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Plon niesiemy plon …. to słowa  
pieśni dożynkowej, która roz-
brzmiewała w Lechlinie w sobot-
nie popołudnie 28 sierpnia br.

Bo właśnie tu, w Lechlinie, rolnicy 
Gminy Skoki obchodzili doroczne Święto 
Plonów – Dożynki 2010, które od szeregu 
lat, obok Dni Skoków stało się głównym 
wydarzeniem społeczno-kulturalnym w 
Gminie Skoki. 

Uroczystości rozpoczęła zbiórka ko-
rowodu dożynkowego przed biurowcem 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i jego 
przemarsz na mszę świętą, tym razem od-
prawianą w kościele parafialnym pw. Św 
Stanisława Biskupa w Lechlinie. W koro-
wodzie prowadzonym przez Zespół Pieśni 
i Tańca „Łany” oraz w uroczystościach 
dożynkowych udział wzięli: Starostowie 
Dożynek, delegacje wieńcowe 17 sołectw, 
poczty sztandarowe, rolnicy i liczni go-
ście, a wśród nich: „Gospodarze Gminy” 
– Burmistrz Tadeusz Kłos, radni Rady 
Miejskiej z przewodniczącym Zbignie-
wem Kujawą na czele, Starosta Powiatu 
Wągrowieckiego Michał Piechocki i Kie-
rownik Biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu 
Dorota Ewertowska.

Fot. Karolina Stefaniak
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Sawicki Piotr ur. 15.07.
Strużczyk Sebastian ur. 09.08.
Grzegorek Roksana ur. 18.08.
Hencel Zuzanna ur. 25.08.
Dziurka Natalia ur. 26.08.
Szymkowiak Jakub ur. 29.08.
Przybylska Anna ur. 02.09.
Przybylska Julia ur. 03.09.
Krawczyk Weronika ur. 03.09.
Pawlak Karol ur. 08.09.
Henzel Oliwier ur. 09.09.
Siódmiak Gracjan ur. 16.09.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, a im sa-
mym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Mizgajski Tomasz i Pakulska Joanna
Maj Waldemar i Bartoszewicz Magdalena
Dubiał Hubert i Szymczak Dominika
Kukurenda Paweł i Meller Alicja
Nowak Krzysztof i Bachta Monika
Kłosowski Łukasz i Ślężak Żaneta
Błażyński Tymoteusz i Drop Beata
Migasiewicz Jakub i Hepner Joanna
Malicki Hubert i Pachołka Małgorzata
Modlibowski Jakub i Kida Anna
Malęgowski Sebastian i Nitzke Katarzyna
Makuch Robert i Kegel Katarzyna
Michalski Daniel i Kielma Joanna
Urbaniak Marcin i Sucha Edyta
Giersig Paweł i Tylczyńska Agnieszka
Sroczyński Gracjan i Mikołajczak Dorota
Toporski Witold i Łączyńska Katarzyna
Błażejewski Adam i Wiśniowska Małgorzata
Skalski Michał i Renn Marzena
Woźniak Karol i Łagodzińska Anita
Traczyk Mariusz i Łyk Marta
Nowak Radosław i Miłoszewska Katarzyna
Grzechowiak Tomasz i Porębska Izabela
Kłosowski Mirosław i Baszczyńska Agnieszka
Kołsut Łukasz i Dudek 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:

Lowak Halina r. 1932 – Skoki zm. 22.08.
Szafran Franciszek r. 1949 – Bliżyce zm. 28.08.
Wilmanowicz Zofia r. 1907 – Kakulin zm. 07.09.
Smacha Wanda r. 1913 – Skoki zm. 09.09.
Popielska Ludwika r. 1945 – Skoki zm. 09.09.
Kobus Mieczysław r. 1931 – Skoki zm. 13.09.
Szudarska Janina r. 1927 – Rościnno zm. 14.09.
Kmieć Stanisław r. 1930 – Roszkówko zm. 14.09.
Kubicki Bogdan r. 1947 – Kuszewo zm. 18.09.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

PAMIĘCI OFIAR 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września br. w 71 rocznice Wybuchu II Wojny Światowej społe-
czeństwo Miasta i Gminy Skoki z udziałem władz samorządowych, po-
cztów sztandarowych i delegacji stowarzyszeń, organizacji i zakładów 
pracy oraz młodzieży szkolnej uczciło pamięć i oddało cześć ofiarom 
II Wojny Światowej. 

Przed tablicą pamiątkową ku czci ofiar wojny na Placu Powstańców 
Wielkopolskich w Skokach wyrażono sprzeciw przeciwko wojnie, a 
następnie złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i minutą ciszy i 
skupienia uczczono pamięć poległych na frontach i pomordowanych 
przez okupantów cywilnych ofiar wojny.

E.Lubawy

DO SZKOŁY CZAS WRÓCIĆ!
W dniu 1 września 2010r., jak co roku, rozpoczął się w szkołach 

prowadzonych na terenie Gminy Skoki, nowy rok szkolny 2010/2011. 
W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło łącznie 924 młodych miesz-
kańców Gminy Skoki. 

Ten dzień był szczególnie wyjątkowy dla uczniów klas I. W Szkole 
Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skokach naukę rozpoczęło 
71 uczniów , w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 37, natomiast w Gim-
nazjum Nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków w Skokach 111. 

Wszystkim uczniom życzymy samych ocen celujących.
Beata Nowak-Szmyra

POMOC DLA POWODZIAN!
Komitet Organizacyjny POMOC DLA GMINY WIETRZYCHOWI-

CE uprzejmie informuje, iż w dniach 19-20 czerwca 2010r. podczas 
Dni Miasta i Gminy Skoki została przeprowadzona zbiórka publiczna 
pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku powodzi mieszkańców Gminy 
Wietrzychowice.

Łącznie zebrano kwotę 3380 zł.
Po przeprowadzonej zbiórce na rzecz Komitetu została przekazana 

dodatkowo kwota 1550 zł, z czego 800 zł przekazali radni Gminy Skoki, 
320 zł pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, 130 zł pracownicy 
Biblioteki Publicznej w Skokach, a 300 zł jeden z mieszkańców naszej 
gminy. Cała zebrana kwota , tj. 4930 zł została przekazana na konto 
Komitetu Powodziowego Woli Rogowskiej.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.
 Beata Nowak-Szmyra

UWAGA!!!
NOWY OKRES ZASIŁKOWY  
2010/2011 W ŚWIADCZE-

NIACH RODZINNYCH  TERAZ  
OD 1 LISTOPADA bR.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2010r. do 31.10.2011r. są wydawane w 
siedzibie OPS w Skokach. 

Wnioski wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych należy złożyć do dnia 31.10.2010r.

Przypominamy!!!
W nowym okresie zasiłkowym 2010/2011 do wniosku należy załą-

czyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 
2009 roku. Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz podatkowy za 
2009r.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Deminiak pod nr tel. 61/8925-827
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NOWE ObLICZE ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W ROŚCINNIE

W końcową fazę wkroczyły remont i modernizacja Świetlicy Wiejskiej 
w Rościnnie. Zadanie realizowane na podstawie wygranego przetargu 
przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszek Podraza współfi-
nansowane jest przez Radę Miejską Gminy Skoki i Unię Europejską, 
a planowany jego koszt wynosi 520.000 zł, w tym 320.000 zł to środki 
uzyskane przez Gminę z Unii. 

Zakres wykonywanych robót obejmował m.in.: 
• demontaż stropodachu i wykonanie nowej, drewnianej konstrukcji 

dachu wraz pokryciem blachodachówką, orynnowaniem i ocieple-
niem stropu płaskiego wełną mineralną, 

• roboty murowe polegające na wykonaniu nowych ścian szczytowych, 
zamurowaniach i zmniejszeniu otworów okiennych i drzwiowych, 
wymurowaniu nowych ścianek działowych,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
• ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym,
•wykonanie okładzin ścian i podłóg  z płytek ceramicznych w łazien-

kach, kuchni i korytarzach,
• założenie wykładzin obiektowych z PCV,
• wykonanie robót malarskich,
• wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z montażem przyborów 

sanitarnych,
• wykonanie częściowo nowej instalacji elektrycznej oraz wymianę 

tablicy rozdzielczej,
• wykonanie wentylacji łazienek, sali oraz chłodni,
• zamontowanie agregatu chłodniczego w chłodni,
• wykonanie nowej instalacji co. wraz z technologią kotłowni,
• wykonanie nowego podestu wejściowego wraz z podjazdem dla 

niepełnosprawnych. 
Pracami remontowymi objęto cały, wybudowany w latach 70-tych z 

udziałem czynu społecznego mieszkańców obiekt, w tym mieszczący 
się w nim garaż miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W wyniku zakończenia zadania Rościnno zyska estetyczną, odpo-
wiadającą współczesnym wymogom placówkę, która w połączeniu ze 
zlokalizowanym obok boiskiem sportowym oby jak najlepiej służyła 
mieszkańcom i przybywającym tu gościom.

POLICJA OSTRZEGA
Na terenie Wielkopolski odnotowano przypadki wyłudzania pie-

niędzy od osób starszych napotkanych na ulicach lub w ich domo-
stwach.

Osoby te pytane są o drogę a następnie zapraszane do samochodu z 
prośbą o pilotaż. W trakcie jazdy oszuści przedstawiając swoją złą sy-
tuacje finansową wzbudzają litość i pożyczają pieniądze  pozostawiając 
w zamian bezwartościowy jak później się okazuje zastaw. Ewentualnie 
nachodzą starsze osoby w mieszkaniach.

Zachowajmy ostrożność w kontaktach z nowo poznanymi osobami. 
Nie wsiadajmy do ich samochodów, nie zapraszajmy ich do domu, nie 
pożyczajmy pieniędzy ani też nie umożliwiajmy im zorientowania się 
gdzie przechowujemy wartościowe przedmioty. 

Przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności zabezpieczy nas 
przed utratą mienia.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podins. Jacek Matysiak

Ś.P. ZOFII WILMANOWICZ
7 września 2010 r. w wieku 103 lat zmarła i miejsce 

wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w 
Raczkowie znalazła śp. Zofia Wilmanowicz.  

Śp. Zofia Wilmanowicz, córka Rozalii i Ludwika Woźniak urodziła 
się 20 stycznia 1907 r. w Bojanicach w Gminie Mieleszyn, powiat 
Gniezno. Tam spędziła dzieciństwo, a następnie wraz z rodzicami i 
rodzeństwem- posiadała 7 sióstr i 7 braci- poprzez Kcynię, w okresie 
międzywojennym zamieszkała w Kakulinie. Tutaj w Kakulinie, gdzie 
Woźniakowie nabyli gospodarstwo rolne, pani Zofia znalazła swe 
miejsce na ziemi i pozostała mu wierna aż do swej śmierci. Tutaj też 
poznała swego przyszłego męża, Jana Wilmanowicza. Znajomość ta 
zaowocowała związkiem małżeńskim zawartym 9 września 1937 r. 
w Skokach i córką Felicją urodzoną w 1938 r. Jednak Jej szczęście 
małżeńskie trwało krótko, a przerwało je powołanie męża w sierpniu 
1939 r. do służby wojskowej i najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę, 
a klęska wrześniowa zapoczątkowała 6-ścio letnią rozłąkę małżonków. 
Pan Jan trafił do niemieckiej niewoli, a po zwolnieniu z obozu jenie-
ckiego na roboty przymusowe w Zelle, w Dolnej Saksonii. Pani Zofia 
w tym czasie wychowując córkę pracowała w niemieckim majątku 
rolnym w Raczkowie. 

Po kapitulacji Niemiec i zajęciu Dolnej Saksonii przez wojska 
alianckie Jan Wilmanowicz wrócił do żony i córki w Kakulinie. Tutaj 
rozpoczął prace w budownictwie, by w roku 1950 w wyniku reformy 
rolnej objąć 7,5 ha gospodarstwo rolne, które wraz z żoną prowadził 
do 1970 r., tj. do przejścia na emeryturę. Pani Zofia pracując w gospo-
darstwie zajmowała się wychowaniem córki, a następnie pomagała w 
wychowaniu wnuków. Niezwykle żywotna i pracowita, do czasu, gdy 
jej na to zdrowie pozwalało służyła  też pomocą w pracy okolicznym 
rolnikom. 

Od śmierci męża, tj. od 1984 r. pani Zofia zamieszkiwała z rodziną 
swojej córki, Felicji Zarzecznej i cieszyła się posiadaniem 4 wnuków 
i 3 prawnuków.

