 
powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.
HODOWCO DROBIU! Chroń swoje ptaki przed kontaktem z 
ptactwem dzikim zwłaszcza wodnym i drapieżnym.
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Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie: 
z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu 
osiągnięcia określonych kwalifikacji, a równocześnie jest decyzją 
o osiągnięciu określonej pozycji społecznej i socjalnej. Kto i co wpływa 
na decyzje gimnazjalistów? 

Rodzicu – czy zastanawiałeś się nad tym, kto ma największy wpływ 
na edukacyjne i zawodowe wybory twojego dziecka? O wyborze szkoły 
i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej oczywiście może zdecydować sa-
modzielnie. Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych 
osób, sytuacji, czy też okoliczności. 

Na początku tego roku przeprowadziłem badania w naszym gimna-
zjum pytając gimnazjalistów o to, kto i co ma największy wpływ na ich 
edukacyjne i zawodowe wybory. Okazało się, że: największy wpływ na 
decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, mają rodzice 
oraz tradycje rodzinne. Ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, 
znajomi i koledzy młodego człowieka. Istotną rolę odgrywa szkolny 
doradca zawodowy, ale i  także nauczyciele, którzy swoją postawą mogą 
zachęcić bądź zniechęcić do wyboru danego zawodu. Nie mniej ważną 
okazuje się także wiedza dotycząca szkół czerpana z Internetu. Dużą 
rolę odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki 
od miejsca zamieszkania młodej osoby. Także moda na dany zawód 
może znacząco przyczynić się do podjęcia takiego, a nie innego wyboru 
szkoły i zawodu. Zdarza się, że o wyborze decyduje czasami przypadek, 
media oraz prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej 
szkoły czy kierunku. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Was – 
Rodziców – jako osoby znaczące, które są autorytetem także w sytuacji 
kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Warto zatem 
wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować 
jako inwestycję w ich przyszłą karierę. Czy spodziewaliście się, że macie 
tak duży wpływ na wybory swoich dzieci? Bez wątpienia możecie być 
pomocni w podjęciu dobrej decyzji o wyborze szkoły i zawodu przez 
Wasze dzieci. Wyniki badań, które wcześniej przytoczyłem, wskazują 
również na istotny wpływ na wybór szkoły lub zawodu tzw. czynników 
zewnętrznych (część z nich wymieniłem). Nie zapominajmy jednak 
o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, czy też 
przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których 
możemy zaliczyć: zainteresowania, predyspozycje, zdolności, talent, 
umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości 
intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia. Nadmieniłem, że 

znaczący wpływ na podejmowanie decyzji mają rodzice. Nic w tym 
dziwnego, bo przecież to przecież Ty rodzicu jesteś pierwszym doradcą 
swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem 
spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i za-
wodu. Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać: Co mogę 
zrobić? Jak mogę pomóc? Przede wszystkim możesz:
• zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, 

co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są 
one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach;

• przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje 
dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”;

• rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów 
szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o po-
tencjale dziecka;

• towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwo-
wanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę 
sławną piosenkarką, albo modelką”) poprzez fazę zainteresowań 
(„Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie”) do 
krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę 
szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym”);

• angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze 
wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
Podsumowując należałoby odpowiedzieć na postawione w tytule 

pytanie. Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związa-
nych z wyborem szkoły i zawodu? Odpowiedź jest tylko jedna: TAK. 
Dlaczego? Bo dobrze znasz swoje dziecko i możesz motywować je do 
szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”, bo stanowisz 
dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także 
tego związanego z pracą zawodową, czy uczeniem się,  przekazujesz 
informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej. Często jesteś 
pierwszym źródłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufa-
niem przyklejają etykietę „wiarygodne” i wreszcie dlatego, że dzielisz 
się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi. 

Już 20 marca organizuję wyjazd z młodzieżą na Targi Edukacyjne 
w Poznaniu, a wcześniej 11 marca (środa) od godziny 10:00 w naszym 
gimnazjum będzie Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych z udziałem szkół 
z powiatu i najbliższych okolic. Zapraszam do udziału także i rodziców.

Pedagog szkolny 
Krzysztof Ołdziejewski - doradca zawodowy

CZY WARTO BYĆ DORADCĄ SWOJEGO DZIECKA 
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYBOREM SZKOŁY I ZAWODU?

Dla przypomnienia podaję schemat struktury szkolnictwa.
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Turnieje młodych Piłkarzy 
- Drużyn Orlika

8 drużyn i około 100 młodych piłkarzy, 18 rozegranych meczy i 43 
strzelone bramki - 17 stycznia br. w hali skockiego Gimnazjum, wła-
ściwie mówią wszystko.

Ale przechodząc do konkretów, to właśnie w tym dniu i w tej hali 
odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Orlika o Puchar Burmistrza 
Tadeusza Kłosa. W rozgrywkach odbywanych w systemie grupowym  
rywalizowały zespoły: „Concord” Murowana Goślina, „Wełna” Skoki, 
„Kłos” Budzyń i „Leśnik” Margonin w Grupie A oraz: „Błękitni” 
Owińska, „Sokół” Damasławek, „Zamek” Gołańcz i „Wełnianka” 
Kiszkowo w Grupie B. 

Spotkania na tym etapie, w Grupie A przyniosły zwycięstwo zespo-
łowi „Concord”- 7 pkt. 4 bramki zdobyte i 0 bramek straconych. Na 
II miejscu uplasowała się „Wełna” (5 pkt. 3 z i 2 s), a na kolejnych 
miejscach: „Kłos” (4 pkt. 6 z i 2 s) i „Leśnik” (0 p 1 z i 10 s). Natomiast 
w Grupie B tryumfowali „Błękitni” (9 pk.12 z i 0 s).  II miejsce zajął 
„Sokół” (4 p 3 z i 6 s), III „Zamek” (2 p 1 z i 5 s), a IV „Wełnianka”(1 
p 0 z i 5 s). 

W meczach półfinałowych zawodnicy z Murowanej Gośliny zmierzyli 
się z kolegami z Damasławka – wynik 2:0, a Skoczanie z piłkarzami 
z Owińsk, z którymi przegrali wynikiem 0:4. W tej sytuacji naszym 
zawodnikom pozostało starcie o 3 miejsce, w którym Ich przeciwni-
kami byli sportowcy z Damasławka, którzy to spotkanie zdobywając 1 
bramkę wygrali. Tak więc zawodnicy reprezentujący barwy „Wełny” 
ostatecznie uplasowali się na IV miejscu Turnieju, a kolejne miejsca 
zajęli: ”Kłos” Budzyń- V, „Zamek” Gołańcz- VI, „Wełnianka” Kisz-
kowo- VII i „Leśnik” Margonin- VIII.

Skocki Turniej Drużyn „Orlika” przyniósł zwycięstwo zespołowi 
„Błękitni” Owińska, który finałowy mecz z „Concord” Murowana 
Goślina wygrał z wynikiem 3:0 i Skoki opuścił z głównym trofeum 
–Pucharem Burmistrza. 

Ale piękne Puchary pamiątkowe otrzymały też pozostałe  drużyny 
uczestniczące w Turnieju, a wszystkim zawodnikom i ich  trenerom 
pobyt w Skokach przypominać będą pamiątkowe medale i kalendarze 
ścienne na 2015 rok.  

Punktacji drużynowej towarzyszyła punktacja indywidualna zawodni-
ków, w której: Najlepszym strzelcem Turnieju uznany został- Mateusz 
Baranowski z Owińsk. Najlepszym bramkarzem- Kacper Połczyński 
ze Skoków, a Najlepszym zawodnikiem Turnieju - Dominik Pawlak 
z Murowanej Gośliny.

Skocki Turniej Orlika, to kilka godzin potyczek młodych chłopców 
na boisku. To też zacięta rywalizacja zbiorowa i wiele pięknych akcji 
indywidualnych, których nie powstydziliby się i dorośli piłkarze. To 
też pięknie strzelane bramki i równie piękna obrona bramkarzy. Ale, 
to też piękny doping zawodników ze strony ich kolegów, trenerów 
i opiekunów oraz rodziców. W sumie to doskonała szkoła nie tylko 
gry, ale i sportowego zachowania się kibiców.

Turniej w ocenie wszystkich uczestników wypadł doskonale .A na 
tę ocenę złożyło się zaangażowanie ze strony rodziców i opiekunów 
młodych piłkarzy, z Magdą Bartkowiak, Justyną Wojewodą i Danutą 
Myszką na czele, które też zadbały o poczęstunek dla zawodników 
i gości. Do oceny tej dołożyło się też wsparcie ze strony sponsorów; 
Samorządu Miasta i Gminy Skoki, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 
Handlowego „Lemar”, Sklepu Sportowego „Bema Sport” oraz Klubu 
Sportowego „Wełna”. I za to wszystko, w imieniu jego uczestników 
Im dziękujemy.

Ps. Jak zapowiadają organizatorzy, jeszcze w styczniu na skockiej 
hali odbędzie się Turniej jeszcze młodszych zapaleńców piłki nożnej 
trenujących przy Klubie „Wełna”, a w miesiącu marcu planowany jest 
kolejny Turniej „Orlika”.  

