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100 lat działalności
Skockich Rycerzy Św. Floriana

Zbiórką na parkingu przy ul. 
Wągrowieckiej skockich strażaków 
ochotników, ich przyjaciół i gości, w 
tym członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gminy Skoki oraz z 
OSP: Rogoźno, Gołańcz, Wapno, 
Damasławek, Panigródz, Murowana 
Goślina oraz Mieścisko, Wągrowiec 
i Łekno, a następnie przemarszem 
zwartą kolumną w towarzystwie 
pocztów sztandarowych i Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Krajenki do kościoła pw. św. Piotra i 
Pawła, w dniu 16 lipca 2011 roku roz-
poczęły się Uroczystości Jubileuszowe 
– 100 rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach.

W dniach 20-28 czerwca w Sko-
kach organizowane były zajęcia w 
ramach Letniej Szkółki Wędkarskiej, 
która adresowana była dla dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz 
Koło Polskiego Związku Wędkarskie-
go nr 120 w Skokach.

Letnia szkółka wędkarska

Więcej na str. 5
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Sękowska Jagoda ur. 06.06.
Rozmiarek Paulina ur. 17.06.
Grygiel Jagoda ur. 07.06.
Fertsch Aleksandra ur. 01.07.

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:
Ochendzan Sylwester i Gondro Bożena
Ciastowicz Tomasz i Łączyńska Estera
Konieczny Kazimierz i Paczewska Ewa
Owczarzak Tomasz i Dąbrowska Grażyna
Biniaszewski Jarosław i Borowska Hanna
Biskup Sławomir i Napierała Joanna
Kamiński Paweł i Wojtkowiak Kinga
Kasprzyk Łukasz i Goździejewska Katarzyna
Springer Karol i Grzemska Agnieszka
Grzechowiak Piotr i Nowicka Joanna
Patelski Jan i Hałas Katarzyna

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:

Strus Pelagia r.1931 – Bliżyce zm.23.06.
Pytlak Lech r. 1948 – Kuszewo zm. 20.06.
Mizgajska Danuta r. 1950 – Lechlin zm. 25.06.
Rajewski Kazimierz r.1934 – Skoki zm.26.06.
Sowińska Maria r.1922 – Roszkowo zm.01.07.
Tafelska Zofia r. 1930 – Skoki zm. 01.07.
Kryślak Jerzy r. 1934 – Antoniewo zm. 08.07.

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

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Mia-
sta i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i łamanie 
komputerowe:  Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład 
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 

że 15 maja 2011 roku
upłynął termin płatności

II raty podatków: rolnego, leśnego 
i od nieruchomości.

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów

są naliczane odsetki za zwłokę .
Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków

przypada 15 września 2011 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2011r.
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GMINA SKOKI WŚRÓD LIDERÓW 
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UE

19 lipca dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki rankingu 
gmin najskuteczniej wykorzystujących fundusze UE . Pod uwagę brano 
rok 2010. Gmina Skoki wśród gmin miejskich i miejsko – wiejskich 
zajęła 6 miejsce, na 100 podanych gmin, poprawiając tym samym 10 
miejsce z roku ubiegłego. 

Ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych 
pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego jed-
nostkom samorządowym wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych. Jak co roku wykorzystano dane Ministerstwa 
Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Pod uwagę brano wartość wykazanych w budżecie gminy dochodów 
z funduszy oraz łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych 
w 2010r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W imieniu rachmistrzów spisowych oraz członków Gminnego Biura 
Spisowego dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki za udział  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 
 oraz za wszelką pomoc udzieloną w trakcie jego realizacji.

Tadeusz Kłos 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Indywidualizacja procesu nauczania 
w Szkole Podstawowej w Skokach