Śp. Zofii Wilmanowicz, w jej ostatniej drodze na ziemi towarzyszyła 
rodzina, przyjaciele oraz liczni znajomi i sąsiedzi, a wśród nich człon-
kowie Rady Sołeckiej Kakulina. 
    E. Lubawy

OSTATNIE POŻEGNANIE

CHCEMY PAMIĘTAĆ! 
Do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, za pośrednictwem Staro-

sty Wągrowieckiego w Wągrowcu wpłynęło pismo Dyrektora Biura 
Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, pana Andrzeja Plesińskiego 
informujące o realizacji projektu Muzeum Wsi Kieleckiej i Insty-
tutu Pamięci Narodowej, który umożliwi stworzenie wyjątkowego 
miejsca pamięci o tragedii jakiej doświadczyła wieś polska w latach 
1939-1945.

Otwarcie muzeum w Michniowie pod nazwą Muzeum Martyrologii 
Wsi Polskiej planowane jest w 2012 roku, w związku z tym przekazujemy 
Państwu prośbę p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Franciszka 
Gryciuka o pomoc w dotarciu do świadków wydarzeń oraz w groma-
dzeniu wszelkich dokumentów i pamiątek z okresu II wojny światowej 
dotyczących martyrologii wsi oraz życia codziennego jej mieszkańców 
pod okupacją niemiecką i sowiecką. 

Mogą to być również informacje o przymusowych przesiedleniach 
rolników z Wielkopolski w inne regiony kraju – na Kielecczyznę czy do 
Małopolski. 

\Pamiątki te będą eksponowane w projektowanym Mauzoleum. 
W przypadku chęci uzyskania przez Państwa dodatkowych informacji 

podajemy osobę do kontaktu: dr Tomasz Domański, tel. 41 340 50 58, 
e-mail: tomasz.domanski@ipn.gov.pl

 Z góry serdecznie dziękujemy za współpracę.
Karolina Stefaniak
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OD NOWEGO ROKU OPŁATY 
ZA WYŁąCZENIE GRUNTÓW 

Z PRODUKCJI ROLNEJ (FOGR) 
bĘDą DOCHODEM WOJE-

WÓDZTWA
 Do 10 października br. można składać wnioski o pomoc finansową 

na wykonanie  następujących  zadań  wynikających z przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
-  budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji 

(powierzchnia zbiornika od 0,50 do 2,00 ha), 
-  zadrzewiania i zalesiania gruntów rolnych w celu zapobiegania erozji 

i stepowieniu,
   oraz na inne  zadania wymienionych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).  
Ponieważ od 31 grudnia 2010r. zostaje zlikwidowany Fundusz Ochro-

ny Gruntów Rolnych, środki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 
które wpływały dotychczas na konto Funduszu,  staną się dochodami  
budżetu województwa. 

Wnioski o pomoc finansową na realizację wymienionych wyżej zadań 
będą rozpatrywane według nowych zasad, do tego czasu winny być 
składane na dotychczas obowiązujących formularzach. Informacji w tej 
sprawie udzielać będzie Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. 
Prosimy zwrócić uwagę na ostateczny termin składania wniosków, który 
upływa  10 października br. 

Referat Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KOMUNIKAT!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzia-
nych do realizacji w 2011 roku w zakresie:
• organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-

nych;
• zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny 

Beneficjentami  środków  PFRON mogą być:
1. osoby prawne
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli: 
- prowadzą działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 

co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji 
zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 
40%);

- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Maksymalna wysokość dofinansowania: do 60% kosztów uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w planowanym przedsięwzięciu.

 
Termin i miejsce składania wniosków:
termin: nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 
realizację zadań
miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. 
Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, tel. 067-2627614

Wszelkich szczegółowych  informacji dotyczących realizacji zadania 
udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Artur 
Szyper (tel. 067-2627614), e-mail: arturszyper@pcpr.wagrowiec.pl

POTRZANOWO 
POTWIERDZIŁO SWą KLASĘ

- DOŻYNKOWY TURNIEJ SOŁECTW
Towarzyszący Gminnemu Świętu Plonów- Dożynkowy Turniej 

Sołectw, od kilku lat stał się najbardziej widowiskową i wzbudzającą 
najwięcej emocji imprezą tego rolniczego święta. Nie inaczej było i 
tego roku w Lechlinie.

W tegorocznym Turnieju wystartowała rekordowa ilość, bo 13 re-
prezentacji wsi, których członkowie zmagali się w 5 konkurencjach, a 
więc: w dojeniu krowy, w ujeżdżaniu byka, w przenoszeniu: 40, 50 i 60 
kg worków na przyczepę, w rżnięciu drewnianych bali i w rzucie gąbką 
przez ścianę ze słomianych balotów. Wszystkich zawodników cechowała 
ambicja potęgowana przez kibiców i czekające na zwycięzców nagrody. 
Ale zwycięzca mógł być tylko jeden. I w tym przypadku, zarówno sędzio-
wie, jak i publiczność nie mieli wątpliwości. „Potrzanowo” zdobywca 
I miejsca w Turnieju Wsi 2009 r. w Jabłkowie okazało się ponownie 
bezkonkurencyjne i ono też wraz z I miejscem zyskało czek na 5000 
zł. Zdobywcą II miejsca wraz z 3000 zł nagrody została reprezentacja 
Sołectwa Grzybowo, która potwierdziła, że stosunkowo mała wieś 
też może zająć miejsce wśród triumfatorów. III równorzędne miejsce 
zajęły: Kuszewo, Łosiniec i Glinno, a na kolejnych miejscach uplaso-
wały się: Budziszewice, Rejowiec, Bliżyce, Kakulin, Szczodrochowo, 
Roszkowo, Jabłkowo i Lechlin. 

Stare powiedzenie mówi, że „do trzech razy sztuka”. Tak więc, ko-
lejny Dożynkowy Turniej Sołectw już za rok i wówczas „Potrzanowo” 
zyska kolejną szansę na potwierdzenie tej zasady, a pozostałe repre-
zentacje szanse na wykazanie, że od każdej reguły istnieją wyjątki. 

My z przyjemnością uczestniczyć będziemy w tych rozgrywkach, a 
wrażeniami z nich podzielimy się z Czytelnikami. 
  E. Lubawy

„SPRZąTANIE ŚWIATA 2010”
W dniach 24-30 września 2010 roku na terenie Gminy Skoki została 

przeprowadzona akcja z okazji „Sprzątania Świata”. 
Organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. Do udziału w 

akcji zaangażowały się : Szkoła Podstawowa w Skokach im. Adama 
Mickiewicza, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jabłkowie, Gimnazjum 
Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Przedszkole Samorządo-
we w Skokach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 
sołectwa Brzeźno, Glinno, Janiewice, Kuszewo, Potrzanowo, Rejowiec, 
Rościnno, Szczodrochowo, a także Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Maciejak”, „Jedność”, „Semafor”. 

Odpady zebrane podczas akcji zostały dostarczone do Międzygmin-
nego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie za pośred-
nictwem Przedsiębiorstwa Komunalno Transportowego „ORDO” z 
Czerwonaka. 

Ponadto w dniach 27-30 września 2010 roku przy ul. Rogozińskiej 
10A w Skokach (teren byłego Zakładu Komunalnego), odbyła się 
nieodpłatna zbiórka:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
- folii, reklamówek i toreb foliowych,
- worków po nawozach sztucznych,
- sznurków polipropylenowych,
- odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany, stoły, krzesła, dywany 

itp.).
Kolejna taka akcja zostanie przeprowadzona wiosną przyszłego 

roku.
Krzysztof Mańka

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj: spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i

styropiany wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą
wywołać wiele chorób układu oddechowego.

Mogą też przyczyniać się do powstania chorób rakotwórczych
w najbliższym twym otoczeniu.
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PIENIąDZE Z UE 
NA bUDOWĘ DROGI

14.09.2010 r. Gmina Skoki otrzymała informację o przyznaniu jej 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dofinan-
sowania na realizację zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi gminnej 
relacji Potrzanowo – Budziszewko, gm. Skoki” ze środków WRPO 
2007-2013. Dotacja wyniesie 50 % kosztów budowy drogi. Rozpoczęcie 
realizacji inwestycji przewidziane jest na 05.2011 r.

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
31 sierpnia 2010 r. z udziałem 15-stu Radnych odbyła się XLVIII 

sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a 
rolę sekretarza obrad pełnił radny Jan Garstka.

W wyniku prowadzonych obrad Rada podjęła 7 uchwał, które prze-
kazano do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

Podjęte uchwały to:     
1.Uchwała nr XLVIII/295/10 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2010 r.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na rok 2010 

o kwotę 18.757 zł, zwiększając równocześnie wydatki budżetu o kwo-
tę 326.813 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian ogólne dochody 
budżetu wynoszą 25.649.369 zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 
30.277.234 zł. 

2. Uchwała nr XLVIII/296/10 w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Mieścisko.     

W/w uchwałą Gmina Skoki udzieli pomocy finansowej Gminie Mieś-
cisko w formie dotacji celowej w wysokości 3.161 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gołaszewie w 2010 r. na pokrycie kosztu dowozu z terenu Gminy 
Skoki 2 osób niepełnosprawnych do pracy w tym zakładzie. 

3. Uchwała nr XLVIII/297/10 w sprawie określenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych 
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu 
i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.  

Podjęcie w/w uchwały wiąże się z uruchomieniem z dniem 1 września 
br. przez osobę fizyczną Przedszkola Niepublicznego w Potrzanowie. 
Na takie przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem Gmina jest 
zobowiązana udzielać dotacji, a następnie rozliczać sposób jej wyko-
rzystania.
Zasady udzielania i rozliczania takiej dotacji określono w/ w uchwale. 
4. Uchwała nr XLVIII/298/10 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXV/240/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 
r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania na-
gród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Skoki.   

W/w uchwałą Rada zmieniła kwotę dodatku przysługującego do-
radcy metodycznemu- kwota dodatku przed zmianą wynosiła 20%, 
a po wprowadzonej zmianie wynosić będzie 50% miesięcznej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. 

5. Uchwała nr XLVIII/299/10 w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie pn. „Remont 15,23 km 
drogi powiatowej nr 1654P na odcinku Skoki- Kuszewo- Jaroszewo 
(droga woj. nr 196).

W/w uchwałą Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej w 
wysokości 20.000 zł. Powiatowi Wągrowieckiemu z przeznaczeniem 
tej kwoty na remont w/w drogi. Udzielenie przez Gminę w/w pomocy 
finansowej zwiększy Powiatowi szansę na otrzymanie dofinansowania 
remontu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011, gdzie za partnerstwo- wkład finansowy innego podmiotu 
przyznawane są dodatkowe punkty.

6. Uchwała nr XLVIII/300/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
działki nr 858/7 położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprze-
targowej działki nr 858/7 o pow. 0,1305 ha położonej w Skokach przy 
ul. Antoniewskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 858/6 
i nr 858/5.  

7. Uchwała nr XLVIII/301/10 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań.

Od 3 lat 21 gmin wielkopolskich, a wśród nich Gmina Skoki działa w 
kierunku utworzenia Metropolii Poznań. Podjęta przez Gminę uchwa-
ła, przy równoczesnym podjęciu analogicznych uchwał przez pozostałe 
20 gmin, określająca wolę utworzenia wspólnie z Powiatem Poznańskim 
i gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Poznańskiej Metropolii 
Poznańskiej stanowić będzie początek istnienia Metropolii.

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
14 września 2010 r. z udziałem 15-stu radnych odbyła się XLIX sesja 

Rady Miejskiej. W sesji obradującej pod przewodnictwem Zbigniewa 
Kujawy, w trakcie której rolę sekretarza obrad pełnił radny Ryszard 
Jasiński Rada podjęła:     

Uchwałę nr XLIX/302/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2010 r.     

W/w uchwała Rada zwiększyła ogólne wydatki budżetu o kwotę 95.000 
zł. W rezultacie tych zmian ogólne dochody budżetu wynoszą 25.649.369 
zł, a ogólne wydatki budżetu zamykają się kwotą 30.376.884 zł.

Podjęte uchwały wraz z protokółem sesji prezentujemy w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://www.nowoczes-
nagmina.pl       
Równocześnie wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku do spraw Obsługi Rady i jej 
organów- pokój nr 8. 

E.Lubawy

INFORMACJA
Informujemy, że w związku z trwającą gazyfikacją m. Skoki, w 

czwartki od godz. 12:00 do 16:00 pełnią dyżury pracownicy Gazowni 
Poznańskiej.

W pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 15:00 zapraszamy 
Państwa do Biura Obsługi Klienta w Wągrowcu, ul Skocka 53, nr tel. 
67-268 88 87, adres e-mail: bok.wagrowiec@pgnig.pl lub doodwiedza-
nia naszej strony internetowej www.pgnig.pl

UWAGA PODATNICY 
PODATKÓW LOKALNYCH!