Edmund Lubawy 
Fot. Karol Nawrot

- Drużyn Żaków
Minęło dwa tygodnie i w sobotę 31 stycznia, na halę skockiego Gim-

nazjum znów wyszli młodzi piłkarze. Tym razem boisko opanowały 
Drużyny Żaków.

Tak, jak w zamieszczonej powyżej relacji ze spotkania Drużyn Orlika 
rozgrywki z udziałem 8 drużyn, tym razem reprezentujących 6 Klubów 
(„Wełna” Skoki i „Nielba” Wągrowiec wystawiły po 2 drużyny) prowa-
dzone były na zasadzie grupowej. W Grupie  A wystąpili zawodnicy: 
I drużyny „Wełny”, „Sokoła” Damasławek, II drużyny „Nielby” i „Avii” 
Kamionki. Z kolei w Grupie B zagrali piłkarze reprezentujący: II 
drużynę „Wełny”, „Zamek” Gołańcz”, I drużynę „Nielby” i „Polonię” 
Chodzież.

Faza grupowa, w Grupie A przyniosła zwycięstwo prowadzonej przez 
Radosława Modlibowskiego I drużynie „Wełny”, a kolejne miejsca 
zajęły: „Avia” Kamionki, „Sokół” Damasławek i II drużyna „Nielby”. 
Z kolei, w Grupie B wygrała „Polonia” Chodzież, a na kolejnych 
miejscach uplasowały się: I drużyna „Nielby”, „Zamek” Gołańcz i II 
drużyna „Wełny”.

Półfinał rozegrany między I drużyną „Wełny” i I drużyną „Nielby” 
zakończył się wygraną „Wełny” z wynikiem 2:0, a półfinał II między 
„Avią” Kamionki i „Polonią” Chodzież  dał wynik identyczny i zwy-
cięstwo „Avii”, wynikiem 2:0.    

W rezultacie w meczu finałowym starli się zawodnicy I drużyny 
„Wełny” z zawodnikami „Avii” Kamionki, a mecz ten zakończył się 
wygraną  Skoczan z wynikiem 1:0, przy czym o zwycięstwie zadecydował 
strzał samobójczy zawodnika „Avii”.

Tak więc, nasza I drużyna została zwycięzcą Turnieju i zdobyła 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się i puchary pamiątkowe, z rąk goszczącego w Skokach 
i kibicującego Turniejowi, Posła  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
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Jakuba Rudnickiego oraz medale pamiątkowe z rąk Burmistrza Tade-
usza Kłosa otrzymały: „Avia” Kamionki, „Polonia” Chodzież, I drużyna 
„Nielby” Wągrowiec, „Zamek” Gołańcz, „Sokół” Damasławek, II 
drużyna „Nielby” i II drużyna „Wełny”.   

Podobnie jak w Turnieju „Orlika” przeprowadzono też punktacje 
indywidualną zawodników, a jej zwycięzcy:
- Najlepszy bramkarz: Piotr Szwajkowski z „Avii”,
- Najlepszy strzelec: Dawid Obst (zdobył 7 bramek) z I drużyny „Wełny”
- Najlepszy zawodnik: Mateusz Szczepaniak z I drużyny „Wełny”

obdarowani zostali dodatkowo pamiątkowymi statuetkami.
Wszyscy kibice swym ulubieńcom sprawili piękny doping, w którym 

tym razem wyróżniali się miłośnicy „Wełny”. I wszystko to sprawiło, 
że była to kolejna udana impreza sportowa, która taką ocenę znalazła 
nie tylko wśród Skoczan, ale i wśród uczestniczących w niej gości.  

Edmund Lubawy

Turniej Piłki nożnej OSP 
Powiatu Wągrowieckiego

24 – 01 – 2015. w hali widowiskowo-sportowej w Skokach odbył się 
II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Powiatu Wągrowieckiego.  W zawodach uczestniczyło sześć 
drużyn reprezentujących swoje gminy: OSP Skoki, OSP Gołańcz, OSP 
Żabiczyn, OSP Sienno, OSP Wapno, OSP Niemczyn. 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Wągrowcu i Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Skokach. Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym” 
i trwały po 15 min. Turniej był bardzo emocjocjonujący i obfitywał 
w wiele ciekawych akcji a decydujące bramki padały często w ostatnich 
sekundach meczu. Zawody wygrała drużyna OSP Niemczyn, która 
reprezentować będzie nasz powiat w zawodach wojewódzkich, które 
odbędą się 1 lutego 2015 r. w Grodzisku Wielkopolskim.

Końcowa tabela:
1 miejsce OSP Niemczyn - 12 pkt.
2 miejsce OSP Wapno -   8 pkt.
3 miejsce OSP Sienno -   7 pkt.
4 miejsce OSP Skoki -    5 pkt
5 miejsce OSP Żabiczyn -   4 pkt
6 miejsce OSP Gołańcz -   4 pkt. 
Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy 

i piłki halowe a trzy najlepsze drużyny dodatkowo puchary z rąk Pre-
zesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druha 
Andrzeja Kuraszkiewicza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pana 
Tadeusza Kłosa. Dodatkowo najlesza drużyna turnieju otrzymała 
specjalny puchar ufundowany przez Prezesa Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP Wojwództwa Wielkopolskiego druha 
Stefana Mikołajczaka.

Organizatorzy turnieju dziękują Władzom Gminy za udostępnienie 
hali, pani Kindze Świder i Pawłowi Szymasiowi za pomoc przy organiza-
cji oraz Piotrowi Kaczmarkowi za zabezpieczenie medyczne zawodów.

Dariusz Lipczyński 

Wyścigi w podmuchach zimy 
– Cyclokross SKOKI 2015

Sezon kolarski 2015 w Wielkopolsce został w niedzielę zainaugu-
rowany w Skokach podczas I Otwartych Mistrzostw Gminy Skoki 
w Kolarstwie Przełajowym. 

8 lutego, wielkopolscy fani kolarstwa zaczęli sezon 2015. Sportowa 
rywalizacja i prawdziwe ściganie miała miejsce w Skokach w lesie przy 
Gimnazjum, gdzie odbyły się zawody przełajowe - pierwsze w cyklu 
Cyclocross Wielkopolska 2015.

Tym razem prawo startu miały kobiety (open), juniorzy, elita męż-
czyzn oraz mastersi. Dwie pierwsze kategorie wiekowe ścigały się 40 

minut plus runda, dwie następne - 50 minut plus runda. Trasa jednej 
rundy liczyła okolo 2000 metrów. Po starcie zawodniczki i zawodnicy 
jechali betonową drogą, by znaleźć się na leśnych duktach oraz między 
drzewami. Trzeba było trochę pobiegać, jak to w przełajach... I finiszo-
wać na betonie. W okolicach Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach, ul. Rogozińska 1.

Co tu dużo mówić, fani kolarstwa nie przestraszyli się niedzielnych 
podmuchów zimy i w liczbie ponad 50 zjawili się w Skokach. Wyścigi 
były interesujące i triumfowali w nich: kobiety (open) - Marta Gogo-
lewska (Wągrowiec), juniorzy - Maciej Połatyński (Nowe Miasto), 
elita mężczyzn - Patryk Adamkiewicz (Skórzewo) i mastersi - Sławomir 
Spławski (Bogdanowo).
Najlepszym trzem zawodniczkom i trzem zawodnikom w trzech męskich 
kategoriach puchary wręczał burmistrz Skoków Tadeusz Kłos. Imprezę, 
jak na warunki zimowe niezwykle udaną, zorganizowały władze Skoków 
oraz Wojciech Gogolewski - prezes ogniska TKKF „Pałuki” w Wągrowcu 
oraz główny animator imprez kolarskich w Wielkopolsce. 

Piotr Kurek - dziennikarz sportowy
Warto podkreślić, iż w zawodach udział wzięło dwóch mieszkańców 

Gminy Skoki, tj. w barwach MERX Polska w kategorii juniorów za-
prawiony już w rywalizacji sportowej Dorian Karczewski z Lechlina 
zajmując II miejsce oraz debiutujący w zawodach rowerowych Dariusz 
Błachowiak w kategorii senior ze Skoków.

Zdjęcia i film z rowerowych zmagań w Skokach znajdują się stronie 
www.gmina-skoki.pl oraz społecznościowym profilu FB www.facebook.
com/GminaSkoki

Bardzo szczegółowa relacja z zawodów znajduje się na stronie Wiel-
kopolskie Rowerowanie http://www.kurek-rowery.pl/ 

Karolina Stefaniak

Skoccy siatkarze najlepsi 
w Powiatowej Spartakiadzie LZS 

1 lutego 2015 w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn stanowiący 
część XII Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS Mieszkańców Powiatu 
Wągrowieckiego. W Turnieju uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących 
gminy powiatu. W rezultacie Turnieju rozegranego na zasadzie każdy 
z każdym drużyna reprezentująca Gminę Skoki zajęła I miejsce i za-
kwalifikowała się do rozgrywek Rejonu Pilskiego. 

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się następująco: Skoki 
– Damasławek 2:0, Skoki – Gołańcz 2:0, Skoki – Wapno 2:1, Skoki – 
Gmina Wągrowiec (Werkowo) 2:0.

Skocką drużynę tworzyli: Szymon Jankowski, Piotr Słoma, Jakub 
Berendt, Bartosz Kramer, Igor Futro, Artur Glapa, Aron Becker 
i Adrian Dul. 