W okresie od 01.09.2010 r. do 30.06.2010 r. w Szkole Podsta-
wowej w Skokach realizowano projekt pn.: „Indywidualizacja 
procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach” skierowany 
do uczniów i uczennic klas I – III. Projekt polegał na przeprowa-
dzeniu szeregu zajęć dodatkowych, których tematyka była zgodna 
z przeprowadzoną w czerwcu 2010 r. diagnozą potrzeb uczniów.  
W pakiecie zajęć dodatkowych znalazły się:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 90 godz.;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności mate-

matycznych – 180 godz.;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 270 godz.;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci  z zaburze-

niami komunikacji społecznej – 120 godz.;
- gimnastyka korekcyjna  dla dzieci z wadami postawy – 240 godz.;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych 

matematycznie – 210 godz.;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych 

sportowo – 150 godz.;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych 

z j. obcego (j. angielski) – 70 godz.
W sumie  w zajęciach udział wzięło 206 uczniów, w tym 99 dziew-

czynek i 107 chłopców. 
Dzięki realizacji projektu oraz współpracy z rodzicami jego uczest-

ników osiągnięto duże efekty. Zaobserwowano ogromną poprawę 
wśród dzieci uczestniczących w zajęciach logopedycznych (u niektórych 
uczniów udało się całkowicie zlikwidować wadę wymowy), jak też po-
lonistycznych. Dodatkowe zajęcia matematyczne również wypadły po-
myślnie i  pozwoliły na zwiększenie umiejętności dzieci w tym zakresie.

Na realizację w/w projektu Gmina Skoki pozyskała dotację ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013. Wartość przyznanego dofinansowania: 93.379,80 
zł (100% wartości projektu).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WYKAZ
działki nr 12/4 położonej w Sławie Wlkp. 

(obręb Szczodrochowo)
przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej 
na rzecz jej użytkownika wieczystego

Oznaczenie 
nieruchomości 
według katastru 
oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 12/4 w Sławie Wlkp. (obręb 
Szczodrochowo),
zapisana w KW PO1B/00043428/9 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

11,2283 ha - w tym 5,8357 ha grunty orne 
klasy szóstej (RVI) oraz 5,3926 ha nieużytki 
(N)

Opis 
nieruchomości

Działka jest oddana w użytkowanie wieczyste

Przeznaczenie 
w planie 
miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego

Działka 12/4 zgodnie z „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Skoki na obszarze części wsi Rejowiec i 
Szczodrochowo” – uchwała nr XXXVIII/237/2005 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.09.2005 
r. przeznaczona jest na teren eksploatacji 
kruszywa.

Termin 
zagospodarowania

Działka jest już zagospodarowana.

Cena 
nieruchomości

1.355.300,00 zł
na poczet ceny zaliczono wartość użytkowania 
wieczystego w kwocie 857.900,00 zł
Do zapłaty: 497.400,00 zł

Informacja o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
do oddania w 
użytkowanie 
wieczyste, 
użytkowanie, 
najem lub 
dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
jej użytkownika wieczystego.

Termin do złożenia 
wniosku przez 
osoby, 
którym 
przysługuje 
pierwszeństwo 
w nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 
roku ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku 
ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 
tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, 
złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w 
Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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Letnia szkółka wędkarska

Zajęcia teoretyczne (dwa pierwsze dni) 
odbywały się w siedzibie Koła w Przedszkolu 
Samorządowym w Skokach, a ich tematem 
było min. poznanie zasad Regulaminu Ama-
torskiego Połowu Ryb PZW i bezpieczeństwa 
nad wodą. Dzieciom przedstawiono multi-
medialną prezentację na temat środowiska 
życia ryb, najpopularniejszych gatunków 
żyjących w naszych wodach oraz wpływu 
różnych czynników na wędkowanie. Zajęcia 
teoretyczne obejmowały także  ABC młodego 
wędkarza (teoria „na sucho”) tj. omówienie 
sprzętu wędkarskiego, przedstawienie zasad 
i metod połowu ryb, nauka robienia węzłów 
wędkarskich. W pierwszym dniu zajęć młodzi 
adepci wędkowania oraz członkowie Koła 
PZW w Skokach otrzymali koszulki z logo 
organizatora oraz pamiątkowe znaczki.