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że 15 września br. minął 
termin płatności III raty podatków lokalnych: rolnego, leśnego i od 
nieruchomości za rok 2010.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych w terminie 
podatków, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, 
naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tylko do 
odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem:

www.gmina-skoki.pl
Strona w obecnej postaci istnieje w sieci od czerwca 2006 i z miesiąca 
na miesiąc odwiedza ją coraz więcej internautów. Na stronie oprócz 
bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy wydarzeń 
bieżących. Na stronie znajduje się także Forum internetowe.
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  BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH 
informuje, że zamierza wydzierżawić grunty gminne 

położone we wsi Niedźwiedziny i Rejowiec. 

Przedmiot dzierżawy to areał o pow. 10,1755 ha w Niedźwie-
dzinach stanowiący  działkę nr 50/2, położony przy drodze grun-
towej Niedźwiedziny – Sławica , dla którego czynsz wywoławczy 
ustalono na równowartość 10 kwintali pszenicy. Areał o pow. 0,56 
ha stanowiący  działkę nr 110/2, położony na terenie „Małego Re-
jowca”, dla którego czynsz wywoławczy ustalono na równowartość 
1 kwintala pszenicy. 

Szczegółowe określenie przedmiotu dzierżawy podane zosta-
ło Zarządzeniem nr 119/2010 z dnia 14 września 2010 r., które 
zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Skoki. 

W ten sam sposób poinformujemy o wysokości i terminie wpłaty 
wadium oraz dacie  przetargu na dzierżawę  przedmiotowych 
powierzchni.  

Szczegółowych informacji udziela również Referat Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa – pokój 
nr 2, telefon 61 8 925 – 815.

PRZETARGI:
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej 

w Budziszewicach. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. Tańszą ofertę 
tj. 122.939,64 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych 
„BIMEX’, Rogoźno.  Inwestycja obejmuje budowę podbudowy drogi 
na długości 500 m i szerokości 4,5 m. Planowany tremin wykonania 
robót – do 25 października br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Rejowcu. Do przetargu przystąpiło 10 firm. Najtańszą 
ofertę złożyła firma LONGBUD, Skoki. Koszt rozbudowy świetlicy 
wyceniono na 98.280,67 zł. Wykonawca prace budowlane rozpocznie 
na przełomie września i października.  Rozbudowa, zgodnie z doku-
mentacją przetargową, ma być zakończona do 30 listopada br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie 
2010/2011. Przetargiem zainteresowana była tylko 1 firma tj. Przed-
siębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk, Roszkowo. 
Firma swoje usługi w ww. zakresie wyceniła na 46.618,19 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na 
terenie działek budowlanych w Potrzanowie i w ciągu ul. Dworcowej 
w Skokach. Zadanie obejmuje budowę   sieci wodociągowej o dłu-
gości 689 m w Potrzanowie oraz 145 m w Skokach. Okres realizacji 
zamówienia do 15 listopada br. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. 
Najtańszą ofertę na kwotę 59.684,32 zł. złożyła firma Zakład Insta-
lacji Sanitarnych T. Kopała, Bliżyce.

• W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji 
na budowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach. Koszt 
wykonania dokumentacji wyniesie 20.740 zł.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Lechlinie. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji o długości 329 m 
wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o długości 100 m. Do przetargu 
przystąpiły 2 firmy. Trwa weryfikacja poprawności złożonych ofert. 
Wykonanie  inwestycji zaplanowano do 15 listopada br.

SPRAWY BIEżąCE:
• Trwa Powszechny Spis Rolny. Na terenie Gminy Skoki Spis przepro-

wadza dwóch rachmistrzów. Dotychczas spisano 97% gospodarstw 
położonych w mieście Skoki oraz 45% gospodarstw na terenach 
wiejskich.

• Wykazano do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego grunty gminne położone w Niedźwiedzinach i 
Rejowcu. W Niedźwiedzinach – działka  rolna nr 50/2 o pow. 10,17 
55 ha.  W Rejowcu – działka nr 110/2 o pow. 0,56 ha stanowiąca 
grunt i nieużytek przeznaczony do uporządkowania.

• W dniu 15 września br. zakończono przyjmowanie wniosków o przy-
znanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Przyjęto łącznie 

179 wniosków w tym 178 wniosków o przyznanie stypendium i 1 
wniosek o przyznanie zasiłku.

• Przygotowano dokumentację przetargową na budowę wodociągu do 
3 zabudowań w Kuszewie. W najbliższym czasie  ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie zadania.

• Dobiega końca budowa ulic Kasztanowej i Lipowej w Skokach oraz 
ulicy Szkolnej w Potrzanowie. Trwa budowa podbudowy dróg na 
nowym osiedlu przy ulicy Rakojedzkiej w Skokach.

PODPISANO AKTY NOTARIALNE SPRZEDAżY:
• Działki nr 1669/16 o pow. 1082 m2 położonej przy ulicy Topolowej w 

Skokach. Działkę sprzedano w drodze przetargu. Cena wywoławcza 
wynosiła 66.490 zł, cena sprzedaży 67.200 zł.

• Działki nr 70/39 położonej w Rejonie ulicy Rakojedzkiej w Skokach. 
Działkę sprzedano w drodze przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 
57.584 zł, cena sprzedaży 58.164 zł

• Udziału Gminy we własności działki nr 214 położonej przy ulicy Wą-
growieckiej w Skokach. Cena wywoławcza udziału tj. 409/518 części 
działki o ogólnej pow. 518 m2 wynosiła 28.183 zł, udział sprzedano 
za 28.500 zł

• Dokonano zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki a osobą pry-
watną. Zamiana związana była z potrzebą zapewnienia swobodnego 
dojazdu do działek budowlanych przy ulicy Rakojedzkiej w Skokach. 
Zamieniono 591 m2 (działka 70/57) na 591 m2 (działki 70/55, 71/1 
oraz 71/3).

• Do 30 września br. trwa przyjmowanie wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej. Dotychczas do Urzędu wpłynęło 112 wniosków. 
Stawka zwrotu za litr oleju wykorzystanego w rolnictwie wynosi 0,85 
zł. Przy czym na jeden hektar użytków rolnych można wykorzystać 
maksymalnie 86 litrów oleju.

• Trwa ogólnopolska Akcja Sprzą-
tania Świata 2010. Na terenie 
naszej Gminy w ramach akcji 
od 24 do 30 września około 40 
podmiotów i instytucji zbiera 
porzucone w lasach i wzdłuż 
dróg śmieci, ponadto od 27 do 30 
września przy ulicy Rogozińskiej 
10a w Skokach prowadzona jest 
selektywna zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, żarówek, baterii, makula-
tury, folii oraz odpadów wielkogabarytowych.

Potrzanowo - ulica Szkolna.
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W tych trudnych chwilach nie zabrakło 
ludzi, którzy pospieszyli z pomocą potrze-
bującym. Dzięki szlachetnej inicjatywie 
Pana Tadeusza Kłosa – Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki, Rady Miejskiej oraz Dyrekcji 
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach w osobach Pana Wiesława Sierz-
chuły i Pana Grzegorza Samola 30-osobowa 
grupa uczniów dwikoskiego gimnazjum 
najbardziej poszkodowanych przez powódź, 
wyjechała na kolonie letnie do Skoków. W 
realizację przedsięwzięcia włączyło się także 
wielu pracowników skockiego gimnazjum, 
placówek oświatowych z terenu gminy Skoki 
oraz ludzi dobrej woli.

Organizacją wyjazdu ze strony gimnazjum 
w Dwikozach zajmowała się Pani Małgorzata 
Utnik-Oleksiak. Uczniowie wyjechali na 
kolonie pod opieką Pań: Agnieszki Spyrzew-
skiej i Joanny Lipczyńskiej. Na miejscu grupę 
otoczyli opieką Pan Grzegorz Samol – wice-
dyrektor gimnazjum i Pani Ilona Węglewska 
– kierownik kolonii. To oni każdego dnia 
wspólnie z innymi swoimi współpracownikami 
dbali o wypoczynek i dobre samopoczucie 
młodzieży, za co należą im się szczególne 
podziękowania.

Już pierwszego dnia pobytu uczniowie zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek przez 
Pana Burmistrza. Zwiedzali urząd i otrzymali 
ciekawe materiały promujące gminę.

W kolejnych dniach atrakcji nie brako-
wało. Były wycieczki do Lednicy, Gniezna, 
Biskupina i Poznania. Młodzież odwiedziła 
ogród zoologiczny i fantastycznie bawiła się 
na pływalni w Koziegłowach. Podczas pie-

Wakacje w Skokach
Ostatnie miesiące minionego roku szkolnego okazały się bardzo trudne dla uczniów Publicznego Gim-

nazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach i ich rodzin. Powódź, która dotknęła gminę, wielu z nich 
pozbawiła dachu nad głową lub źródeł utrzymania. Szkoła w tym czasie przestała być miejscem nauki, 
zamieniając się w centrum dystrybucji pomocy rzeczowej dla poszkodowanych oraz bazą noclegową dla 
służb ratowniczych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
   Jan Paweł II

Dyrekcja
Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach
składają serdeczne podziękowania

Panu Tadeuszowi Kłosowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki,
Dyrekcji i Pracownikom Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,

Pracownikom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
Przedszkola Samorządowego w Skokach,

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,
Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Jabłkowie,

Właścicielom firmy NELTEX w Skokach
oraz wszystkim instytucjom i osobom prywatnym,

które zaangażowały się w organizację wypoczynku i pomocy rzeczowej
dla uczniów naszego gimnazjum poszkodowanych przez powódź.

szych wycieczek poznała walory przyrodnicze 
Skoków i okolicy.

Największe wrażenie na uczniach wywarła 
piękna hala widowiskowo – sportowa Gimna-
zjum w Skokach. Spędzali w niej każdą wolną 
chwilę, rozgrywali mecze w piłkę siatkową, 
ręczną, nożną oraz turnieje tenisa stołowego. 
Opiekunkom z trudem udawało się przekonać 
ich do opuszczenia hali przed ciszą nocną.

Spotkania integracyjne przy grillu, wy-
cieczki, zabawy sportowe oraz upragniona 
dyskoteka były okazją do nawiązania nowych 
znajomości z miejscową młodzieżą.

Każdy dzień spędzony w Skokach był nie-

powtarzalny i pozostawił miłe wspomnienia. 
„Aż żal było wyjeżdżać!” – mówi Weronika 
– „Wróciliśmy wypoczęci, zadowoleni i pełni 
wrażeń.” „Najlepsza była hala sportowa” 
– dodaje Rafał. „Poznaliśmy tam super dziew-
czyny” – mówi Maciek.

To, co zobaczyliśmy i wspólnie przeżyli-
śmy, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile 
zaowocują w przyszłości współpracą uczniów 
i nauczycieli obu gimnazjów.

Agnieszka Spyrzewska 
Joanna Lipczyńska

Dwikozy 

ACCESS LIVE FESTIVAL 
2010

Podobnie jak w ubiegłym roku, także teraz, w dniach od 14 do 21 
września, grupa młodzieży z gminy Skoki gościła w partnerskiej gminie 
Drechterland. 

Celem wizyty był udział w międzynarodowym projekcie wymiany 
młodzieży w ramach festiwalu Access Live, odbywającego się w miej-
scowości Hem. 

Dziewczęta i chłopcy z gminy Skoki, wspólnie z holenderskimi przy-
jaciółmi pracowali przy budowie i organizacji trzydniowego festiwalu, 
po pracy zaś poznawali się lepiej poprzez rozmowy i wspólną zabawę. 
Wycieczki do Amsterdamu i Enkhuizen pozwoliły Skoczanom zapoznać 
się z architekturą i urzekającymi krajobrazami holenderskich miast. 
Jak zawsze pobyt w Drechterland minął bardzo szybko i niezwykle 
przyjemnie, pozostawiając wspomnienia i rodzące się polsko – holen-
derskie przyjaźnie. 

Mamy nadzieję, iż za rok znów będziemy mogli uczestniczyć w tym 
wspaniałym przedsięwzięciu.

DROGI TURYSTO 
I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia 
po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. 

Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów 
w poszukiwaniu grzybów. Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozo-
stawione w lasach i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach 
różnego rodzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego po-
bytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych przyjaciół, 
kolegów, lub sąsiadów.

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując 
po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego 
rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by zabrać je ze 
sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych.