Mirosław Piechocki 
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Bożonarodzeniowe wspomnienia
Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Domowa krzątanina, za-

kupy, porządki, zapach pierników i świerkowych gałązek, błyszczące 
kolorami świecidełka i wystawy sklepowe towarzyszą grudniowym 
wystrojom. Okres ten uwielbiają dzieci z Przedszkolaka Publicznego 
Tęczowa Łąka w Jabłkowie oddział Łosiniec. 

Przedszkolaki które przygotowały ozdoby choinkowe, dekoracje 
świąteczne i uczyły się kolęd, pastorałek, wierszy o tematyce bożona-
rodzeniowej. W życiu przedszkolaka dzieją się w tedy rzeczy magiczne. 
19 grudnia atmosferę świąt oddały najbardziej  Jasełka przedstawione 
przez dzieci, przekazując wszystkim ważną nowinę, że mały Jezusek 
zamieszkał w naszych serduszkach. Po występie do przedszkolaków 
zawitał wyczekiwany z niecierpliwością Gwiazdor,  który zostawił wo-
rek z prezentami dla dzieci. Po złożeniu życzeń przez panią dyrektor 
Sławomirę Kędziorę, która życzyła wszystkim zdrowych i spokojnych 
świąt, zasiedli wszyscy do stołu wigilijnego.

Justyna Korczak- Sękowska

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 27 stycznia, mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(oj przyprószyło śniegiem tego dnia) naszym zaproszonym gościom 
udało się dotrzeć na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przy-

gotowaną przez dzieci z grup Słoneczek i Pszczółek. Było nas sporo, 
ale wszyscy w rodzinnej atmosferze mieliśmy okazję spędzić miło czas. 
A jak było, popatrzcie….. 

P.N.

Dzień Babci i Dziadka
Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, 

a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których otrzymują 
oni szczególne dowody miłości.

W tych dniach wszystkie wnuki i wnuczki wyrażają wyrazy wdzięczno-
ści za trud, poświęcenie, cierpliwość, wyrozumiałość, której dostarczają 
im każdego dnia dziadkowie. Właśnie z tej okazji 21 stycznia dzieci 
zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i Dziadków na przygotowany 
program artystyczny.

Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki 
i wesoło tańczyły. Dzieci w formie wierszy złożyły Dziadkom i Babciom 
serdeczne życzenia. Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, 
że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, taneczne oraz aktorskie. 
Wnuczęta wręczyły laurki i niespodzianki swoim Dziadkom, a na-
stępnie zaprosili ich  na przygotowany z tej okazji słodki poczęstu-
nek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziad-
ków.

Balik karnawałowy
Ach, cóż to był za bal… W dniu 22. 01 nasze przedszkole zamieniło 

się w magiczne miejsce. Rano do przedszkola przyszły te same dzie-
ci, które widujemy codziennie, lecz już po śniadaniu sale były pełne 
księżniczek, motylków, piratów oraz innych postaci z bajek, baśni oraz 
naszych marzeń.

Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne 
stroje. Przebierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc z wielką ochotą 
we wspólnych zabawach i konkursach.

W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się słodką 
przekąską i napić soczku, jak również zrobić pamiątkową fotkę.

Do domów wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni - już teraz 
wymyślają przebrania na następny bal.
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W karnawale same bale…
W piątek dnia 6 lutego w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” 

w Jabłkowie odbył się balik karnawałowy. W tym roku bal był imprezą 
otwartą, nie tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego 
przedszkola. Na balik mógł przyjść także każdy przyszły przedszkolak, 
czyli dzieci wraz z rodzicami w wieku od 2 do 5 lat. Ci, którzy skorzy-
stali z naszego zaproszenia przybyli na bal w pięknych strojach. Także 
rodzice przychodząc na bal okazali swoją  pomysłowość i kreatywność. 
Na bal przybyły księżniczki, wróżki, biedroneczki, motylki, pszczółki, 

czarownice, król, diabełek, miś, owieczka, Spiderman, Zorro, Indianie 
i wiele innych ciekawych postaci z bajek. Nasze przedszkole zamieniło 
się w magiczny, kolorowy świat. Gdy wybiła upragniona godzina dyrek-
tor przedszkola Pani Sławomira Kędziora oficjalnie otworzyła bal i za-
prosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Wszyscy na balu bawiliśmy się 
fantastycznie. Wspólna zabawa przeplatana była licznymi konkursami 
(taniec z balonem, taniec na gazecie, taniec z krzesełkami, wybór Króla 
i Królowej balu). Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. Bal ten 
na długo pozostanie w naszej pamięci. Już dziś czekamy na następny, 
który odbędzie się za rok. A oto jak się bawiliśmy…

Kokowska

Powstanie wielkopolskie 
w pracach plastycznych

O tym, że członkowie szkolnego kółka historycznego bardzo chętnie 
pracują od początku roku szkolnego, świadczy fakt, że zaangażowali 
się w konkursie plastycznym „Powstanie wielkopolskie w oczach 
dziecka” ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Do ry-
walizacji zostały zaproszone gminy: Damasławek, Gołańcz, Janowiec 
Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno i Skoki.

Zadaniem uczniów było przygotowanie prac w dowolnej technice 
plastycznej na podany temat. 28 uczniów naszej szkoły przy pomocy 
rodziców i prowadzącej kółko historyczne Barbary Surdyk wykonało 
różnorodne i ciekawe prace. Wysiłek i inwencja twórcza, a także zdol-
ności manualne dwóch uczennic Małgorzaty Surdyk i Edyty Malczew-
skiej zyskały uznanie jury i spośród 200 nadesłanych projektów znalazły 
się w gronie 6 laureatów. Nagrody i dyplomy odebrały w Damasławku, 
gdzie miało miejsce podsumowanie konkursu.

Barbara Surdyk

Powiatowy etap Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

W powiatowych eliminacjach konkursowych szkołę reprezentowali 
młodzi pasjonaci historii, którym nie obce są dzieje naszej małej 

ojczyzny. Kryterium zakwalifikowania się do etapu rejonowego było 
zdobycie 85% prawidłowych odpowiedzi. Do zmagań konkursowych 
po żmudnej i systematycznej pracy przystąpili następujący uczniowie: 
Oliwia Fredrych, Martyna Kubiak, Szymon Kubiak, Patryk Talar, Ser-
giusz Wojtaszek, Małgorzata Surdyk,  Aleksandra Szymańska, Paulina 
Kubiak, Piotr Łuczak.

Barbara Surdyk

Balik karnawałowy rozpoczynający 
akcję „Ferie w szkole”

Dzień poprzedzający rozpoczęcie ferii zimowych upłynął w szkole 
pod znakiem karnawałowej zabawy. Najmłodsi oczekiwali balu ze 
szczególnym zniecierpliwieniem, ponieważ to okazja do zaprezento-
wania się w niecodziennych strojach i przebraniach. Inwencja twórcza 
i pomysłowość wielu z nich była godna uznania nawet dla wytrawnych 
kreatorów mody. Oprócz kupionych strojów karnawałowych na par-
kiecie można było dostrzec kreacje wykonane ręcznie, ale za to nie-

powtarzalne i oryginalne. Niezależnie jednak od przebrania wszyscy 
bawili się świetnie, o czym świadczyły rozpromienione uśmiechem 
twarze najmłodszych uczestników balu. Starsi bawili się w godzinach 
popołudniowych podczas dyskoteki. W rytmie najnowocześniejszych 
przebojów i tych nieco starszych, ale doskonałych do tańca, spędzili 
ostatnie godziny przed zimowym wypoczynkiem. Do organizacji zabawy 
włączyła się Rada Rodziców, której członkowie zapewnili dzieciom 
słodkie przekąski i napoje.

Dla wszystkich chętnych uczniów nauczyciele i wychowawcy przy-
gotowali atrakcyjny program zimowego wypoczynku w szkole. Zajęcia 
zostały zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami uczniów i często 
inspirowane ich pomysłami po to, aby kontynuowana od wielu lat akcja 
„Ferie w szkole” była atrakcyjną alternatywą miłego i pożytecznego 
spędzenia czasu wolnego. Każdy znalazł coś dla siebie, bo oprócz wycie-
czek na basen i do kina, można było zapisać się na zajęcia artystyczne, 
sportowe, komputerowe czy rozwijające uzdolnienia i umiejętności 
w ramach działających kół zainteresowań.

Siatkarki na podium!
9 lutego 2015 w Damasławku miały miejsce Mistrzostwa Powiatu 

Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

Dokończenie na str. 22
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Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły, pokonując rywalki z Da-
masławka i Wągrowca, zdobyła I miejsce w powiecie wągrowieckim 
i awansowała do rozgrywek na szczeblu rejonu pilskiego. Siatkarkom 
GRATULUJEMY!!! Życzymy zapału i wytrwałości w treningach oraz 
dalszych sukcesów!!!

Skład zespołu: Magdalena Kaczmarek, Nikola Sroczyńska, Patrycja 
Początek, Natalia Lahuta, Joanna Dziel, Natalia Kuszpit, Gabriela 
Mistrzak, Małgorzata Surdyk, Aleksandra Szymańska, Klaudia Szwed, 
Aleksandra Konieczka, Zuzanna Szczepaniak, Aleksandra Tyll. Opie-
kun zespołu – Katarzyna Dziel.

Lekcja historii dla najmłodszych
W ramach realizacji cyklu tematów „Dawniej i dziś”, uczniowie 

klas pierwszych przenieśli się w czasie - do świata bez komputerów 
i współczesnych cudów techniki.