Cztery kolejne dni to już zajęcia „na mo-
kro” czyli nad wodami „Łowiska u Leszka” 
w Skokach. Zajęcia praktyczne obejmowały 
min. przygotowanie stanowiska wędkarskiego, 
omówienie podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa, łowienie metodą: spinningową, odległo-
ściową i gruntową, humanitarne postępowanie 
ze złowionymi rybami. Wielu z uczestników 
złowiło w tych dniach swoje pierwsze ryby.  
W ostatnim dniu łowienia zorganizowano 
dla jej uczestników prawdziwe zawody węd-
karskie. Było więc losowanie stanowisk po-
łowowych, zanęcanie i łowienie w specjalnie 
wyznaczonym czasie 1,5h, który to czas odmie-
rzał wystrzał z pistoletu hukowego. Po upływie 
czasu na łowienie, komisja sędziowska obeszła 
wszystkie stanowiska i poważyła złowione ryby 
w celu wyłonienia zwycięzców. I tak: I miejsce 
zdobył Maciej Kuliberda z wynikiem 2,28 kg, II 
miejsce przypadło Wojciechowi Wójcickiemu 
2,12 kg, III okazał się Oliwier Stożek z wyni-
kiem 1,18 kg. Po łowieniu wszyscy zawodnicy 
oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na 
wspólnego grilla.

Ostatnim dniem Szkółki było spotkanie 
w siedzibie Koła PZW w Skokach, w którym 
obok uczestników zajęć i ich opiekunów 
uczestniczył Bernard Kuliberda Członek 
Zarządu LGR „7 Ryb” oraz Tadeusz Kłos 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, a także Dy-
rektor Biura LGR „7 Ryb” Anna Wojcińska 
wraz z Kingą Świder. Ostatni dzień przypadł 
na podsumowanie zajęć oraz uhonorowanie 

zwycięzców niedzielnych zawodów, którym 
w nagrodę przypadły pamiątkowe dyplomy 
i statuetki oraz sprzęt wędkarski. Zanim 
jednak to nastąpiło młodzi adepci wędkar-
stwa zostali zaznajomieni z podstawowymi 
zasadami utrzymania porządku na łowisku 
oraz przystąpili do konkursu wiązania wę-
złów wędkarskich, który wygrał Jakub Lorc. 
Wszyscy uczestniczy szkółki otrzymali pa-
miątkowe certyfikaty ukończenia zajęć Letniej 
Szkółki Wędkarskiej oraz zostali pasowani na 
„Moczykijów”. Wszystkim wręczono także 
książki pt. "Moje pierwsze wędkowanie". 
W siedmiodniowych zajęciach brało udział 
19 przyszłych wędkarzy, mieszkańców Gminy 
Skoki, Gminy Wągrowiec i Wągrowca, byli 
to: Maciej Kuliberda, Arkadiusz Kuliberda, 
Agata Klewenhagen, Piotr Maciejewski, Łu-
kasz Giersig, Błażej Zienkowicz, Maksymilian 
Smykowski, Łukasz Bąk, Jakub Lorc, Bartosz 
Miętkiewski, Kacper Konieczka, Wojciech 
Wójcicki, Adam Wójcicki, Oliwier Stożek, 
Filip Jarzembowski, Wiktoria Podolska, Kata-
rzyna Rybak, Aleks Urbaniak i Nicolas Urba-
niak. Nadmienić należy iż, 4 z nich ukończyło 
w tym roku lub ukończy 14 lat i było upraw-
nionych do otrzymania Karty Wędkarskiej po 
uprzednim zdaniu egzaminu ze znajomości 

W dniach 20-28 czerwca w Skokach organizowane były zajęcia w ramach Letniej Szkółki Wędkarskiej, 
która adresowana była dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz Koło Polskiego Związku Węd-
karskiego nr 120 w Skokach.

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Byli 
to Łukasz Giersig, Łukasz Bąk, Jakub Lorc 
i Bartosz Miętkiewski. Chłopcy taki egzamin 
zdali pomyślnie i stali się posiadaczami Kart 
Wędkarskich, które otrzymali w ostatnim 
dniu szkółki.

Podczas zajęć opiekunowie mieli możliwość 
zapoznania się z ideą wdrażania Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 
Ryb” oraz  przeprowadzania konsultacji dot. 
aplikowania o środki w ramach PO RYBY.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„7 Ryb” składa serdeczne podziękowanie 
panu Markowi Hallasowi za przygotowanie 
multimedialnej prezentacji na temat środo-
wiska życia ryb. Podziękowania składamy 
także Członkom Koła PZW nr 120 w Skokach, 
panom: Wojciechowi Kłosowskiemu, Jerzemu 
Ślósarczykowi, Alojzemu Pacholskiemu, An-
drzejowi Ludzkowskiemu, Markowi Kubickie-
mu, Błażejowi  Szcześniakowi, Zbigniewowi 
Kujawie, Karolowi Neumannowi, Pawłowi 
Ślósarczykowi i Piotrowi Babrakowskiemu.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie 
www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak
Sekretarz Zarządu 

Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"
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• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budow-
lanej nr 15/17 o pow. 0,0762 ha położonej w Sławie Wlkp. Działka 
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Dla działki wydano już decyzję o warunkach zabudowy. Cena wywo-
ławcza 37.515 zł. Przetarg zaplanowano na 12 sierpnia br.

• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-
dowlanych położonych w Brzeźnie tj.

- Działka nr 66/7 o pow. 0,0935 ha, cena wywoławcza 35.153 zł;
- Działka nr 66/8 o pow. 0,0834 ha, cena wywoławcza 31.390 zł;
- Działka nr 66/9 o pow. 0,0841 ha, cena wywoławcza 31.648 zł;
- Działka nr 66/10 o pow. 0,1150 ha, cena wywoławcza 43.050 zł;
- Działka nr 66/12 o pow. 0,1018 ha, cena wywoławcza 38.179 zł;
- Działka nr 66/14 o pow. 0,0732 ha, cena wywoławcza 27.626 zł;
- Działka nr 66/15 o pow. 0,0908 ha, cena wywoławcza 34.120 zł;
Przetargi zaplanowano na 5 sierpnia br.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul. 

Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodo-
ciągową – II etap. (Budowa na istniejącej nawierzchni gruntowej 
częściowo utwardzonej kruszywem sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej oraz nawierzchni drogowej z kostki betonowej ok. 400 
mb). Do przetargu przystąpiły 3 firmy, najtańszą ofertę tj. 936.241,48 
zł  przedstawił Zakład Instalacji Sanitarnej Tadeusz Kopała z Bliżyc. 
Roboty rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni 
dróg gminnych w Roszkówku (654m nawierzchni bitumicznej), na 
odcinku Lechlin –Grzybowice (2.240m nawierzchni bitumicznej), 
w Lechlinie (300m nawierzchni bitumicznej) oraz w Kakulinie (350 
m podbudowy). Do przetargu przystąpiły 4 firmy, najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma POL-DRÓG, Piła. Łączny koszt budowy wy-
mienionych odcinków wyceniono na 613.973,45 zł. Firma rozpocznie 
prace na początku sierpnia. Termin wykonania zadania upływa 
natomiast 10 października.

•Przeprowadzono przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę 
kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego defi-
cytu w związku z realizacją inwestycji w 20011 roku.  Do przetargu 
przystąpiły 3 banki, najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank PKO 
S.A. o/Poznań. Łączna kwota obsługi kredytu w wysokości 3 mln zł 
na 9 lat wyniesie  704.392,03 zł.

• Przeprowadzono również przetarg nieograniczony na zakup ener-
gii elektrycznej. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najtańszą ofertę 
złożyła PGE Obrót S.A. Skarżysko Kamienna. Zwycięska firma 
zaproponowała cenę zakupu szacowanej ilości energii za 630.270,29 
zł (okres wrzesień 2011 – grudzień 2012). Szacuje się, że zakup ener-
gii w drodze przetargu, przy zakładanym 8% wzroście cen energii 
elektrycznej, przyniesie Gminie Skoki oszczędności w kwocie ok. 
96 tys. zł.

• Zakończono budowę drogi gminnej relacji Potrzanowo-Budziszewko. 
Budowa nawierzchni bitumicznej z podbudową na długości 2.303 
m i szerokości 4,5 m współfinansowana była ze środków unijnych  
Łączny koszt budowy wyniósł 1.708.388,01 zł, z tego dofinansowanie 
ze środków unijnych i krajowych  844.753,75 zł.

• Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podpisał zarządzenie w sprawie 
określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale 
socjalne stanowiące własność Gminy Skoki. Zgodnie z zarządzeniem 
od 1 listopada br. będą obowiązywać następujące miesięczne stawki 
bazowe czynszu najmu za powierzchnię użytkową lokalu:

- dla lokali mieszkalnych położonych na terenie Miasta Skoki 2,30 zł/m2.
- dla lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach wiejskich 

gminy 1,90/m2.
- dla lokali socjalnych położonych na terenie Miasta Skoki 1,15zł/m2.
- dla lokali socjalnych położonych w miejscowościach wiejskich gminy 

0,95 zł/m2.
• Ogłoszono wykaz działek nr 1182 o pow. 0,0481 ha, nr 1238 o pow. 