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a może 
Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalegającymi nad 
wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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Dokończenie ze str. 1
Po powitaniu przed kościołem i poświęceniu 
przez księży Tadeusza Patelkę i Henryka 
Badurę wieńcy dożynkowych, delegacje wień-
cowe złożyły wieńce u stóp ołtarza, a następnie 
uczestnicy korowodu wzięli udział we mszy 
świętej w intencji rolników, którą koncele-
browali księża: Tadeusz Patelka – proboszcz 
Lechlina, Karol Kaczor – proboszcz Skoków i 
Henryk Badura – proboszcz Rejowca. W trak-
cie mszy św., w której modlitwom towarzyszyła 
muzyka i pieśni w wykonaniu zespołu „Łany” 
nastąpiło poświęcenie chleba prezentowanego 

przez Starostów Dożynkowych: Krystynę Tro-
ninę i Tadeusza Myszkę. 

Po mszy św. zgromadzeni udali się na boisko 
sportowe, gdzie delegacje zaprezentowały 
wieńce dożynkowe, które następnie złożono 
przed sceną na której odbywały się występy 
artystyczne. Teraz też, zgodnie z przyjętą trady-
cją Starostowie Dożynek, symboliczny bochen 
chleba z tegorocznych zbóż wraz z przesłaniem 
aby dzielił go mądrze i sprawiedliwie z miesz-
kańcami przekazali na ręce Burmistrza. Z kolei 
Burmistrz poprosił obecnych na uroczystości 
radnych aby go w tej ceremonii wspomogli, 
a wszystkiemu towarzyszyły przyśpiewki i in-
scenizacje tradycji dożynkowych w wykonaniu 
pieśniarzy i tancerzy z Zespołu „Łany”. Bur-
mistrz w dalszej części podziękował wszystkim 
delegacjom wieńcowym składając na ręce ich 
przedstawicieli specjalnie na tę okazję upie-
czone okolicznościowe bochny chleba. Za naj-
piękniejszy wieniec uznano wieniec dożynkowy 
gospodarzy tegorocznych uroczystości. 

Dożynki, to też podziękowania dla ludzi 
rolniczego trudu. I właśnie, słowa takich po-
dziękowań znalazły się w wystąpieniach Bur-

mistrza, Starosty i Kierownika Biura ARiMR. 
Ale nie zabrakło też miejsca na podziękowania 
i wyróżnienia dla przodujących rolników i z 
rolnictwem związanych mieszkańców Gminy. 
Za pracę na rzecz swych środowisk nagrody 
„Złotego Kłosa” otrzymali: Czesława Świder z 
Lechlina - za 50-lecie pracy i oddanie na rzecz 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie 
oraz małżeństwo rolników - Anna i Andrzej 
Brykczyńscy z Lechlinka za wieloletnią pracę 
w gospodarstwie zajmującym się produkcją 
ogrodniczo-kwiaciarską. 

Z kolei nadszedł czas na zabawę. Przed 

publicznością swój występ dokończył Zespół 
„Łany” prezentujący tańce w ludowych strojach 
z różnych części naszego kraju. 

Po tej prezentacji nadszedł czas na IV Tur-
niej Sołectw, w którym w pięciu konkurencjach: 
dojeniu krowy, ujeżdżaniu byka, przenoszeniu: 

40, 50 i 60kg worków na przyczepę, rżnięciu 
bali drewnianych i rzucie gąbką przez ścianę 
ze słomianych balotów zmierzyło się trzyna-
ście reprezentacji wsi. A wyniki przedstawiają 
się następująco: I miejsce – Potrzanowo, II 
miejsce – Grzybowo, III miejsca egzekwo: 
Kuszewo, Łosiniec i Glinno, dalej uplasowały 
się: Budziszewice, Rejowiec, Bliżyce, Kakulin, 
Szczodrochowo, Roszkowo, Jabłkowo i Le-
chlin. Emocje uczestników i widzów podgrze-
wali prowadzący Turniej: Elżbieta Skrzypczak 
i Piotr Wiśniewski. Pomino kaprysów pogody, 
która studziła zapał zawodników deszczem 
wszystkie konkurencje szczęśliwie rozegrano 
do końca. Pamiątkowe czeki do zrealizowania 
w kasie Urzędu reprezentantom drużyn wręczył 
Burmistrz Tadeusz Kłos oraz sędziowie Turnie-
ju: Wiesława Surdyk-Fertsch, Mirosław Hamera, 
Michał Rosik i Krzysztof Mańka. 

Zmarzniętych, acz zadowolonych zawodni-
ków i widzów rozgrzały gorące melodie w rytm 
„biesiady polskiej” w wykonaniu Krzysztofa 
Koniarka i Piotra Wiśniewskiego w towarzystwie 
pięknych tancerek. Po „polskiej biesiadzie” 
nadszedł czas na cygańskie rytmy w wykonaniu 
Zespołu Karola & Roma, któremu towarzyszyły 
cygańskie tancerki w zawrotnie kolorowych stro-
jach. Kto miał jeszcze mało zabawy mógł zostać 
do rana na zabawie tanecznej pod chmurką, na 
której do tańca przygrywał zespół „Kfiaty”. 

Głównym punktom programu towarzyszyły 
też inne atrakcje, do których niewątpliwie 
należał konkurs na „najdłuższy warkocz”, w 
którym udział wzięło kilkanaście małych zawod-
niczek oraz jeden pan! Na dzieci czekały także 
min: dmuchany zamek oraz oprowadzanie na 
koniach i kucykach. Dla wszystkich, panie go-
spodynie z Lechlina przygotowały poczęstunek. 
Nie zabrakło więc min.:bigosu, kiełbasy oraz 
placków.  

Gminne Święto Plonów
LECHLIN 2010

Wakacje w Skokach
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W najbliższym czasie odbędą się kolejne szkolenia prze-
widziane przez Gminę Skoki w realizowanym projekcie. 
Będą one dotyczyły rozpoznawania symptomów przemo-
cy seksualnej  oraz pomocy ofiarom przemocy domowej. 
Szkolenia skierowane zostaną zarówno do nauczycieli  
z jednostek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Sko-
ki, jak też do urzędników, Policji, pracowników służby zdrowia, 
kuratorów, pracowników OPS itp.

30.09.2010 r. o godz. 11.00  w Bibliotece Publicznej w Skokach 
odbędzie się spektakl teatralny skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym promujący takie wartości  życia jak przyjaźń, zgoda, 
uprzejmość . Przedstawienie to, jest drugim z pięciu zaplanowa-
nych przez Gminę Skoki spektakli mających promować dobre 
wzorce życia rodzinnego.

W ramach projektu uruchomiony został także pod nr (61) 826 
10 33 telefon zaufania, przy którym w każdy poniedziałek i środę 
w godz. 16.00 do 18.00 dyżuruje psycholog.

„RODZINA bEZ PRZEMOCY 
W GMINIE SKOKI”

16.09.2010 r. w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbyło się szkolenie pt.: „Rozpo-
znawanie symptomów przemocy domowej”, zorganizowane przez Gminę Skoki  w ramach projektu „Rodzina 
bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości  i 
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Szkolenie skierowane było do nauczycieli skockiego Gimnazjum 
oraz Szkoły Podstawowej, a poprowadziła je Pani dr Teresa Kobrzyńska z Wielkopolskiej Fundacji ETOH.  

Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Wzięło w niej udział ponad 1000 samo-
rządów, co świadczyć może o tym, że bardzo 
poważnie traktują problem profilaktyki wśród 
dzieci i młodzieży. Prowadzona akcja w atrak-
cyjny sposób pokazuje alternatywy wobec picia 
alkoholu czy zażywania narkotyków. 

Gmina Skoki uczestniczy w projekcie już 
nie pierwszy raz i wypracowała sobie przed-
sięwzięcia, które na stałe wpisały się w kam-
panijny krajobraz. Należą do nich m. in. Marsz 
Profilaktyczny, Rowerowy Rajd Radości z 
okazji Dnia Dziecka, Turniej Piłki Siatkowej 
Plażowej, Gminny Przegląd Spektakli Profi-
laktycznych.

W ramach pierwszego etapu kampanii od-
było się 5 konkursów indywidualnych:
- „Życzę sobie” (plastyczny dla uczniów szkół 

podstawowych)
- „Życzę Tobie” (plastyczny dla gimnazjali-

stów) 
- „Dwa kółka” (ulotkowy dla uczniów szkoły 

podstawowej)

- „Na dwóch kółkach” (ulotkowy dla gimna-
zjalistów)

- „Szukamy młodych mistrzów sportu” (dla 
gimnazjalistów).

Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. 
Wśród laureatów znaleźli się przedstawi-
ciele Gminy Skoki reprezentujący w trakcie 
udziału w konkursie następujące placówki 
oświatowe:
1. Szkołę Podstawową w Jabłkowie:
- Weronika Blados, Magdalena Gruszka,
2. Szkołę Podstawową w Jabłkowie Punkt 
Filialny w Rejowcu
- Michał Laube, Patrycja Stożek,
3.  Gimnazjum w Skokach:
- Aneta Jabłońska i Izabela Czerniachowska.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali od organi-
zatorów kampanii gry komputerowe SAMO-
ROST, nagrody których nie można kupić w 
sklepach. Magda Gruszka dodatkowo licznik 
rowerowy firmy Kellys.

Nagrody zostały przekazane dyrektorom 
szkół w celu wręczenia laureatom.

ZWYCIĘZCOM 
SERDECZNIE GRATULUJEMY

Tegoroczna kampania jeszcze się nie 
kończy. Jesienią swoje siły w konkursie „Po-
zytywnie nakręceni” mogą sprawdzić zespoły 
klasowe i grupy świetlicowe. W tej sprawie 
dzieci i młodzież mogą zwracać się zapyta-
niami do szkolnych koordynatorów kampanii 
lub do dyrekcji. Grupy teatralne już teraz za-
chęcam do przygotowywania przedstawień na 
III GMNINNY PRZEGLĄD SPEKTAKLI 
PROFILAKTYCZNYCH, który odbędzie 
się na przełomie października i listopada. 
Regulamin zostanie niebawem przesłany do 
szkół, a ponadto znajdzie się na stronie inter-
netowej Gminy Skoki w zakładce „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”.

     gminny koordynator kampanii
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska

ZAKOŃCZYŁ SIĘ I ETAP KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ 

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
Zakończyła się pierwsza część X jubileuszowej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”. 

Związana była z ogólnopolskimi konkursami indywidualnymi, które ogłosili poznańscy organizatorzy oraz 
różnymi atrakcjami organizowanymi na terenie naszej Gminy.



1�

POPOŁUDNIE 
Z bIbLIOTEKą

Biblioteka Publiczna w Skokach, w swojej bogatej ofercie kultu-
ralno-oświatowej nie zapomina o najmłodszych członkach naszej 
społeczności. To dla nich popołudniami organizowane są w murach 
książnicy różnorodne zajęcia edukacyjne. Obok nauki języka an-
gielskiego i zajęć plastycznych mali skoczanie mogą uczestniczyć 
w spotkaniach czytelniczych. Podróż przez świat bajek i baśni 
ułatwia im m.in. „Klub Molika Książkowego”, do którego należą 
Amelka, Ania, Artur, Kamil, Staś oraz Szymon, cztero i pięciolatki ze 
Skoków. Klub ten działa od maja 2009 r. Młodzi klubowicze spo-
tykają się dwa razy w miesiącu, w środowe popołudnia. W trakcie 
tych spotkań dzieci wykonują różnego rodzaju zadania edukacyjne 
tworzone na bazie czytanego im tekstu. W tym roku mali czytelnicy 
poznali m.in. tajniki bezpieczeństwa na drogach oraz dowiedzieli 
się jaka moda obowiązuje nie tylko wśród ludzi. Podobny charakter 
mają także zajęcia czytelnicze dla trzy i czterolatków nazywane 
„Popołudniem z Maluchem”. Tak jak ich starsi koledzy bawią 
się oni i uczą, a wszystko odbywa się na bazie książek, wierszy i 
utworów dla dzieci. Inauguracja „Popołudnia z Maluchem” miała 
miejsce w maju br. Choć początkowo mali miłośnicy książek mieli 
ogromny zapał do pracy, z czasem ostygł on jednak i dziś zostało 
ich tylko dwoje, Zuzia i Bartek. Nie poddajemy się jednak i mamy 
nadzieję, że grono to w najbliższym czasie powiększy się, do czego 
serdecznie namawiamy. O tym samym marzą również Dominika 
i Ola, dwie najmłodsze pasjonatki czytania bajek, które chętnie 
spotykają się 

w poniedziałkowe popołudnia tworząc Klub Małych Pasjonatów 
Bajek pieszczotliwie nazywanych „Elfikami”. Dziewczyny mają na-
dzieję, że swoją pasją i miłością do książek zarażą  i inne dzieci.

Biblioteka pamięta także o nieco starszych czytelnikach. Dzieci 
w wieku 7-12 lat wodze swojej fantazji „puszczają” w trakcie zajęć 
Kółka Czytelniczego. W każdy poniedziałek, poznają oni tajniki 
życia skrywanego na kartach ich ulubionych lektur.