Barbara Surdyk zaprosiła najmłodszych uczniów naszej szkoły na 
pierwszą lekcję historii. Przygotowała wspaniałą wystawę starych 
sprzętów gospodarstwa domowego. Dzieci mogły oglądać i dotykać 
przedmiotów, których już nikt nie posiada. Miały niepowtarzalną 
okazję wyprać serwetkę na tarze, odcisnąć z niej wodę za pomocą 
starej wyżymaczki, uprasować ubranie żelazkiem z duszą, zmielić kawę 
w drewnianym młynku, ubić pianę trzepaczką, utrzeć żółtka w maku-
trze. Uczniowie przelewali mleko z kanki do szklanych butelek. Poznały 
dawny sposób wyrabiania białego sera. Podziwiały telewizor, który 
swego czasu odbierał tylko dwa kanały i nie posiadał pilota.

Pierwszoklasiści po powrocie do klas dzielili się wrażeniami po 
niezwykłej lekcji historii i wspólnie doszli do wniosku, że codzienne 
życie ich dziadków było bardziej skomplikowane.

PCK w Szkole
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu oraz Dyrekcja Szkoły Podsta-

wowej w Skokach są organizatorami programu edukacyjnego „Super 
Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby PCK”, który realizowany jest 
wśród uczniów trzecich klas. Program został opracowany przez 
Zarząd Główny PCK i realizowany jest wśród młodzieży na terenie 
całego kraju.

Celem programu jest promocja zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, 
ekologii i wartości humanitarnych. Koordynatorkami programu są 
nauczycielki klas wczesnoszkolnych: Aldona Lubiatowska, Małgorzata 
Winkel, Justyna Markiewicz. Pierwszym prelegentem programu był 
Jan Maćkowiak, prezes PCK w Wągrowcu, który zapoznał młodzież 
z celem realizowanego programu, omówił znaczenie międzynarodowej 
organizacji czerwonokrzyskiej oraz wręczył wszystkim uczestnikom 
materiały edukacyjne. 

Podczas kolejnych wykładów i pokazów prelegentami będą przedsta-
wiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Nadleśnictwa Durowo oraz 
Arun Goel – lekarz stomatolog. Podsumowanie programu odbędzie się  
w miesiącu maju, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe dyplomy, a szkoła wyróżnienie za czynny udział w reali-
zacji programu.

J. M.

Dokończenie ze str. 21

Bon Voyage!!! Czyli magiczny 
tydzień z krańca świata!!!

W grudniu od 08.12.-12.12.2014 przyjechali do Naszych Szkół 
i Przedszkoli wolontariusze ze światowej organizacji studenckiej 
o nazwie Aiesec. My mieliśmy przyjemność gościć p. Ricardo Cardera 
z Meksyku i p. You Zhou z Australii (rodowitą Chinkę). Mieli dużo 
energii do działania, przedstawiania kultury, tradycji ich krajów oraz 
poznawania naszych narodowych obyczajów. Pracowali każdego dnia, 
prowadzili zajęcia w szkołach i przedszkolach. Celem projektu, który 
realizowali było budowanie wrażliwości międzykulturowej, zwiększanie 
świadomości odmienności kulturowej w aspekcie „mogę poznać, wiem i  
umiem być tolerancyjny”, kształtowanie postaw dialogu i zachęcania do 

nauki języka angiel-
skiego. Jednak nie 
tylko w klimatach na-
ukowych można było 
brać szlify językowe 
ale także w trakcie 
zabawy np.: nauka 
salsy typowego tań-
ca z Meksyku; mini 
lekcje hiszpańskie-
go, trening bitboksu 
w rytmie Michaela 

Jacksona oraz usłyszeć piosenki wykonane w języku chińskim. Prze-
konaliśmy się, że warto rozwijać swoje umiejętności językowe, bo to 
pokonuje bariery i czyni ze  świata „globalną, otwartą przystań dla 
każdego”. Więc na koniec można powiedzieć: (Chákàn); See you; Hasta 
la vista .. a po prostu do zobaczenia i na to czekamy.

Ewa Przybylska-Mielcarek

Zabawa walentynkowo-karnawałowa 
w Szkole Podstawowej 

w jabłkowie filia Lechlin
Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie niewątpliwie za-

służyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy walen-
tynkowo – karnawałowej, która odbyła się w naszej lechlińskiej szkole 
w piątek - 13 lutego.

Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. W szkole 
zaroiło się od przebierańców, stroje były barwne, mieniące się cekina-
mi, różnymi świecidełkami, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły 
wybranej postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, 
a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor 
dopisywał zarówno dzieciom jak i  wychowawcom. Były korowody, 
kółeczka i tańce w parach. Przerywnikiem w zabawie była „Poczta 
Walentynkowa”. Uczniowie  już tydzień wcześniej mogli wrzucać, do 
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specjalnie przygotowanej skrzynki, Walentynki dla swojego wybranka 
lub wybranki. Nie zapomniano również o odpowiedniej dekoracji 
w klasach – wszędzie pojawiły się ozdoby w kształcie serc.

Trzeba powiedzieć, że karnawałowa zabawa roztańczyła nawet tych 
najwstydliwszych uczniów. Chociaż wszyscy uczestnicy doskonale się 
bawili i humor wszystkim dopisywał, to wesołej zabawy nastał kres. 
Kolejny karnawał ponownie za rok!

Joanna Tomczak

„najlepsi z najlepszych: 
wielcy Polacy”

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłko-
wie filia Lechlin stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest udział w re-
alizacji projektu edukacyjnego „Najlepsi z najlepszych: wielcy Polacy”.

Styczeń należał 
do klasy I, która 
z wychowawczynią 
p. Justyną Graczyk, 
z a p r e z e n t o w a ł a 
całej społeczności 
szkolnej sylwetkę 
Jana  Brzechwy . 
W ramach działań 
jakie podjęli znala-

zły się: przygotowanie gazetki ściennej o poecie, przygotowanie przed-
stawienia „Żuraw i czapla”, przeprowadzenie konkursu plastycznego 
„W krainie wierszy Jana Brzechwy” oraz quiz wiedzy o tym znanym 
Polaku. 

Joanna Tomczak

„najlepsi z najlepszych: 
wielcy Polacy”

Kolejny miesiąc realizujemy w lechlińskiej szkole projekt „Najlepsi 
z najlepszych: wielcy Polacy”. Miesiąc luty należał do klasy V, która 
z wychowawczynią p. Katarzyną Rakowską, zaprezentowała całej 
społeczności szkolnej sylwetkę Mikołaja Kopernika. W ramach działań 
jakie podjęli znalazły się: przygotowanie gazetki ściennej o astronomie 
i makiety Układu Słonecznego, projekcja filmu pt.: „Gwiazda Koperni-
ka”. W ostatni piątek przed feriami nastąpiło podsumowanie miesiąca 
z Kopernikiem. Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w Turnieju Wiedzy 
o Mikołaju Koperniku. Pierwszoklasiści, którzy przez cały tydzień 
poznawali Kosmos na zajęciach edukacyjnych, wykonali rakiety z figur 
geometrycznych. Drugoklasiści wraz w wychowawczynią przygotowali 
plakat Układu Słonecznego, natomiast trzecioklasiści wykonali modele 
rakiet, które zostały wykorzystane jako atrapy do zdjęć. 

Katarzyna Rakowska

XVI mistrzostwa w Unihokeju 
Chłopców

Dnia 6 lutego 2015 
w Gołańczy odbyły się 
Mistrzostwa Powia-
tu Wągrowieckiego 
w Unihokeju. Szkoła 
Podstawowa z Jabł-
kowa zajęła I miejsce 
i wywalczyła awans 
do etapu rejonowego. 
W rozegranym Turnie-
ju nasz zespół pokonał 

szkołę z Mieściska, Smogulca i Morakowa.
Skład zespołu: Piec Gracjan, Stawowy Jakub, Zieliński Jakub, 

Graczyk Filip, Szymański Jan, Myszka Krzysztof, Walkowiak Jakub, 
Ratajczak Krzysztof, Hagdan Mirosław, Maciejewski Dominik, Jung 
Konrad, Kubiak Mateusz. Gratulujemy!

Tomasz Jarzembowski

W tym obszarze będzie można poznać, prześledzić rozwój 
dziecka od 0-6 r.ż. czyli aż do momentu gotowości szkolnej. 
Pragnę Państwu przybliżyć i uczynić każdego wnikliwym 
a przede wszystkim świadomym rodzicem. 

W codzienności przyglądając się dziecku, daje to dużo radości, 
dumy ale często też wiąże się z zadawaniem sobie pytania „czy ono 
prawidłowo się rozwija?; czy wszystko co prezentuje jest jak to 
ujmują specjaliści normą rozwojową?! W swobodnych rozmowach 
z innymi rodzicami, słyszycie Państwo „giełdę informacji”  np.: 
„a moja Kasia ma 2,5 roku a bardzo dużo mówi, a jakie zdania 
buduje….” I nagle lęk bo „ojej a moje podejmuje próby składania 
równoważniki zdań i czasem dorzuca coś swojego, że trudno go 
zrozumieć!” 