0,0608 ha, nr 1048/11 o pow. 0,1019 ha położonych w Skokach, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działki 
oddane w użytkowanie wieczyste).

• Ogłoszono również wykaz części (0,0640ha) działki nr 130 o ogólnej 
powierzchni 1,7653 ha, położonej w Skokach przy ul. Parkowej, 
przeznaczonej do dzierżawy na 2 lata.

• W skład działki wchodzi plac utwardzony o pow. 0,1522 ha z wjazdem 
od ul. Parkowej, który w przeszłości wykorzystywany był jako kort 
tenisowy oraz boisko. Obecnie część placu utwardzonego wykorzy-
stywana ma być jako plac manewrowy do nauki jazdy.

• Burmistrz Miasta i Gminy Skoki powołał Zespół Interdyscyplinarny 
do spraw przeciwdziałania przemocy rodzinie. W skład siedmiooso-
bowego Zespołu, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, służby zdrowia, Policji, szkół oraz Kurator Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie 
i realizacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Na podstawie porozumienia Burmistrza z PKP, Gmina Skoki otrzy-
mała do dyspozycji kruszywo odzyskiwane podczas trwającego wła-
śnie remontu torowiska linii kolejowej. Kruszywo jest doskonałym 
materiałem do utwardzania dróg gruntowych. W związku z powyż-
szym na terenie Gminy trwa akcja utwardzania dróg. Dotychczas 
objęła swoim zasięgiem drogi w miejscowościach Łosiniec, Lechlinek, 
Lechlin, Chociszewo, Grzybowice.  Łącznie na długości ok. 6 km 
dróg nasypano i rozgarnięto ok. 4 tys. ton kruszywa. Gmina ponosi 
jedynie koszt załadunku i transportu materiału, który wynosi ok. 10 
złotych za tonę kruszywa – dla porównania wynegocjowany w drodze 
zapytania o cenę koszt zakupu kruszywa wraz z transportem z Po-
znania wynosi ok. 45 zł za tonę. Systematycznie w miarę przesuwania 
się remontu torowiska w kierunku Sławy Wlkp. utwardzane będą 
kolejne odcinki dróg.
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14 lipca 2011 roku odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej. Sesji, 
z udziałem 14 radnych przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę 
sekretarza obrad pełniła radna Jolanta Sawińska.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 16 następują-
cych uchwał:

1. Uchwałę nr VIII/49/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2011 rok. 

Wyżej wymienioną uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu 
o kwotę 194.611zł. Równocześnie zwiększono wydatki budżetu o kwotę 
458.090 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian budżet gminy na rok 
2011 aktualnie wynosi 27.849.755 zł po stronie dochodów i 31.223.255 
zł po stronie wydatków.

2. Uchwałę nr VIII/50/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2011-2032. 

W/w uchwałą Rada zmiany wynikające z Uchwały na VIII/49/2011 
wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Skoki na lata 2011-2032.

3. Uchwałę nr VIII/51/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie 
Gminy Skoki.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235) na Burmistrza nałożony 
został obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
działających na terenie Gminy. 

Zgodnie z zapisem tej Ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, która 
stanowi dochód Gminy. Wysokość tej opłaty, która nie może być wyższa 
od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaliła Rada Gminy 
w wysokości 600 zł. 

4. Uchwałę nr VIII/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wie-
czystego.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o sprzedaży działki nr 12/4 o pow. 
11,2283ha położonej w Sławie Wlkp. (obręb geodezyjny Szczodro-
chowo) zapisanej w KW. nr 43.428 Sądu Rejonowego w Wągrowcu na 
rzecz jej użytkownika wieczystego, tj. Wielkopolskich Kopalni Sp. o.o. 
„KRUSZGEO”. 

5. Uchwałę Nr VIII/53/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. – obręb geode-
zyjny Szczodrochowo, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz zabudowę usługową.

W/w uchwałą Rada zadecydowała o sprzedaży 28 komunalnych nie-
ruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp – w rejonie Stacji 
Paliw, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
oraz pod zabudowę usługową. 

6. Uchwałę nr VIII/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
położonych w Sławicy.

W/w uchwałą Rada postanowiła wyrazić zgodę na sprzedaż w dro-
dze bezprzetardowej 37 nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
położonych w Sławicy. 