Wszystkie w/w spotkania mają tylko jeden cel: propagowanie 
wśród dzieci i ich rodzin idei głośnego czytania oraz sięgania po 
książkę.   

Taki sam cel przyświeca również cyklom czwartkowych spotkań 
zatytułowanych „Baśnie na dużym ekranie”. Spotkania te mają 
przybliżyć dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
zarówno baśnie z różnych stron świata jak i sylwetki ich twórców. 
Ten drugi element wywołuje zawsze wśród uczestników duże emo-
cje, gdyż mogą oni dotknąć „prawdziwego” Jakub’a Grimm’a czy 
Jack’a London’a . W postacie te wciela się niezawodny i oddany 
przyjaciel biblioteki, Antoni Wiśniewski. Ten sam, który od 2008 
r. spotyka się z młodymi skoczanani jako H.Ch. Andersen. 

Wakacje dobiegły końca. Rozpoczął się nowy rok szkolny. My 
również wznowimy prowadzone w naszej placówce zajęcia, na 
które serdecznie zapraszamy.

 Sylwia Popadowska

 
ROZWESELIŁO SIĘ 

W SKOKACH
Po raz drugi w skockiej Bibliotece zagościła autorka książek dla 

dzieci, Joanna Papuzińska wraz z ilustratorką książek, Elżbietą 
Krygowską-Butlewską. Spotkanie odbyło się 22 września br. w Sali 
na Piętrze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki.

Przedszkolaki przywitały obie panie z wielką sympatią śpiewa-

jąc przy tym wesołe piosenki. Nie zabrakło również recytowania 
wierszy oraz występów solowych.

Po gromkim przywitaniu, pani Joanna Papuzińska czytała 
dzieciom wiersze z książek pt. „Rozwesołki” oraz „Kapelusze”, 
dyskutując przy okazji z dziećmi o grzybach jadalnych i trujących. 
Dzięki obecności Elżbiety Krygowskiej - Butlewskiej dzieci zapo-
znały się z etapami powstawania książek oraz ilustracji, których 
jest twórczynią. Część artystyczna nie miała końca.       

W sali konferencyjnej odbyły się warsztaty pod okiem pani Kry-
gowskiej-Butlewskiej, gdzie w wielkiej podzięce za miłe spotkanie, 
przedszkolaki przygotowały dla pań rozwesołki, czyli kolorowe 
zwierzaki, motylki oraz inne plastelinowe twory z wierszy pani 
Papuzińskiej, po czym wręczyły po bukiecie pięknych słoneczników, 
które tak bardzo zachwyciły naszych gości.  

Spotkanie z pewnością pozostanie na długo w pamięci dzieci, a 
tym samym dla autorek odwiedzających Bibliotekę.

NAUKA GRY 
NA NSTRUMENTACH

- FORTEPIAN
- KEYBOARD

- GITARA
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJąCE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SKOKI
Tel. 604 995 073

PRZEGLąD POEZJI
Uprzejmie zapraszamy wszystkich dorosłych miłośników 

poezji 
do udziału 

w Przeglądzie Poezji
„POETYCKA JESIEŃ”

WIECZÓR III                         
   „POEZJA OJCZYZNY PEŁNA”
Przegląd odbędzie się 5 listopada 2010 r., o godz. 17.00, 
w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach. 

Zapraszamy do udziału zarówno biernego (jako widz), jak i 
czynnego (jako osoba występująca).

Gorąco namawiamy do czytania poezji.
Aby wystąpić przed publicznością należy przygotować jeden 

lub kilka wierszy sławiących piękno ojczystego kraju, przy-
wiązanie do niego, podtrzymujące pamięć o wydarzeniach i 
ludziach związanych z naszą, polską historią.

Wszystkich chętnych do udziału, zarówno biernego jak i 
czynnego, prosimy o zapisywanie się u organizatora, czyli w 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach do dnia 30 
września 2010 r. Można to uczynić osobiście, odwiedzając na-
szą siedzibę, mieszczącą się w Skokach, przy ulicy Wincentego 
Ciastowicza 11a bądź telefonicznie, dzwoniąc na nr telefonów: 
61 8 925 822 oraz 61 8 925 199.
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1. CENY ZBóż.
    Obecnie (z dnia 20 września 2010 r) ceny skupu zbóż są na pozio-

mie:  żyto na mąkę – ok. 500-560 zł/tona, pszenica - ok. 750 zł/t, jęcz-
mień 600 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 
650 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 500 zł/t, jęczmień na paszę w cenie 
ok. 500 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok temu w tym samym okresie 
ceny skupu zbóż były  niższe, np. pszenica była w cenie ok. 460 zł za 
1 tonę . Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 
30-35 zł/50 kg, pszenicy średnio 40 zł za 50 kg. 

2. CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO.
Cena skupu tuczników ( z dnia 24 września br.) –wynosi 3,80 - 3,90 

zł/kg plus 3 – 6 % VAT. I jest ok. 0,70 zł/kg niższa niż rok temu. Tar-
gowiskowe ceny prosiąt się obniżają – brak zbytu. Pogłowie trzody 
chlewnej jest w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 3-4 lata temu. Ceny 
skupu młodego bydła rzeźnego niższe niż rok temu: byki ok. 4,80 – 5,20 
zł/kg, jałówki 3,90 - 4,30 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus 3 - 6 % 
VAT. Mleko w skupie 0,80 – 1,03 zł/l.

3. INNE WIADOMOŚCI.
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane. Cena pszenicy 

konsumpcyjnej jest na poziomie 700 - 800 zł za tonę, żyto na mąkę w 
cenie 540 - 570 zł/t.. Problem jest w tym, że brakuje dobrego ziarna, 
które spełnia wymagane przez Zakłady Zbożowe i Młyny parametry 
jakościowe. 

Przyczyną gorszej jakości ziarna z tegorocznych zbiorów są głównie 
czynniki klimatyczne jakie wystąpiły w 2010 roku. Mimo wyższych 
tegorocznych cen skupu zbóż niewielu rolników z tego skorzysta z 
uwagi na nie spełnianie przez ziarno parametrów technologicznych, 
tj. poziomu glutenu, wyrównanie ziaren, wilgotność, porażenie ziarna 
„grzybami”. 

Ziarno lepszej jakości uzyskali rolnicy, którzy dokonywali zbioru na 
początku żniw oraz stosowali w zbożach opryski na choroby grzybowe. 
Był to dodatkowy wydatek, ale w tym roku okazał się opłacalny – rolnik 
uzyskał lepsze plony. 

Wielu rolników miało duże problemy z zbiorem zbóż. W kilku go-
spodarstwach są duże straty. Utrudnione i opóźnione sa prace polowe. 
Opóźnione zostały siewy rzepaku ozimego. Zobaczymy jak to wpłynie 
na przyszłoroczne plony. 

Wyższe są ceny dobrego materiału siewnego zbóż ozimych: cena 
żyta do siewu na poziomie około 140 - 180 zł/q, pszenicy ozimej 160 
zł/q, jęczmienia ozimego 150 zł/q, pszenżyta 155 zł/q. Mimo tego za-
chęcam rolników do kupna dobrego zboża do siewu. W styczniu 2011 
rolnik będzie mógł składać wniosek w ARR o dopłatę do „Materiału 
siewnego” zbóż. Ceny nawozów, np. Polifoska w cenie 1450 – 1600 zł 
za tonę, Lubofos ok.1100 zł, sól potasowa od 1300 zł/t.

W miesiącu wrześniu rolnicy mogli składać w Urzędzie Miasta i 
Gminy wnioski o dopłatę do paliwa (oleju napędowego) zakupionego 
na fakturę od marca do sierpnia 2010 roku. Prowadzony jest nadal 
Narodowy Spis Rolny. 

Od 1 października będzie nowy rodzaj kredytu preferencyjnego dla 
rolnictwa.

W miesiącu listopadzie br. planuję ciekawe szkolenie nt. Ubezpie-
czeń rolnych.
Skoki, 24 września 2010 r.                       

Doradca Rolników  
Stanisław  Kida

RELACJA Z PROJEKTU 
„SENIORZY – MY TEŻ MAMY 

PASJE!”
3 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Skokach otwarto cykl wystaw 

fotograficznych autorstwa Lecha Szymanowskiego „Seniorzy- my też 
mamy pasje!”. 

Pomysłodawcą wystawy jest Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w 
Bliżycach, a środki na tą akcję pochodzą z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. W dzisiejszych czasach seniorzy są postrzegani jako 
osoby bierne stąd nasza inicjatywa. Zrodził się pomysł, by pokazać 
seniorów, którzy mimo swojego wieku nadal są aktywni. Na zdjęciach 
można było zobaczyć seniorów uprawiających nordic walking, hafciarki, 
śpiewaczki, podróżniczkę, pasjonatów różnych instrumentów z Dzien-
nego Domu Seniora w Wągrowcu, Związku Emerytów i Rencistów w 
Skokach oraz mieszkańców gminy Mieścisko. 

Jeszcze za czasów  okupacji grałem na harmonijce ustnej, wydawała 
piękne dźwięki, ale gdy usłyszałem grę na skrzypcach – zakochałem się 
w tym instrumencie – mówi Adam Cytlak z Wągrowca. 

Do zdjęć pozowało 58 osób:
GMINA MIEŚCISKO: Antonina Kryskowiak-robótki ręczne, Ali-

cja Majewska-poetka, Zespół „Sarbianie”: Janina Sacha, Kazimiera 
Nowak, Genowefa Tyszkiewicz, Dorota Mikołajczak, Jolanta Macie-
jewska, Józefa Sobiszewska, Maria Urbanek, Ewa Gizińska.

GMINA SKOKI: Iwona Ranke-nordic walking, Sabina Larus-nordic 
walking, Urszula Gruszczyńska – nordic walking, Helena Kukurenda 
– nordic walking, Wojciech Glinkiewicz, Franciszek Baranowski, Stani-
sław Grzegorzewski - Bractwo Kurkowe, Aurelia Ludzkowska, Janina 
Kucharska, Kazimiera Kłosowska – rękodzieło, Ewa Chudziak, Irena 
Futro, Aleksandra Larus, Irena Małecka, Barbara Mocna, Czesława 
Majchrzak, Danuta Stajkowska, Iwona Stern, Barbara Szymkowiak, 
Barbara Tokarska, Antoni Wiśniewski, Witold Tokarski, Andrzej 
Kazubski , Bronisław Chudziak, Halina Wołków, Czesław Stajkowski, 
Zofia Starzyńska, Maria Drzewiecka, Łucja Nowak, Elżbieta Jażdżew-
ski, Stanisław Grzegorzewski - chór „Harfa” .

GMINA WąGROWIEC: Teresa Kupidura – działalność społeczna, 
Zofia Bondar – ogrodnictwo, rękodzieło, Janina Knasiak- fotografia, 
Helena Rączkowska – gimnastyka, joga, Maria Zagłobińska – robótki 
ręczne, Emilia Molendowska - hafciarstwo, Eugeniusz i Lidia Gramza 
– ogrodnictwo ozdobne, Sylweria Szyfter - podróże, Bronisława Be-
kanowska - ogrodnictwo, Adam Cytlak – gra na skrzypcach, jazda na 
rowerze, Czesław Wiśniewski, Leokadia Mendel, Urszula Rozynek, 
Teresa Izban, Józefa Wełnic, Irena Rudzińska, Krystyna Pińkowska 
– zespół muzyczny Dziennego Domu Seniora.

 
Wystawy można było oglądać:
- w Skokach – Biblioteka Publiczna 03.08- 10.08.2010
- w Jabłkowie – Zespół Parkowo – pałacowy 12.08- 18.08.2010
- w Wągrowcu  - Miejski Dom Kultury 20.08-30.08.2010
- w Mieścisku – stadion sportowy 5.09.2010 podczas XXXII Targów 

Michałowskich.

Wystawy odwiedziło dużo ludzi, wszyscy patrzyli na zdjęcia z dużym 
zainteresowaniem. Pomimo wieku nie zaszyli się w domach tylko cały 
czas rozwijają swoje zainteresowania. Nie boją się o tym mówić i są 
dumni z tego co robią – mówi jedna z oglądających wystawę. 

Wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy za udział w naszym 
projekcie i życzymy wielu ciekawych przygód.   

BRAWO DLA WAS!
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I MIĘDZYNARODOWY 
PRZEGLąD ZESPOŁÓW 

LUDOWYCH
JAbŁKOWO 11-12 WRZESIEŃ 2010 

ROKU
W wrześniową sobotę 11 września Prezes Fundacji Pomoc Dzie-

ciom Wiejskim otworzył I Międzynarodowy Przegląd Zespołów 
Ludowych. Impreza miała charakter międzynarodowy i trwała dwa 
dni (sobotę i niedzielę).