Drogi rodzicu spokojnie – obydwoje dzieci rozwijają się inaczej 
ale prawidłowo. Ważne, aby dziecko używało mowy w sposób komu-
nikacyjny, nawet jeśli są to proste komunikaty typu: „daj pic, chcę 
iść”. Dziecko jeszcze w wielu sytuacjach używa własnych określeń 
tzw. neologizmów. Otoczenie przez doświadczenie z dzieckiem oraz 
umiejętności odczytywania przekazu, wie o co chodzi dziecku. Ale 
nie zawsze tak jest, że rodzic opiekun – wie o co chodzi! I to też 
jest zjawiskiem akceptowalnym. Możemy nie zrozumieć naszego 
dziecka, ale nie możemy tak tej sytuacji pozostawić. Coś na zasadzie 
„dziecko mów do mnie tak żebym Cię rozumiał a nie po swojemu..” 
Takie stanowisko i działanie dorosłego może być przekazem nie 
tylko lekceważenia, odrzucenia ale i danie poczucia braku ważności. 
Jeśli to będzie stałą tendencją doprowadzi to do bierności społecz-
nej, wycofania z relacji, bądź urazowego przekonania „jestem tak 
mało ważny, że nikt się mną nie przejmuje bo nie warto”.  

Takie przekonanie powoduje, że dziecko (jeśli wcześniej nic 
się nie zmieni) będzie miało trudności z poczuciem sprawstwa „ja 
mogę”, efektywności „ja umiem” i motywacją „ja chcę”. A nale-
ży podkreślić, że każdy z nich jest składową postawy ciekawości 
poznawczej, aktywności i wyznaczania celów. Jak takie dziecko, 
któremu osłabia się jego własne zasoby, co spowoduje niemożność 
osiągnięcia sukcesu i niewiarę w rozwiązanie napotkanych trudności. 

Działania wychowawcze mają przygotować nasze dziecko do 
samodzielności decyzyjnej, wykonawczej, dać mu konstruktywne 
poczucie mocy „że mogę próbować” ale też „gdy nie ma efektu 
mogę zrezygnować z poczuciem, że zrobiłem wszystko, co można 
było a nie ze świadomością porażki”. Chcemy też, aby nasz mały 
człowiek traktował większość trudności jako wyzwanie a nie u startu 
się wycofywał z myślą „że mnie się na pewno nie uda”. 

Każdy krok w rozwoju, czy to rytm dnia dziecka, forma relacji 
otoczenia na jego płacz, czy późniejszy trening czynności życia co-
dziennego z oddelegowaniem i przyzwoleniem do samodzielności są 
istotnymi, koniecznymi elementami do poczucia samoświadomości, 
samoorganizacji, sensowności i zrozumiałości kolejnych etapów, 
ról życiowych.

Psycholog
Ewa Przybylska-Mielcarek

Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie

DOBRY RODZIC, DOBRY START
Kącik 
małe 

dziecko
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Turniej w Środzie Wlkp.
Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w bardzo silnie obsadzonym halo-

wym turnieju piłkarskim. W piątej  już edycji „Polonia Cup”, który 
odbył się 31 stycznia 2015 r. w Środzie Wlkp. wystartowało 7 drużyn 
klubowych oraz reprezentacja naszego gimnazjum. Drużyny podzielo-
no na 2 grupy po 4 zespoły. Do fazy finałowej przechodziły 2 najlepsze 
reprezentacje z każdej z grup grając następnie półfinały, systemem na 
krzyż. Zwycięzcy półfinałów grali o pierwsze a pokonani o 3 miejsce.

Podział na grupy oraz nasze wyniki.
Grupa A: Stella Luboń, Nielba Wągrowiec, Warta Śrem, Polonia Środa
Grupa B: Kopernik Poznań, Victoria Września, Polonia Czerniejewo, 
Gimnazjum Skoki
Wyniki turnieju: Skoki – Września 3:2, Skoki – Poznań 3:1, Skoki - 
Czerniejewo 0:0
Półfinały: Polonia Środa – Victoria Września 1:2, Gimnazjum Skoki 
– Warta Śrem 3:2
Mecz o 3 miejsce: Środa – Śrem 4:2, Skoki – Września  5:2
Najlepszym zawodnikiem turnieju został B. Belter, który zdobył też 
największą liczbę bramek. Drużyna grała w składzie: B. Belter, M. Do-
latowski, F. Dukszta  M. Maryniocha, P. Jankowski, Ł. Kaczmarek, Sz. 
Futro, P. Paczkowski, P. Piechowiak, A. Saukens, K. Tyll, M. Zieliński.

mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego 
w Piłce Siatkowej Chłopców

11 lutego  2015 w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej 
Chłopców. W rozgrywkach wzięło udział 5 zespołów: z Damasławka 
- dwa zespoły, Żelic, Mieściska oraz dwa zespoły z Gimnazjum nr 1 
w Skokach.

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” do dwóch wy-
granych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów. 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku
II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
III miejsce Zespół Szkół Gimnazjum  im. Adama Mickiewicza w Żelicach 
IV miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-
nazjum w Damasławku - zespół I
V miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-
nazjum w Damasławku - zespół II
Reprezentacja naszej szkoły: Stefański Filip, Zamecki Adrian, Za-
ranek Rafał, Paczkowski Patryk, Belter Bartosz, Gebler Mikołaj, 
Wieczorek Krystian, Wójcicki Adam, Szwed Adrian, Szwed Miłosz, 
Sendor Dominik.

Opiekun: Wiesław Sierzchuła

mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt

12 lutego 2015 w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział 4 zespoły: z Damasławka, 
Żelic oraz dwa zespoły z Gimnazjum nr 1 w Skokach. Turniej rozegrany 
został systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 21 
punktów, trzeci set do 15 punktów. 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków - zespół I 
II miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-
nazjum w Damasławku
III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków - zespół II 
IV miejsce Zespół Szkół Gimnazjum  im. Adama Mickiewicza w Żelicach 

Reprezentacja naszej szkoły: I zespół: Andrzejewska Paulina, Burzyń-
ska Klara, Dudzińska Marta, Szczepaniak Katarzyna, Jahnz Natalia, 
Moszczyńska Magdalena, Klewenhagen Izabela, Jasińska Dominika, 
Pawlicka Izabela, Sękowska Marika.

Opiekun: Elżbieta Chojnacka
II zespół: Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia Lichota, Natalia 
Malczewska, Julia Nowicka, Paulina Paśk, Patrycja Stożek, Paulina 
Wojtkowiak, Będziecha Adrianna, Stefańska Zuzanna, Dereżyńska 
Daria, Łukaszewska Anita.

Opiekun: Hanna Węglewska

Turniej w murowanej goślinie
Po udanym turnieju w Środzie Wielkopolskiej nasi uczniowie udali 

się z ogromnymi nadziejami na turniej o Puchar Burmistrza Murowanej 
Gośliny. Jednak tym razem musieli zadowolić się drugim miejscem gdyż 
w finale turnieju przegrali z zawodnikami gospodarzy 4:2. W drodze 
do finału pokonali kolejno Biedrusko 4:3 oraz Bolechowo 3:2. Zespół 
grał prawie w tym samym składzie jak w Środzie Wlkp., jedynie miejsce 
Sz. Futro zajął P. Szwed.

Turniej w Skokach
Tuż przed feriami 14 lutego 2015 nasi gimnazjaliści brali udział w V 

Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Jak zwykle w zawo-
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dach uczestniczyły bardzo dobre zespoły z Wrześni, Murowanej Gośli-
ny, Wyrzyska, Nowego Folwarku oraz gospodarze. Niestety w ostatniej 
chwili grypa nie pozwoliła dojechać na turniej reprezentacji Środy 
Wlkp. i w jej miejsce udało się skompletować drugi zespół Skoków, 
który bardzo ambitnie walczył z każdą z drużyn. Po raz kolejny skoccy 
gimnazjaliści zaprezentowali się bardzo dobrze zajmując w turnieju 
drugie miejsce, ulegając drużynie Nowego Folwarku w bezpośrednim 
spotkaniu 1:2.

Wyniki turnieju oraz końcowa tabela.
Skoki I – Murowana Goślina 1:0, Września 2:2, Wyrzysk 2:0, Skoki 

II 7:0, N. Folwark 1:2
Skoki II – M. Goślina 1:2, Września 1:4, N. Folwark 0:1, Wyrzysk 2:3
Tabela zawodów
1. Nowy Folwark          10 pkt. 10-8
2. Skoki I                        10 pkt. 13-4
3. Września                    8 pkt.  9:10
4. Wyrzysk                     7 pkt.    6-7
5. Murowana Goslina   7 pkt.   11-7
6. Skoki II                        0 pkt.   4-17
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano B. Wojciechowicza 

z Wrześni, najlepszym bramkarzem O. Strzeszyńskiego z N. Folwarku 
a królem strzelców został B. Belter.

Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli  wszyscy uczestnicy 
otrzymali ciepły posiłek, ogromne podziękowanie kierujemy pod ad-
resem pana T. Jarzembowskiego, który sędziował wszystkie spotkania 
poświęcając swój wolny czas. Dziękujemy władzom samorządowym za 
pomoc finansową w organizacji turnieju. Gimnazjum reprezentrowali:

B. Belter, M. Maryniocha, , Ł. Kaczmarek,  Sz. Futro,   P. Paczkowski, 
P. Piechowiak, A. Saukens, M. Zieliński, A. Sommerfeld, P. Szwed, A. 
Zamecki, K. Wieczorek.

Opiekun: G. Samol

mistrzostwa w Halowej Piłce 
nożnej Dziewcząt

Drużyna dziewcząt w piłce nożnej w składzie: M. Frąckowiak, A. 
Frontczak, N. Jahnz, M. Kujawa,  M. Moszczyńska, R. Musielak, J. 

Nowicka, A. Ogórkiewicz, D. Szwed, Ł. Teofilowska reprezentowały 
gimnazjum w V Otwartych Mistrzostwach w Halowej Piłce Nożnej 
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Murowanej Gośliny. W walce o puchar 
nasze piłkarki nożne rozegrały 4 mecze z drużynami z: Biedruska, 
Bolechowa, Murowanej Gośliny i Rogoźna. W końcowej klasyfikacji 
z jednym zwycięstwem i trzema remisami reprezentacja gimnazjum 
uplasowała się na drugim miejscu. Drużyna zwycięska otrzymała puchar 
i medale, a drużyny z miejsc: II i III dyplomy i medale. 

Opiekun: I. Węglewska

XVI Igrzyska 
młodzieży gimnazjalnej

Finał Wielkopolski w Drużynowych Szachach został przeprowadzony 
w murach skockiego gimnazjum. Uroczystego otwarcia dokonał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skoki wraz z prezesem SZS „Wielkopolska” 
Z. Urbańczykiem oraz dyrektorem gimnazjum W. Sierzchułą. Na 
mistrzostwa 10 lutego 2015 dotarło 49 z 52 zgłoszonych drużyn wraz 
z opiekunami. Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim kon-
trolowanym na dystansie 7 rund. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał 
sędzia Jacek Haja. Zwyciężyła  drużyna z Publicznego Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, miejsce drugie 
zdobyła drużyna z Gimnazjum w Zbąszyniu i na miejscu trzecim upla-
sowała się drużyna z ZSS w Złotowie. Drużyny z trzech pierwszych 
miejsc otrzymały medale i grawer tony, a od miejsca IV – X dyplomy. 
Zdobyte w listopadzie przez reprezentację naszego gimnazjum drugie 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego utorowało drogę 
do udziału w finale wojewódzkim. W finale Wielkopolski gimnazjum 
Skoki reprezentowała drużyna w składzie: J. Berent, S. Mazurek, J. 
Fliszkiewicz, W. Sydow, P. Bartsch. W klasyfikacji drużynowej zdoby-
wając miejsce 45.

FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICACH
Już od wielu lat świetlice, w których prowadzone są zajęcia opie-

kuńczo – wychowawcze z dziećmi (w Skokach, Potrzanowie. Pawłowie 
Skockim i Rościnnie) starają się w atrakcyjny sposób zagospodaro-
wać czas wolny od zajęć szkolnych.

W tegoroczne ferie zimowe planowane są m. in. 
- wycieczka do Parku Wilczego w Stobnicy 
- spotkanie z podróżnikiem
- wycieczka do Poznania na Politechnikę Poznańską, gdzie oprócz 

zwiedzania uczelni planowane się zajęcia praktyczne w programie 
„Solid-Works”

- zajęcia plastyczno-techniczne „Motyl z papierowej torebki”
- zajęcia muzyczno – taneczne m. in. zabawy muzyczno – ruchowe, 

ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów, 
tańce w kręgu, tworzenie układów choreograficznych

- zajęcia relaksacyjne z muzyką
- dzień filmowy
- wycieczka terenowa z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami
- zajęcia sportowe 
- konkurs o tytuł „Mistrza gier planszowych”
- zajęcia plastyczne w różnych technikach
- zajęcia terenowe m.in. tropienie śladów zwierząt, fotografowanie 

pejzaży
- wycieczka do Poznania do Teatru Wielkiego na spektakl „Na-

bucco”
- zajęcia kulinarne
- wyjazd do Rogoźna do Muzeum Regionalnego
- zajęcia profilaktyczne

Każda ze świetlic posiada swój odrębny plan zajęć na ferie i nie 
wszystkie z wymienionych wyżej propozycji zajęć będą realizowane 
przez każdą nich.

O szczegóły zainteresowane dzieci mogą pytać osoby prowadzące 
zajęcia: w Rościnnie p. Hannę Dembińska, w Skokach p. Paulinę 
Kmieć, w Potrzanowie p. Agnieszkę Fertach a w Pawłowie Skockim 
p. Elżbietę Słomę.
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W ostatnim dziesięcioleciu dokonano w Polsce trzech spektakularnych 
odkryć archeologicznych. Zidentyfikowano zaginione średniowieczne miasta 
w Szamotułach, Nieszawie i …Dzwonowie, obecnym przysiółku Niedźwie-
dziny w gminie Skoki. Wyniki poszukiwań archeologów w Dzwonowie są 
szczególnie doniosłe, ponieważ po raz pierwszy w kraju zidentyfikowano 
tutaj równocześnie nie tylko średniowieczne miasto, ale dodatkowo jeszcze 
wieś typu owalnicowego i rezydencję właścicieli. Jak do tego doszło i co 
naprawdę znajduje się w Dzwonowie opowie czytelnikom „Wiadomości 
Skockich” autor tego niezwykłego wydarzenia, archeolog Marcin Krzep-
kowski, z którym rozmawiała Iwona Migasiewicz. 

Marcin Krzepkowski: Odkrycie miasta miało miejsce w styczniu 
ubiegłego roku w rejonie wsi Niedźwiedziny, a dokładniej mówiąc, na 
polach przysiółka Dzwonowo. Jak w przypadku dużej części odkryć 
archeologicznych i o tym zadecydował przypadek. Historyk Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu, Marcin Moeglich przygotowujący roz-
prawę doktorską o rodach rycerskich na Pałukach, zapytał, czy wiem 
coś na temat siedziby rycerskiej w Dzwonowie. Miejsce to znajduje 
się w bliskim sąsiedztwie Puszczy „Zielonka” i jest słabo rozpoznane 
przez archeologów. Badacze najczęściej bowiem wykrywają stanowi-
ska w czasie badań powierzchniowych, polegających na dokonywaniu 
przejść przez pola uprawne tuż po orce. Poszukują wtedy fragmentów 
naczyń ceramicznych i innych zabytków, a miejsca ich występowania 
nanoszone są na mapy. W przypadku terenów pokrytych lasami, jak 
okolice Dzwonowa, działania takie są bezcelowe. 

Przeglądając dane dotyczące Dzwonowa, nie znalazłem żadnych 
wzmianek o archiwalnych odkryciach archeologicznych w tym rejonie. 
Zacząłem więc analizować ortofotomapę, czyli rzeczywistą fotograficz-
ną mapę terenu powstałą w osnowie geodezyjnej. Przypadek sprawił, 
że zdjęcia lotnicze tego terenu, zamieszczone w ogólnodostępnym ser-
wisie www.geoportal.gov.pl, były wykonane w najbardziej sprzyjających 
warunkach, kiedy na polach dojrzewało zboże. Wtedy to w miejscach 
bogatszych w próchnicę, gdzie pod ziemią znajdują się pozostałości 
dawnego osadnictwa (pozostałości budynków, rowy, fosy, jamy) ro-
ślinność napotyka lepsze warunki rozwoju – rośnie zatem wyżej i nieco 
później dojrzewa. Właśnie dzięki takim różnicom w wegetacji roślin 
na dzwonowskich polach stały się widoczne pozostałości zabudowy 
całego średniowiecznego miasta. Dzięki temu wiemy już, że zabudowa 
skupiona była wokół kwadratowego rynku o wymiarach około 69m x 
69m . Co więcej, można nawet policzyć liczbę budynków i określić, że 
po każdej stronie placu znajdowało się pięć działek mieszczańskich.

Niektóre z wykrytych budynków były bardzo duże, sięgały nawet 10 
m długości, przy szerokości 9 m. Według wstępnych obliczeń przyj-
mujemy, że na terenie tego średniowiecznego miasta znajdowało się 
około trzydziestu zabudowanych działek mieszczańskich. Dwadzieścia 
z nich mieściło się przy rynku, a około dziesięciu było rozmieszczone 
przy ulicach wylotowych. Prawdopodobnie czternasto-piętnastowieczne  
Dzwonowo zamieszkiwało nie więcej niż dwieście osób.

I.M.: Co do tej pory było wiadomo o Dzwonowie?
M.K.: Dzwonowo, występujące w literaturze jako Swanow lub 

Zwanowo, zostało prawdopodobnie założone na początku XIV w. 
przez Dobrogosta, wojewodę poznańskiego z czasów panowania 
w Wielkopolsce księcia głogowskiego Henryka, a później Władysława 
Łokietka. Siedziba rodowa wojewody i jego potomków, później zaś 
rodziny Rogalińskich herbu Łodzia znajdowało się prawdopodobnie 
na charakterystycznym wyniesieniu w dolinie Dzwonówki, około 300m 
na południowy zachód od miasta. O istnieniu w tym miejscu rezydencji 
właścicieli, świadczy chociażby duża ilość fragmentów XVII – wiecz-

nych kafli pochodzących z bogato zdobionych pieców, niespotykanych 
wówczas w chłopskich chatach.