Przegląd był realizowany przy udziale środków unijnych przezna-
czonych na realizację Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i przyczynia się do realizacji 
zadań statutowych Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Celem projektu była promocja folkloru i kultury ludowej oraz 
twórców rękodzieła ludowego. Ów przegląd pozwala więc na ot-
warcie wrót ku nowemu, współczesnemu nurtowi ludowemu, który 
będzie miał stałe miejsce w naszej kulturze.  I Międzynarodowy 
Przegląd Zespołów Ludowych miał na celu także wzbogacenie oferty 
kulturalnej Wielkopolski, zaktywizowanie ruchu turystycznego w 
regionie oraz pobudzenie aktywności społeczności lokalnej. Posłużył 
również integracji środowisk ludowej twórczości artystycznej.

Program Przeglądu obejmował występ pięciu zespołów ludowych: 
kaszubski zespół regionalny„Levino” z Lęborka, „Sarbianie” z 
Sarbii, „zespół folklorystyczny Wrzosowianie” z Poczesnej, „Gośli-
nianie” z Murowanej Gośliny oraz zespół z Jużnoukraińska „Kvity 
Ukrayiny”. Imprezie towarzyszył także pokaz rękodzieła ludowego 
– rzeźba, haft, frywolitki oraz warsztaty wikliniarskie prowadzone 
przez mistrza wikliniarstwa Macieja Pawlaka z Nowego Tomyśla i 
warsztaty garncarskie prowadzone przez Panią Adrianę Witucką z 
Bydgoszczy, która jest kierownikiem pracowni garncarskiej.

Jako pierwszy zaprezentował się publiczności zespół kaszubski 
„Levino” z Lęborka, który w swoim repertuarze posiada pieśni 
kaszubskie biesiadne. Wielokrotnie zespół ten występował za-
granicą, oraz podczas pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny. Zespół obecnie liczy 7 osób a funkcję kierownika 
sprawuje Franciszek Okuń. Zespół propaguje i kultywuje kulturę 
kaszubską, dzięki czemu udało się ocalić od zapomnienia pieśni i 
piosenki kaszubskie.

Kolejnym zespołem, który wystąpił podczas I Międzynarodowego 
Przeglądu Zespołów Ludowych byli „Sarbianie” z Sarbii. Zespół 
ludowy powstał w 1996 roku i liczy obecnie 14 osób. W swoim 
repertuarze posiada utwory ludowe oraz biesiadne. Wielokrotnie 
uczestniczyli w imprezach ludowych, spotkaniach, przeglądach i 
dożynkach. Prowadzącym zespół jest Marian Witucki a oprawę 
muzyczna zapewnia Jarosław Małecki.

Na zakończenie pierwszego dnia Przeglądu wystąpił zespół folk-
lorystyczny „Wrzosowianie” z Poczesnej koło Częstochowy. Zespół 
zgromadził w swoich szeregach dzieci i młodzież, które chciały kul-
tywować piękno ojczystego folkloru. W swoim repertuarze posiada 
polskie tańce narodowe: polonez, mazur, kujawiak, krakowiak, oraz 
tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski. Zespół jest laureatem 
wielu spotkań i przeglądów ludowych.

Drugiego dnia I Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Ludo-
wych wystąpił zespół folklorystyczny „Goślinianie” z Murowanej 
Gośliny.

Grupa powstała w 2003 roku z inicjatywy Marzeny Karbowskiej, 
a od 2004 roku działa przy Ośrodku Kultury w Murowanej Gośli-
nie.

Zespół wielokrotnie występował na imprezach w kraju i zagranicą 
– Niemcy, Ukraina. W repertuarze zespołu znajdują się tańce i przy-
śpiewki wielkopolskie, małopolskie, kaszubskie oraz przedstawienia 
obrzędowe: Jasełka, Powitanie wiosny, wianki, dożynki i obrzędy 
wesela wielkopolskiego.

W zespole tańczą dzieci i młodzież z terenu całej gminy Murowana 
Goślina. Obecnie liczy 36 członków w wieku od 10 do 19 lat.

Największą atrakcją I Międzynarodowego Przeglądu Zespołów 
Ludowych był występ zespołu ludowego z Jużnoukraińska z Ukra-
iny „Kvity Ukrayiny”. Zespół ten został założony w 1991 roku w 
Pałacu Kultury i Nauki „Energetyk”. W skład zespołu wchodzi 230 
osób w wieku od 3-33 lat i starsze tworząc jedną wielką rodzinę. 
Na I Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych w Jabłkowie 
przyjechała grupa 20 osób. Towarzyszyła im założycielka zespołu 
Olha Forostenko oraz kierownik artystyczny Valeriya Forostenko. 
W trakcie pobytu w Polsce „Kvity Ukrayiny” zwiedziły Poznań oraz 
Wągrowiec. Dzięki temu mogli poznać kulturę, tradycję i historię 
naszego regionu.

Zespół ten wzbudził największy podziw wśród publiczności, który 
został nagrodzony gromkimi brawami. Zespół prezentując ukraiń-
skie tańce ludowe przybliżył publiczności kulturę i folklor Ukrainy. 
Członkowie zespołu byli mile zaskoczeni przyjęciem, gościnnością 
i atmosferą panująca podczas przeglądu. Już teraz wyrazili chęć 
uczestnictwa w kolejnym Przeglądzie.

W trakcie drugiego dnia Przeglądu odbyła się impreza towa-
rzysząca „Spotkanie przy kole garncarskim i wiklinie”. Warsztaty 
były projektem współfinansowanym przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Dzieci uczestniczące w warsztatach mogły poznać 
tradycyjne metody wyplatania koszyków wiklinowych, wianków oraz 
metody lepienia naczyń glinianych. Warsztaty były prowadzone pod 
okiem mistrza wikliniarskiego- Macieja Pawlaka z Nowego Tomyśla 
oraz Pani Adriany Wituckiej – garncarki  z Bydgoszczy. Za udział w 
warsztatach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowa. Wykonane przez uczestników warsztatów garncarskich 
prace zostaną wypalone w pracowni garncarskiej Pani Adriany i 
zostaną przekazane autorom.

Na I Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych można 
także było obejrzeć pokaz rękodzieła ludowego – rzeźbę, haft, fry-
wolitki. Państwo Kogut (rzeźba) zaprezentowali na scenie wiersze 
swojego autorstwa dotyczące rzeźby w drewnie.

Atrakcją Przeglądu było także mini wesołe miasteczko, stoiska 
gastronomiczne, przejazd bryczką i konno oraz różne konkursy 
prowadzone przez prowadzącego Przegląd – Michała Zdrojowego 
z Poznania. Na koniec Przeglądu wystąpił teatr Beltaine, działający 
przy Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, który specjalizuje ię w 
pokazach sztuki fireshow. Członkami grupy są uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Skoki. Ich spektakl 
oparty był na łączeniu ognia, tańca, elementów sztuki żonglerskiej 
i animacji scenicznej.

PODSUMOWANIE WAKACJI 
W GIMNAZJUM

17 lipca po raz drugi nasza szkoła została zaproszona do udziału 
w Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet, organizowanym przez 
klub sportowy „Piast” Łubowo.  Zespół w składzie: Jagoda Węglarz 
i Lilianna Zamecka zajął II miejsce (o pierwszym miejscu decydował 
lepszy stosunek małych punktów, dziewczęta przegrały 7 małymi 
punktami). Nasz drugi zespół w składzie Patrycja Kobryś i Monika 
Oksza – Skibińska zajął miejsce IV.

Opiekun: Hanna Węglewska
W ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w gimnazjum 

zostały zorganizowane trzy Turnieje Piłki Siatkowej Plażowe -  21 i 
28 lipca oraz 4 sierpnia. W rozgrywkach brało udział 6 par dziewcząt. 
Każdy turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Po ro-
zegraniu 45 spotkań o zajęciu pierwszego miejsca decydowały małe 

Dokończenie na str.16 
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NOWY ROK SZKOLNY 
ROZPOCZĘTY

Po wakacyjnym wypoczynku szkolne korytarze zapełniły się 
uczniami nie tylko żądnymi wiedzy, ale także pełnymi inicja-
tywy. 

Nasza szkoła zapewnia realizację pasji, zainteresowań, a 
szeroko zakrojone działania pozwalają odkrywać umiejętności 
i zdolności, rozbudzić aktywność w wielu dziedzinach. Oprócz 
głównego celu edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczego przy-
świecającego naszej placówce, uczniowie chętnie korzystają  z 
szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczy-
cieli. W tym roku szkolnym kontynuuje pracę  wiele cieszących 
się  do tej pory zainteresowaniem  kół, a także utworzono nowe, 
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

Ponadto uczniowie wymagający pomocy i utrwalenia materiału 
omawianego podczas lekcji, mogą korzystać z wielu zajęć dodat-
kowych, natomiast szóstoklasiści uczestniczą w lekcjach mających 
przygotować ich do egzaminu. 

Wielu korzysta z pomocy logopedy i pedagoga szkolnego. 
Dzieci, które nie mieszkają w mieście, przebywają w świetlicy 
zapewniającej miłe i pożyteczne spędzenie czasu oczekiwania na 
dojazd do domu. Biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem 
i czytelnia wyposażona w komputery jest do stałej dyspozycji 
zainteresowanych uczniów.

Wznowił także pracę Samorząd Uczniowski, który reprezentuje 
interesy uczniów, a także uczy współodpowiedzialności, angażuje 
do działania na rzecz szkoły, kształtuje prospołeczne postawy, 
uczy dyscypliny, tolerancji i godnej postawy obywatelskiej. W tym 
roku szkolnym funkcję przewodniczącego powierzono Edwardowi 
Surdykowi, a zastępcy Patrycji Springer. Inni działają w sekcjach: 
kulturalnej, medialnej i sportowej.

Przed całą społecznością szkolną długie miesiące żmudnej i 
odpowiedzialnej pracy. 

Pozostaje życzyć wszystkim wytrwałości w pokonywaniu prze-
ciwności odmierzanych jedynie sukcesami!

punkty. Najlepszymi siatkarkami plażowymi okazały się: Jagoda Wę-
glarz i Lilianna Zamecka, II miejsce ze stratą pięciu małych punktów 
zajął zespół w składzie: Patrycja Kobryś i Monika Oksza-Skibińska, 
III miejsce zajęły: Arleta Budka i  Dagmara Stachowiak.

W rozgrywkach brały udział zespoły: Joanna Szymańska i Dag-
mara Surdyk, Monika Dereżyńska i Marta Szmyra oraz Dominika 
Szczepaniak, Marta Kubicka i Julia Burzyńska.

Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła

Od 2 do 6 sierpnia młodzież gimnazjalna mogła brać udział w 
zajęciach obozu dochodzącego z piłki siatkowej. W programie obozu 
poza dwoma treningami dziennie znalazła się również wycieczka ro-
werowa oraz turniej singli. W ostatni dzień obozu podczas podsumo-
wania zostały wręczone statuetki i dyplomy wszystkim uczestnikom 
rozgrywek. W kategorii klas trzecich pierwsze miejsce zajęły Joanna 
Szymańska i Marta Szmyra, trzecie miejsce Aleksandra Samol. W 
klasach pierwszych wygrała Dominika Szczepaniak, drugie miejsce 
zajęła Marta Kubicka, a  miejsce trzecie wywalczyła Julia Burzyńska. 
W zajęciach uczestniczyło 18 dziewcząt.

Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła

20 sierpnia 42 osobowa grupa młodzieży wyruszyła dopingować 
polską reprezentację mężczyzn w piłce siatkowej, biorącej udział 
w VIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który odbył się w 
Bydgoszczy. Poza naszą reprezentacją mieliśmy okazję zobaczyć 
zespoły z Czech, Bułgarii i jedną z najlepszych ekip świata Brazylię. 
Fanom siatkówki udało się zdobyć wiele autografów oraz zrobić 
sobie wspólne zdjęcie z zawodnikami i trenerami. 

Opiekunowie: Hanna Węglewska, Ilona Węglewska, Grzegorz 
Samol, Wiesław Sierzchuła

Tuż po zakończeniu roku szkolnego 29 czerwca grupa młodzieży z 
gimnazjum w Skokach wyruszyła na wycieczkę autokarową do Śmie-
łowa i Hermanowa. W pałacu Gorzeńskich w Śmiełowie wraz z prze-
wodnikiem wędrowaliśmy i podziwialiśmy stylowe wnętrza, a przede 
wszystkim oglądaliśmy pamiątki związane z pobytem w Wielkopolsce 
naszego wielkiego poety Adama Mickiewicza. Niezwykłych wrażeń 
dostarczył spacer parkowymi alejkami pamiętającymi jeszcze naszego 
wieszcza. Pobyt w Śmiełowie był wspaniałą lekcją języka polskiego i 
historii. Potem udaliśmy się do Folwarku Konnego w Hermanowie, 
gdzie podziwialiśmy konie biorące udział w zawodach konnych. 