Samo Dzwonowo było niewielkim miastem prywatnym, które na 
skutek niesprzyjających okoliczności nie zdołało przekształcić się 
w większy ośrodek. Układ zabudowy skupionej wokół kwadratowego 
placu, jest typowy dla miast lokowanych na tzw. prawie niemieckim. 
Dzięki informacjom zawartym w źródłach pisanych wiemy, że Dzwo-
nowo posługiwało się odmianą średzką tego prawa. Tak, jak w więk-
szość wielkopolskich miast z XIV w., składało się ono z zabudowań 
drewnianych. Na budynki murowane mogli sobie wówczas pozwolić 
niektórzy mieszkańcy największych miast wielkopolskich takich jak 
Poznań, Kalisz, czy Kościan. 

Jak już wspomniałem, „zapomniane miasto” miało też własną świąty-
nię. Pierwsza wzmianka o niej pochodzą z 1348 r. Kościół zaznaczono 
jeszcze na mapie z lat 70. XVIII w., niedługo potem drewniana świą-
tynia został rozebrana ze względu na zły stan techniczny. Co ciekawe, 
pamięć o dzwonowskim kościele przetrwała w miejscowym podaniu 
o zatopionym kościele. Ponoć, w pogodne, bezwietrzne dni słychać 
jeszcze bicie dzwonów z jego wieży. Niestety, nie wiemy jeszcze gdzie 
dokładnie stał kościół. Na stoku wzgórza położonego na wschód 
od rynku średniowiecznego miasta, w trakcie prac polowych często 
wyorywane są kości ludzkie. cmentarz. Można domyślać się, że są to 
pozostałości cmentarza funkcjonującego (średniowiecznym zwyczajem) 
przy kościele. Jednak miejscowa tradycja miejsce to łączy z dziewięt-
nastowiecznym cmentarzem cholerycznym. Na przykładzie badanego 
niedawno cmentarza w Skokach, wiemy jednak, że do informacji tego 
typu należy podchodzić ostrożnie. Cmentarz przy ulicy Wągrowieckiej, 
określany przez skoczan jako choleryczny, okazał się miejscem grze-
balnym wykorzystywanym od XV do co najmniej XVIII w. (pisaliśmy  
o tym na łamach „Wiadomości…” w czerwcu 2014 - przyp.red.)

I.M.: Jak Pan przypuszcza dlaczego Dzwonowo tak bardzo podupadło?

Sensacja archeologiczna 
na terenie Gminy Skoki

Niedźwiedziny (przysiółek Dzwonowo), gm. Skoki. Wstępna rekonstrukcja układu 
działek mieszczańskich i głównej arterii komunikacyjnej. A – miasto lokacyjne, 
B –wieś owalnicowa, C – lokalizacja cmentarza przykościelnego (oprac. M. Krzep-
kowski na podkładzie ortofotomapy z serwisu www.geoportal.gov.pl).
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M.K.: Jako miasto funkcjonowało na pewno jeszcze w XV w. Na-
tomiast w źródłach historycznych z początku XVI w. jest już zapis, że 
w Dzwonowo liczy zaledwie sześć budynków i że „mówią, że kiedyś było 
to miasto”. Być może upadek miasta wiązać należy z wojną domową 
toczącą się w Wielkopolsce po śmierci króla Ludwika Węgierskiego 
( 1382-1385), potocznie zwaną wojną Nałęczów z Grzymalitami. 
W Kronice Janka z Czarnkowa znajduje się wzmianka, że w trakcie tych 
działań wojennych okolice Dzwonowa zostały spustoszone. Nie wiemy 
jednak, czy i w jakim stopniu ucierpiało samo miasto, przypuszczamy 
jednak, że stanowiło łakomy kąsek dla wrogich wojsk.

W drugiej połowie XIV w., w niewielkiej odległości od Dzwonowa lo-
kowano kolejne miasta prywatne: Skoki i Goślinę Kościelną (dzisiejszą 
Murowaną Goślinę). Powstanie nowych ośrodków stanowiło zapewne 
konkurencję gospodarczą dla Dzwonowa. Wraz z rozwojem nowych 
miejscowości nastąpiło zapewne przesunięcie szlaków handlowych 
i komunikacyjnych, a Dzwonowo znalazło się na uboczu. To mógł być 
jeden z powodów zaniku tego ośrodka.

I.M.: W trakcie poszukiwań siedziby rycerskiej w dawnym Zwanowie 
odkrył Pan niejako przy okazji wieś typu owalnicowego. Proszę nam 
o niej opowiedzieć.

M.K.: Na północ od zabudowy miejskiej znajduje się układ obiektów, 
które są prawdopodobnie pozostałościami po wsi o układzie owal-
nicowym. Upowszechnienie się takiej formy wsi większość badaczy 
wiąże z kolonizacją na prawie niemieckim. Był to model szczególnie 
popularny w drugiej połowie XIII w. Centrum takiego osiedla stanowił 
zazwyczaj plac, zwany półwsią lub nawsiem, często ze stawem, niekiedy 
z kościołem lub karczmą. Wokół placu, wykorzystywanego przez całą 
społeczność, wznoszono chaty. Najprawdopodobniej wieś dzwonowska 
powstała kilkadziesiąt lat przed założeniem miasta, niewykluczone, że 
przez jakiś czas oba ośrodki funkcjonowały obok siebie. 

I.M.: Jakie będą dalsze losy Pana odkrycia?
M.K.: Jesienią ubiegłego roku, z ra-

mienia Muzeum Regionalnego w Wą-
growcu wystąpiliśmy o dofinansowanie 
interdyscyplinarnych badań ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Projekt zakłada przeprowa-
dzenie szeregu badań z zastosowaniem 
nowoczesnych metod nieinwazyjnych. 
Dzięki nim moglibyśmy uzyskać szereg 
informacji o nieistniejącym mieście, wsi 
i siedzibie właścicieli, bez prowadzenia 
badań wykopaliskowych. Te ostatnie do-
starczają wprawdzie wielu bezcennych 
informacji, jednak bezpowrotnie niszczą 

pozostałości dawnego osadnictwa. Zgodnie z obecną doktryną ochro-
ny zabytków, priorytetem powinno być zachowanie tych reliktów dla 
przyszłych pokoleń w stanie nienaruszonym. Duży nacisk położyliśmy 
też na rozpoznanie środowiska przyrodniczego, w jakim doszło do 
założenia wsi, a potem miasta średniowiecznego. Końcowym etapem 
projektu powinna być publikacja, w której przedstawione zostałyby 
wszystkie wyniki badań tego unikatowego w skali Polski kompleksu 
osadniczego. Niestety, nasz projekt nie uzyskał dofinansowania, jednak 
odwołaliśmy się i oczekujemy na ostateczną decyzję, która ma zapaść 
do końca lutego. 

Mimo braku dofinansowania, na wiosnę planujemy przeprowadzenie 
badań powierzchniowych na terenie zaginionego miasta. Obiekty tej 
klasy powinny doczekać się tablicy informacyjnej, zwłaszcza, że przez 
Dzwonowo przebiega jeden ze szlaków turystycznych. Działalność taka 
powinna podnieść walory turystyczne tego wyjątkowego miejsca. Warto 
też zadbać o ślady niedawnej przeszłości Dzwonowa. Mam na myśli 
niewielki cmentarzyk ludności ewangelickiej, który wymaga przeprowa-
dzenia prac porządkowych, może też upamiętnienia stosowną tablicą.

Na koniec chciałbym podziękować mieszkańcom Dzwonowa, 
zwłaszcza Państwu Węglewskim i Juraszom, za wyjątkową życzliwość 
i przekazanie szeregu cennych informacji o okolicy.

I.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Odcisk pieczęci Dobrogosta 
z Dzwonowa na dokumencie 
z 1310 roku (za: F. Piekosiń-
ski 1936).

Tak twierdził wieszcz Juliusz Słowacki i zgadzamy się z nim 
całkowicie. Nie jest to wcale proste, by ładnie i dobrze przekazać 
słowem to, co czujemy i o czym myślimy. 

Chyba od zawsze ludzie, zwłaszcza ci szczególnie wrażliwi na po-
prawność pisania i wypowiadania się zwracali uwagę na tę kwestię. 
Język polski jest niewątpliwie językiem ciekawym i pięknym, chociażby 
przez sporą ilość dźwięków i słów, ale do najłatwiejszych na pewno nie 
należy. Bez wątpienia stwierdzić mogą to obcokrajowcy mozolnie się 
go uczący, ale również rodacy, borykający się nierzadko z problemami 
natury poprawnościowej. Aby wyjść naprzeciw tym wszystkim osobom  
i przy okazji rozwijać w ten sposób swoje hobby, grupa organizatorów 
dorocznego Konkursu Ortograficznego o „Pióro Burmistrza” podjęła 
pomysł dr. Jarosława Liberka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, by założyć w Skokach Koło 
Miłośników Języka Polskiego. 

Niniejszym informujemy Szanownych Czytelników, iż taka organiza-
cja została powołana do życia i rozpoczyna swoją działalność przy Bi-
bliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Skokach. Członkiniami 
założycielkami skockiego Koła są: Elżbieta Berendt, Elżbieta Słoma, 
Elżbieta Skrzypczak i Iwona Migasiewicz. Kołu patronuje i otacza je 
merytoryczną opieką dr Jarosław Liberek – przewodniczący Oddziału 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Poznaniu. 