M. Malinowska

Grupa niepełnosprawnej młodzieży z gimnazjum i świetlicy te-
rapeutycznej również korzystała z wakacyjnych wyjazdów. 4 sierp-
nia wybraliśmy się na wycieczkę do Solca Kujawskiego. W Parku 
Jurajskim spędziliśmy bardzo wesoło jeden wakacyjny dzień. Było 
oglądanie z przewodnikiem dinozaurów, były warsztaty plastyczne, 
było wypłukiwanie złota, były przejażdżki w wesołym miasteczku i 
wspólny posiłek. Drugą wakacyjną wycieczkę 24 sierpnia ta grupa 
młodych odbyła do zoo w Poznaniu . Wyjazd zakończył wspólny 
posiłek w Mc Donaldzie.

A. Nowak

Tradycyjnie jak co roku zorganizowany został obóz wypoczynkowy 
w partnerskiej gminie Bardowick   w dniach 27 07.- 7.08. Ucznio-
wie zwiedzali ciekawe zabytki regionu, wzięli udział we wspólnych 
zajęciach projektowych z młodzieżą niemiecką. W  programie były 
również wycieczki do Hamburga, Luneburga, Heide Parku i pobyty 
na basenie oraz spotkania z młodzieżą niemiecką.

Wiesława Surdyk-Fertsch

W czasie wakacji w murach naszego gimnazjum gościła grupa 
młodzieży z terenów popowodziowych w Dwikozach. 

Podczas ich pobytu odbyły się wycieczki, w których uczestniczyli 
również uczniowie naszego gimnazjum:

Lednogóra – Gniezno – Biskupin
Poznań 
Koziegłowy  - basen
Dla uczestników kolonii zorganizowano wiele atrakcji, wśród 

nich: dzień sportu, dyskotekę, grilla.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wypoczynku dla 

młodzieży z gimnazjów w Dwikozach i Skoków dziękujemy. 
Organizator wypoczynku 

Wielką ofiarność okazali mieszkańcy gminy Skoki dla dotkniętych 
powodzią dwikozian. Do zbiórki niezbędnych środków włączyły się 
rady sołeckie, jednostki samorządowe, zakłady pracy, firmy prywatne 
oraz młodzież. 

Zebrano m. in. koce, pościele, odzież, przybory szkolne, plecaki, 
środki chemiczne, żywność.  

Łącznej wartości nikt nie liczył, był to jednak spontaniczny odzew 
tych, którzy chcieli wesprzeć potrzebujących, za co im serdecznie 
dziękujemy. 

Organizator wypoczynku
Materiały zebrał: G. Samol

Dokończenie ze str. 15
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TO WARTO WIEDZIEĆ
PIERWSZA POMOC 
PRZEDMEDYCZNA

Ogólne zasady postępowania w sytuacjach 
kryzysowych

Jeżeli znajdziesz się w sytuacji kryzysowej - jesteś świadkiem wypad-
ku, urazu, zasłabnięcia itp.:
1. wezwij pomoc lub zleć wezwanie pomocy innej osobie;
2. chroń bezpieczeństwo własne, innych ratujących oraz chorego lub 

poszkodowanego- pamiętaj że wszystkie materiały biologiczne 
(np. krew, ślina itp.) mogą byś źródłem zakażenia – zawsze używaj 
środków ochrony osobistej w postaci: rękawiczek jednorazowych, 
maseczki do sztucznego oddychania, okularów ochronnych;  

3. jeżeli są inni świadkowie poproś konkretna osobę lub osoby o 
pomoc;

4. oceń i zabezpiecz miejsce zdarzenia.

Numery alarmowe:
999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna
997 - Policja

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wzywanie pomocy - powiedz dyspozytorowi 
służb ratunkowych:

- co się stało? (np. wypadek drogowy, zasłabnięcie itp.),
- gdzie? (dokładny adres, lokalizacja, charakterystyczne punkty poma-

gające zlokalizować miejsce zdarzenia),
- ile osób jest poszkodowanych,
- jaki jest stan poszkodowanych,
- kto zgłasza zdarzenie, podaj swoje dane i numer telefonu,
- odpowiedz na ewentualne inne pytania dyspozytora.

Nie odkładaj pierwszy słuchawki!

Wstępna ocena stanu poszkodowanego, chorego
Sprawdzenie stanu poszkodowanego, chorego:

- przytomność – nawiązać kontakt słowny, delikatnie potrząsną po-
szkodowanym;

- sprawdzić oddech przez 10 sekund (zasada: słyszę, czuję, widzę), w 
razie potrzeby udrożnić drogi oddechowe;

- jeżeli poszkodowany jest przytomny i nie grozi mu następny uraz 
należy pozostawić go w pozycji w jakiej go znaleziono, sprawdzić 
wzrokiem i dotykiem, jakie ewentualne obrażenia ciała odniósł, 
wypytać o zaistniałą sytuację, wezwać konieczną pomoc, oraz za-
opiekować się poszkodowanym i wspierać go psychicznie do czasu 
przybycia pomocy;

- jeżeli istnieje podejrzenie urazu kręgosłupa nie należy wykonywać 
żadnych zbędnych ruchów aby nie pogorszyć stanu pacjenta;

- jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny z zachowanym oddechem 
powinno się ułożyć go w pozycji bocznej;

- jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny bez oddechu natychmiast 
rozpocząć resuscytację.

Prowadzenie resuscytacji u osoby dorosłej
Ułożyć poszkodowanego na plecach na twardym podłożu. Wyko-

nywać na przemian 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdmuchnięcia 
powietrza.

Nadgarstek jednej ręki należy ułożyć na środku klatki piersiowej 
poszkodowanego (na dolnej części mostka), następnie dołożyć drugą 
dłoń i spleść palce obu dłoni (ucisk należy wywierać na mostek – nie na 
żebra poszkodowanego). Następnie pochylić się nad poszkodowanym, 

ramiona ustawić prostopadle 
do mostka (ręce wyprostowane 
w łokciach) i uciskać na głębo-
kość 4-5 cm 30 razy w tempie 
około 100 uciśnięć na minutę. 
Następnie wykonywać dwa 
wdechy ratunkowe. 

Wykonywanie wdechów ra-
tunkowych: jedną dłoń ułożyć 
na czole poszkodowanego, 
a dwa palce drugiej dłoni na 
jego żuchwie. Odchylić gło-
wę do tyłu unosząc żuchwę, 
zapewniając drożność dróg 
oddechowych. Wykonywać spokojny wdech przez około 1 sekundę 
obserwując przy tym czy klatka piersiowa się unosi. Wykonać drugi 
wdech. I ponownie 30 uciśnięć i dwa wdechy. Resuscytację należy 
prowadzić do czasu powrotu własnego oddechu u poszkodowanego 
lub do przyjazdu służb ratowniczych.

 
Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym

W pierwszej kolejności należy usunąć źródło porażenia. Jeżeli pa-
cjent jest przytomny udzielić mu doraźnej pomocy np. zabezpieczyć 
rany oraz zadbać o optymalne warunki termiczne. Jeżeli poszkodowany 
jest nieprzytomny, ale z zachowanym oddechem ułożyć go w pozycji 
bezpiecznej i regularnie co 2 minuty sprawdzać oddech. Jeżeli poszko-
dowany jest nieprzytomny bez oddechu należy podjąć resuscytację.

Postępowanie w przypadku oparzeń termicznych
Odseparować poszkodowanego od źródła wysokiej temperatury. 

Miejsce oparzone szybko schładzać pod bieżącą wodą  przez około 
15-20 minut. Po schłodzeniu miejsce oparzone zabezpieczyć jałowym 
opatrunkiem. Usunąć biżuterię. Nie ściągać-zrywać ubrania z miejsca 
oparzenia jeśli przywarło do skóry.

Postępowanie w przypadku poparzeń chemicznych
Usunąć skażone ubranie, ewentualny suche środki chemiczny usunąć 

mechanicznie. Miejsce oparzenia spłukać obfitym strumieniem wody 
i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.

 
Postępowanie w przypadku zranień

Okolicę rany w miarę możliwości należy obmyć, założyć jałowy 
opatrunek. Jeżeli występuje krwawienie należy jałowym opatrunkiem 
uciskać miejsce krwawienia. Nie należy usuwać ciał obcych z rany. 

 
Postępowanie w przypadku złamań

W przypadku złamania lub podejrzenia złamania nie należy poruszać 
niepotrzebnie uszkodzonej kończyny. Istotna jest zasada dokładania 
zdrowej kończyny do chorej w celu jej unieruchomienia. Należy unie-
ruchomić dwa sąsiednie stawy. Jeżeli próba unieruchomienia sprawia 
zbyt duży ból pozostawić poszkodowanego do czasu przybycia służb 
ratunkowych w pozycji dla niego najwygodniejszej. 

Stany nagłe
Zawał – osobę przytomną u której istnieje podejrzenie zwału ułożyć 

w pozycji półsiedzącej, wspierać ją psychicznie, nie podawać żadnych 
leków chyba, że osoba ta posiada leki przepisane przez lekarza, które 
ma zażyć w sytuacji kryzysowej. U osoby nieprzytomnej bez oddechu 
rozpocząć resuscytację.

Omdlenie – osobę która zemdlała ułożyć na plecach z uniesionymi 
nogami, a gdy odzyska przytomność uspokoić i zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa.

Warto także zapoznać się z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy 
zamieszczanymi przez różne instytucje w Internecie. Można tu także 
obejrzeć schematy obrazkowe i filmy instruktażowe.

Łukasz Ogórkiewicz
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 CHÓR KAMERALNY 
W TORUNIU

W dniach 13 do 15 sierpnia b.r. Chór Kameralny udał się na krótki 
wypad do Lubostronia, Torunia, Chełmna i Ciechocinka. 

Chociaż czasu było niewiele, pobyt obfitował w wiele atrakcji. 
Zwiedziliśmy Pałac rodziny Skórzewskich w Lubostroniu, Toruń, po 
którym oprowadzała nas pani przewodnik Ania Kozłowska, która 
dysponowała ogromną wiedzą i talentem w przekazywaniu informacji 
o tym mieście, jego mieszkańcach i świetnej przeszłości, a także czasach 
upadku. Z tego spotkania wynieśliśmy wiele wiadomości do tej pory 
nam nieznanych. Bazą wypadową i noclegową był Ciechocinek - znany 
kurort. Tutaj odpoczywaliśmy po trudach zwiedzania korzystając z 
dostępnych urządzeń między innymi tężnie, grota solna, baseny kąpie-
lowe z najprzeróżniejszymi masażami wodnymi, spacery po znanym i 
sławnym deptaku. Wieczorami organizowaliśmy warsztaty muzyczne, 
na których doskonaliliśmy repertuar nie tylko programowy, ale też 
biesiadny. Nie obyło się bez śpiewania na mszy św. w Ciechocinku. 
Śpiewaliśmy tez w Toruniu w kilku kościołach podczas zwiedzania. 
Nieco nadłożyliśmy drogi powrotnej do domu, aby zobaczyć inne stare 
miasto z unikalnymi, zachowanymi niemalże w całości średniowiecz-
nymi murami obronnymi oraz wspaniałymi budowlami sakralnymi i 
świeckimi. Po Chełmnie oprowadził nas kuzyn jednej z uczestniczek 
wyjazdu - pan Rafał Glinkiewicz, który od co najmniej 15 lat mieszka 
wraz z rodziną w Chełmnie i posiada dużą wiedzę o tym mieście, którą 
starał się nam przekazać.

Pomimo napiętego programu do domu wróciliśmy wypoczęci i 
zadowoleni.

A.M.

ROWEROWE OSTATKI
W ostatnim miesiącu tego lata miały miejsce dwie imprezy na 

„dwóch kółkach”. 
Pierwsza z nich, to rajd rowerowy w ramach „II Lata z Przewodni-

kiem w Puszczy Zielonka 2010”, który odbył się 29 sierpnia z mętą w 
Łęgowie pod Wągrowcem, gdzie tego dnia odbywały się Powiatowo-
Gminne Dożynki. Na przybyłych czekały dożynkowe atrakcje oraz suto 
zastawione tradycyjnym jadłem stragany poszczególnych wsi Gminy 
Wągrowiec. Podczas dożynek w ramach projektu „Miasteczko Pełne 
Gwiazd” prezentowaliśmy pozyskane fundusze zewnętrzne na projekty 
związane z rozwojem turystki na obszarze gmin „Puszczy Zielonka”.

Drugą imprezą był zorganizowany 11 września przez gminy ZMPZ 
„IV Rajd pieszo-rowerowy po Cysterskim Szlaku Rowerowym” z metą 
przy leśniczówce w Annowie pod Dziewiczą Górą. Ze Skoków mieliśmy 
niemały odcinek do pokonania – ponad 30 km w jedną stronę. Nie 
zraziło to jednak grupki zapaleńców rowerów. Na mecie czekały na 
nas grupy z pozostałych gmin, ciepły poczęstunek oraz test wiedzy z 
nagrodami z zakresu historii Cystersów na naszych ziemiach. Drugie 
miejsce zdobył nasz uczestnik Arkadiusz Dembiński.

Tą wyczerpującą trasą zakończyliśmy oficjalny sezon rowerowy, 
jednakże zachęcamy wszystkich miłośników „dwóch kółek” do samo-
dzielnych wypraw po terenie Gminy Skoki i „Puszczy Zielonka”

 Do zobaczenia na szlaku 
Karolina Stefaniak

ZAWODY GRUNTOWE 
NA JEZIORZE ROŚCIŃSKIM

W niedzielę, 29 sierpnia br. wędkarze zrzeszeni w Kole Polskiego 
Związku Wędkarskiego kolejny raz spotkali się nad jeziorem Rościń-

skim (tym razem od strony ulicy Wągrowieckiej), by uczestniczyć w 
rozgrywanych tu Gruntowych  Zawodach Wędkarskich. 

Po zakończeniu zawodów i podsumowaniu prac komisji ogłoszono 
co następuje: bohaterem dnia, zdobywcą I miejsca z wynikiem 6,06 
kg złowionych ryb został Andrzej Szymkowiak. Na II miejscu łowiąc 
4,20 kg uplasował się Jacek Dudek, a na III z 3,30 kg złowionych ryb 
Piotr Nóżka. Kolejne miejsca zajęli: Paweł Winkel- 3,18 kg, Mariusz 
Kielma-3,12 kg, Alojzy Pacholski-2,96 kg, Roman Dudek-2,90 kg, 
Marian Konrad-2,82 kg, Zbigniew Pietrzak-2,46 kg, Dariusz Bałażyk-
2,22 kg, Marian Bałażyk-2,06 kg, Andrzej Ludzkowski-1,88 kg i Karol 
Neumann-1,86 kg.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali pamiątko-
wymi statuetkami, które zasiliły ich trofea wędkarskie. 

Zawody w dniu 29 sierpnia nie zakończyły grupowych spotkań sko-
ckich wędkarzy. Kolejne zawody spiningowe na Warcie odbędą się w 
niedzielę, 26.09 br. a zamykające sezon zawody spinningowe i na żywej 
rybie w miesiącu październiku na jeziorze Włókna. 
    E. Lubawy

POŁOWY NA PEŁNYM MORZU
Wędkarze z Gminy Skoki wraz z kolegami z Rogoźna, Swarzędza i 

Kobylnicy brali udział w II Otwartych Zawodach Morskich na Bałty-
ku. Zawody dorszowe 25 września zorganizowało dwóch wędkarskich 
zapaleńców ze Skoków: Jacek Dudek i Mariusz Kielma. 

Po kilkugodzinnej podróży autokarem do Kołobrzegu i wcześniej-
szym rozlosowaniu stanowisk połowowych ok. 4 godz. nad ranem kuter 
rybacki Pasat II wypłynął w morze, aby po ok. 2 godz. rejsu stanąć i 
dać sygnał do połowu. Pogoda w tym dniu dopisała, ale ryby nie! Nie 
wiało, było ciepło, nikt nie zachorował na tzw. „chorobę morską”, ale 
nie o to chodziło, ryba tego dnia nieszczególnie miała ochotę złapać 
się na haczyk. Wędkarze więc pomimo wielkich starań nie mogli się 
pochwalić wieloma zdobyczami. Po ok. 5,5 godz. wędkowania kuter 
wyruszył w kierunku portu w Kołobrzegu. W porcie podsumowano 
zawody, rozdano puchary, medale i dyplomy. Zawody z wynikiem 
9 sztuk wymiarowych o łącznej długości 474 cm wygrał skoczanin 
Romuald Dudek, II miejsce zajął Krystian Żmudziński z wynikiem 8 
szt. i 422 cm długości. III miejsce uzyskał skoczanin Karol Neumann 
łowiąc 7 szt. o długości łącznej 422cm. Pan Karol dostał uhonorowany 
pamiątkową statuetką za największą złowioną rybę, która mierzyła 77 
cm długości. 

Karolina Stefaniak

WSPOMNIENIA Z KOLONII
W dniach od 16-24.08.2010r. „ Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim” 

w Bliżycach zorganizowała kolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy 
Skoki. 

Miejscem stałego pobytu kolonistów przez osiem dni wakacyjnych 
była Baza Obozowo- Biwakowa Kostrzyńskiego Stowarzyszenia Doro-
śli- Dzieciom w Rościnnie. Grupa liczyła 30 osób. Wśród  kolonistów  
znajdowali się chłopcy i dziewczęta od 8 -15 lat. Opiekę nad grupą 
kolonistów sprawował p. M. Wojciechowska, p. P. Grossmann, oraz p. 
T. Jarzembowski. Pomocą w ramach szkolenia służyła p. M. Kozłowska. 
Pomimo dużej rozpiętości wiekowej potrafiliśmy się wspaniale bawić, 
zwiedzać atrakcyjne miejsca i modlić się. 

Celem kolonii był odpoczynek, nabieranie sił, zabawa, zdobywanie 
różnych umiejętności, rywalizacja, poznawanie tradycji regionalnych. 
Koloniści często przebywali na plaży i zażywali kąpieli, a także chętnie 
uczestniczyli w wycieczkach autokarowych. Odbyły się różnego rodzaju 
konkursy i zawody sportowe uwieńczone nagrodami. Dzieci uczyły się 
przyjaźni, odpowiedzialności, tolerancji, pracy w grupie, utrzymywania 
porządku, zdobywały nowe doświadczenia.  

Program kolonii tak został zaplanowany, aby uczestnicy wyjazdu 
mieli możliwość przebywania w miejscach związanych z przyrodą i zain-
teresowaniami . Tak więc odwiedziliśmy: Zoo w Poznaniu, basen i kino 
w Gnieźnie oraz uczestniczyliśmy we Mszy św. w Domu Rekolekcyjnym 
w Rościnnie. Wyprawy te przeprowadzone pod okiem opiekunów 



1�

pomogły grupie zdobyć nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowy-
wania się  w terenie i  rozbudził wzajemną odpowiedzialność. Program 
kolonii zawierał też lekcje muzyczne przygotowujące do licznych 
konkursów śpiewu i tańca. Dużym zainteresowaniem grupy cieszyły 
się zajęcia plastyczno- techniczne . Wszystkie wypracowane transfery 
uczestnicy wyjazdu mogli zabrać ze sobą, co sprawiło im wielką radość. 
Zmieniająca się aura pogodowa w zasadzie nie wpłynęła na realizację 
zaplanowanego programu. Program zawierał również dyskoteki, na 
których dzieci bawiły się świetnie, a na wolnych piosenkach parkiet 
zapełniał się niejedną parą. Dane było nam również uczestniczyć w 
wykładach pana Huberta Czarneckiego - ornitologa, który w sposób 
serdeczny podzielił się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. 
Przeprowadził interesującą pogadankę przekazując  wiele cichawych 
informacji dotyczących ptaków: ich gatunków, warunków życia, 
sposobów ich obrączkowania. Nikt w naszej grupie nie chorował, 
co zawdzięczamy domowym posiłkom i ogromnej trosce właściciela 
ośrodka. Na podsumowanie kolonii dnia 23 .08.2010 ( poniedziałek)  
po kolacji spotkaliśmy się z całą grupą, aby podsumować minione dni 
letniego wypoczynku. Koloniści mieli okazję do zaprezentowania swo-
ich talentów podczas „Mam Talent”. Każdy występ był niesamowity. 
Podczas tej imprezy mogliśmy zobaczyć talenty z dziedzin: rysunek, 
wiersz, taniec, przedstawienie, śpiew, układ choreograficzny. Na sam 
koniec zostały rozdane pamiątkowe dyplomy, nagrody i upominki na 
pamiątkę wspólnie spędzonego czasu. Nie można zapomnieć o tym, że 
właściciel bazy na terenie, której przebywaliśmy zasponsorował główną 
nagrodę. Nagrodą był komputer, który znalazł w posiadaniu naszego 
kolonisty Sebastiana Jabłońskiego ze Stawian. Następnego dnia już 
od godziny 10.30 dzieci wyjeżdżały. Pożegnania i uściski trwały bardzo 
długoooooo połączonych z niejedną łzą... nawet u wychowawców. 
Tegoroczny wyjazd letni można uznać za udany i owocny 

                                                                     Paulina Grossmann

ZAKOŃCZYLI SEZON - 
„EMERYCI” W WIŚLE

6 – cio dniową wycieczką do Wisły członkowie Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Skokach zakończyli, rozpoczęty wycieczką do 
Sianożęt tegoroczny sezon turystyczno – wypoczynkowy. 

Ale, w międzyczasie była też kilkudniowa wycieczka do Warszawy, w 
trakcie której wycieczkowicze zakwaterowanie i wyżywienie znaleźli w 
pięknym Ośrodku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzi-
kowie koło Warszawy. W trakcie tej wycieczki, jej uczestnicy podziwiali 
historyczne i współczesne, ważne dla narodu polskiego obiekty stolicy, 
w tym: Zamek Królewski i Starówkę, Łazienki, Belweder, Pałac Pre-
zydencki i Bibliotekę Uniwersytecką, a w drodze powrotnej nawiedzili 
Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie. Była też, jak 
każdego roku, jednodniowa wycieczka – pielgrzymka do Lichenia. 

Nie tylko bazę lokalową, ale wyżywienie i atrakcje kulturalno – roz-
rywkowe w postaci dwóch wieczorków tanecznych i spotkania przy 
grillu, w trakcie którego dominowała muzyka, przyśpiewki i anegdoty 
w wykonaniu miejscowego, beskidzkiego górala, obecnej wycieczce 
zapewnił Dom Wypoczynkowy „Halny”. 

Wisła, to nie tylko piękne górskie widoki i czyste górskie powietrze. 
To też wiele pięknych tradycji- od niepamiętnych czasów żyją tu w 
harmonii wyznawcy różnych wyznań, wśród których większość stanowią 
chrześcijanie obrządku ewangelickiego, po których kolejne miejsce 
zajmują katolicy, a towarzyszy im 12 innych wyznań. Wisła to też Adam 
Małysz i Galeria jego trofeów. To też stara skocznia narciarska w pobli-
żu dworca PKP i nowa Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince 
oraz najbardziej znana kolejka liniowa na Czantorię. Nie mogło więc 
zabraknąć zbiorowej wycieczki do tych obiektów – co najbardziej wy-
trwali nasi wycieczkowicze, a wśród nich piszący te słowa postanowili 
przypomnieć sobie „młodsze lata” i już indywidualnie odbyli wyprawę 
na położoną 995 m.n.p.m Wielką Czantorię. Znalazł się też czas na 
wycieczkę z przewodnikiem do kościoła w Izdebnej oraz do Muzeum 
Koronkarstwa i na punkt widokowy w Koniakowej oraz do Zamku 
– rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza tym było indywidualne zwiedzania Wisły i okolicy oraz zakupy w 
centrum uzdrowiska, a zwolennicy czynnego wypoczynku znaleźli czas 
na „marsze z kijkami”. Tak jak w czasie poprzednich wycieczek były 
też „wieczorowe, długie rozmowy Polaków w grupach” zależne od po-
mysłowości ich uczestników, które poprzedzała wieczorna msza święta 
odprawiana przez uczestnika wycieczki ks. Krzysztofa Burwiela.

Wyprawy turystyczno krajoznawcze, to nie jedyne letnie atrakcje 
organizowane przez Związek Emerytów. To też comiesięczne spotkania 
przy grillu, na stawach „U Leszka” połączone  z muzyką i tańcami. 
Ostatnie takie spotkanie, kończące sezon letni i oznaczające przemiesz-
czenie się do pomieszczeń zamkniętych nastąpiło 23 września br. 

E.Lubawy



Dzieci na spotkaniu z Joanną Papuzińską.

I Festiwal Zespołów Ludowych - Zespół z UKRAINY - KVITY UKRAYINY. Najbardziej wytrwali rowerzyści na starcie IV Cysterskiego Rajdu Rowerowego.

Klub Molika Książkowego.

Młodzież z zalanej wodą Gminy Dwikozy na wakacjach w Skokach.

Siatkarki plażowe ze skockiego Gimnazjum. Skoccy wędkarze na Bałtyku.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Seniorzy zwiedzają wystawę: „Seniorzy - my też mamy pasje”.