Koło nasze będzie realizować zadania Towarzystwa Miłośników Ję-
zyka Polskiego z siedzibą w Krakowie, które Statut ujmuje następująco: 
1. Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, 

opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozu-
mieniu zjawisk językowych w ogóle.

2. Realizacja tego celu winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodo-
wej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywa-
telskiej i kulturowej.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami 

zamieszczonymi na stronie: www.tmjp.pl
W praktyce - co jakiś czas - będziemy proponować wszystkim zainte-

resowanym wykłady, prelekcje, konkursy i warsztaty prowadzone przez 
członków Koła jak również zaproszonych gości. Natomiast już teraz 
uruchamiamy poradnię językową, w której będziemy rozwiązywać pro-
blemy natury językowej, a zwłaszcza poprawności i użycia języka. Pytań 
oczekujemy pod adresem elektronicznym: nietakipolskistraszny@wp.pl  
Odpowiedzi a także krótkie felietony dotyczące spraw językowych 
zamieścimy raz w miesiącu na łamach „Wiadomości…” oraz na stronie  
skockiej biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego Koła. 
Deklarację członkowską można pobrać ze strony: http://www.biblio-
tekaskoki.pl 

Iwona Migasiewicz  
przewodnicząca Koła TMJP w Skokach

CHODZI O TO, BY JĘZYK GIĘTKI 
POWIEDZIAŁ WSZYSTKO 

CO POMYŚLI GŁOWA
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„CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?”

SKOKI i SKOCZANIE 
w starym obiektywie

Wspominając wydarzenia z lat minionych, dzisiaj cofamy się do 
fenomenalnego zjawiska jakim było powstanie, reaktywowanie  i dzia-
łalność Skockiej Kapeli „Kowole”. Pierwsza Kapela „KOWOLE” 
powstała w latach sześćdziesiątych a założycielem jej był pan Janusz 
Wiśniewski - nauczyciel muzyki w szkole podstawowej.

Ponowna reaktywacja „kapeli” miała miejsce w 1994 roku na prośbę 
dyrektora Biblioteki Gminnej pani Jadwigi Ranke. Kapelę „Kowole” 
w 1995, tworzyli muzycy którzy grali wcześniej w różnych zespołach 
m.in.: „Modele” i „Visanci”. Kapela „Kowole” ponownie debiutowała 
na scenie w czerwcu 1995 w trakcie ówczesnych Dni Skoków. 

Mieszkańców Gminy zabawiali wówczas Stefan Wylegalski, Wło-
dzimierz Kliczbor, Janusz Błażyński, Waldemar Błażyński, Piotr 
Wiśniewski i Mieczysław Jarzembowski. Biesiada śpiewacza stała się 
nie tylko koncertem. Ta muzyka i śpiew prawie dwóch tysięcy ludzi 
dały początek Skockim Biesiadom, spotkaniom które przez kilka lat 
stały się nieodłączną częścią Dni Skoków. W 1996 prowadzący kapelę 
Mieczysław Jarzembowski wydał pierwszy Śpiewnik Biesiadny, w 1998 
drugi Śpiewnik Biesiadny - obydwa wydania do dziś są w annałach 
rodzin, jakże pomocne przy biesiadowaniu. 

W kolejnych latach zmieniał się skład zespołu, który od 1998 

ukształtował się następująco: Waldemar Błażyński (gitara, śpiew), 
Antoni Wiśniewski (tamburyn, śpiew), Piotr Wiśniewski (gitara, śpiew) 
i Mieczysław Jarzembowski (organy, śpiew).

W tym też składzie, 18 listopada 2000. Kapela wystąpiła na zorgani-
zowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną uroczystości z okazji piątej 
rocznicy powstania zespołu. Wówczas to „deklarację dobrowolnego 
wstąpienia” do grupy podpisał zamieszkały w Wągrowcu, a dawniej na 
ziemi skockiej Krzysztof Koniarek. Od tej pory Kapela występowała 
w 5 osobowym składzie.

Kapela „Kowole” grała (a jak mówią członkowie tego zespołu „kuła”) 
nie tylko w Skokach. Swymi koncertami zabawiała publiczność i za-
chęcała do wspólnego śpiewu piosenek biesiadnych na terenie całego 
powiatu: w Wapnie, w Gołańczy i w Mieścisku oraz na Dożynkach 
w Damasławku. Jej muzyka i śpiew wielokrotnie  zabrzmiały w wą-
growieckim Amfiteatrze, a w sierpniu 2004 towarzyszyły uczestnikom  
uroczystości zorganizowanej przy deptaku na rzeką „Wełną”, w pobliżu 
„księżego kacerka” w Wągrowcu z okazji 10 – lecia powstania „Głosu 
Wągrowieckiego”. Ale występy naszej Kapeli poznali też mieszkańcy 
Murowanej Gośliny, Rogoźna i Obornik oraz Poznania. 

Najpiękniejsze jednak biesiady, opatrzone dobrym humorem, wspól-
nym śpiewem, doskonałą zabawą i obfitym biesiadnym poczęstunkiem 
odbywały się w rodzinnych Skokach, na rynku. Głównie dlatego, że od-
biorcami zabawy byli znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, koledzy, koleżanki, 
bliższa i dalsza rodzina członków Kapeli. Kontakt i wspólna zabawa 
rozpoczynała się od pierwszego toastu „za rozwój Gminy i pomyślność 
jej mieszkańców”. 

P.S. Od ubiegłego roku Mieczysław Jarzembowski i Piotr Wiśniewski 
w Biesiadniku Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzano-
wie w pierwszą sobotę lipca organizują „Skockie Biesiady Śpiewacze”, 
nawiązujące do tradycji skockiego śpiewania.

Często zadaję sobie pytanie, dlaczego wspólne śpiewanie nieprze-
rwanie cieszy się tak dużą popularnością? I sam sobie odpowiadam: 
Te spotkania mają „duszę”, pozbawione są komercji są bliskie sercu, 
tak jak „Kowole” mieszkańcom, a mieszkańcy „Kowolom”, bo w myśl 
powiedzenia „...Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli 
ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. 

„Skocka Kapela Kowole” - kwartet: Waldek, Antek, Piotr i Mietas  – 
choć już lata pierwszej młodości mają za sobą i są w słusznym wieku to 
nadal co roku zaskakują w lipcową sobotę. Wiem to, bo mnie zaprosili 
na 4 lipca 2015 do Biesiadnika Przedszkola w Potrzanowie.

Edmund Lubawy

Pierwszy mecz sparingowy z Lubońskim Klubem Sportowym 
„Wełna” rozegrała na Śródce w Poznaniu. Spotkanie to zakończyło 
się zwycięstwem „Wełny” z wynikiem 3:0, a na wygraną wpłynęły 
bramki strzelone przez: Arkadiusza Dereżyńskiego - 2 i Radosława 
Modlibowskiego – 1.

W kolejnych spotkaniach rywalami naszej drużyny byli:
- 31 stycznia na boisku w Gnieźnie- „Unia” Janikowo. Mecz ten 

przyniósł zwycięstwo „Unii”, a jego wynik to 3:4 .Strzelcami bramek dla 
Skoczan byli: Radosław Modlibowski – 2 i Arkadiusz Dereżyński – 1.

- 4 lutego na boisku przy ul Bułgarskiej w Poznaniu - „Warta” Po-
znań. Spotkanie zakończyło się remisem z wynikiem 1:1, a bramkę dla 
„Wełny” zdobył Sebastian Rosik.

- 7 lutego na boisku w Wągrowcu – „Płomień” Połajewo. Mecz ten 
pokazał wyższość podopiecznych Krzysztofa Pancewicza i zakończył się 
wygraną zawodników ze Skoków z wynikiem – 3:1. Zwycięskie bramki 
do siatki przeciwnika strzelili: Miłosz  Graczyk, Robert Ludowicz 
i Arkadiusz Dereżyński.

- 14 lutego na boisku w Gnieźnie - LKS Ślesin. Spotkanie zakończyło 
się kolejnym wynikiem korzystnym dla „Wełny”. Na wynik 1:0 wpłynął 
strzał oddany przez Piotra Gułajskiego.

Przed sezonem Skoczan czekają jeszcze 4 spotkania kontrolne na 
boiskach ze sztuczną nawierzchnią, w tym:
- 21 lutego na boisku na Śródce w Poznaniu z Polonią Poznań.
- 28 lutego na boisku w Wągrowcu z „Wełną” Rogożno 
- 7 marca na boisku w Wągrowcu z „Leśnikiem” Margonin
- 14 marca na boisku w Wągrowcu z „Concordią” Murowana Goślina.    

Na pierwszy mecz rundy wiosennej Zarząd Klubu, jego trener i za-
wodnicy swych kibiców zapraszają w niedzielę - 22 marca na boisko 
przy ulicy Parkowej. 

Przeciwnikami Skoczan będą piłkarze „Zjednoczonych” Trzemesz-
no.

Edmund Lubawy

„Wełna” przygotowuje się do rundy wiosennej
Nie tylko intensywne  treningi na hali i w terenie, ale i 13 spotkań sparingowych „zafundował” trener I drużyny 

„Wełny” Krzysztof Pancewicz swemu zespołowi.
Wszystkie te działania mają nie tylko utrzymać ,ale i poprawić formę drużyny, która jesienią 2014 roku triumfalnie 

wróciła na IV Ligowe boiska i utrzymuje się w czołówce swej Grupy.