7. Uchwałę nr VIII/55/2011 w sprawie stwierdzenia, ze projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka 
163 w Rościnnie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki. 

W/w uchwałą Rada stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 163 w Rościnnie nie 
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki, uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 roku.

8. Uchwałę Nr VIII/56/2011 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 163 w Rościnnie.

W/w uchwałą Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 163 w Rościnnie przewidujący 
przeznaczenie gruntu pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące. 

9. Uchwałę nr VIII/57/2011 w sprawie stwierdzenia, ze projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka 
274 w Rościnnie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.

W/w uchwałą Rada stwierdza, ze projekt w/w planu zagospodarowa-
nia przestrzennego jest ze studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy tożsamy pod względem merytorycznym i co do zakresów tery-
torialnych poszczególnych zadań. 

10. Uchwałę nr VIII/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 274 w Rościnnie. 

W/w uchwałą Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki – działa nr 274 w Rościnnie przeznaczający 
wykorzystanie objętego nim gruntu pod wolnostojące budownictwo jed-
norodzinne.

11. Uchwałę nr VIII/59/2011 w sprawie stwierdzenia, ze projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – 
działka 335/4 w Potrzanowie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.

W/w uchwałą Rada stwierdza, ze projekt w/w planu zagospodarowa-
nia przestrzennego jest ze studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy tożsamy pod względem merytorycznym i co do zakresów tery-
torialnych poszczególnych zadań.

12. Uchwałę nr VIII/60/2011 w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 335/4 w Potrzanowie. 

W/w uchwałą Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 335/4 w Potrzanowie. Zgod-
nie z uchwalonym planem teren w/w działki przeznaczony został pod 
wolnostojące budownictwo jednorodzinne.

13. Uchwałę nr VIII/61/2011 w sprawie stwierdzenia, ze projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
– działki nr 491/2 i 491/4 w Potrzanowie nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Skoki.

W/w uchwałą Rada stwierdza, ze projekt w/w planu zagospodarowa-
nia przestrzennego jest ze studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy tożsamy pod względem merytorycznym i co do zakresów tery-
torialnych poszczególnych zadań.

14. Uchwałę nr VIII/62/2011 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działki nr 491/2 i 491/4 
w Potrzanowie. 

W/w uchwałą Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skoki dla działek nr 491/2 i 491/4 w Potrzanowie przewidu-
jąc przeznaczenie ich obszaru pod wolnostojące budownictwo jednorodzinne. 

15. Uchwałę nr VIII/63/2011 w sprawie powołania Zespołu do opinio-
wania kandydatów na ławników.

Powyższą uchwałą Rada powołała Zespół w składzie: Elżbieta Berendt, 
Jerzy Dembiński i Rafał Agaciński, (kandydatura wskazana przez Pre-
zesa Sądu Rejonowego w Wągrowcu) którego zadaniem będzie zaopi-
niowanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu 
i w Gnieźnie i przedstawienie tych opinii do wiadomości Rady.

16. Uchwałę Nr VIII/64/2011 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki. 

Podjęcie w/w uchwały wiąże się z rozpatrzeniem skargi mieszkanki 
Miasta Skoki na postępowanie Burmistrza. Uchwał stwierdza bezzasad-
ność wniesionej skargi i stanowi zakończeni prowadzonego w związku 
z nią postępowania wyjaśniającego. Bezzasadność skargi szczegółowo 
wyjaśnia uzasadnienie do uchwały. 

Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Wraz z protokółem sesji prezentujemy je w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocze-
śnie wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów – pokój nr 8.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wy-

najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, iż przeznacza się 

do wynajmu niżej wymieniony lokal mieszkalny:
Lokal mieszkalny położony w Grzybowicach 3. 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,80 m2, a w jego skład wchodzi: 
pokój (pow. 10,14 m2), kuchnia (pow. 9,77 m2), korytarz (pow. 2,39 m2) 
oraz łazienka (pow. 2,50 m2).
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekreta-
riacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych drukach, 
w terminie: 
od 1 – 31 sierpnia 2011 r.
(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem 
nie będą rozpatrywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 1 
bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubie-
gające się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku stosowne 
zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku (tj. maj, czerwiec, lipiec), wydane 
przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp., (na druku przygo-
towanym przez UMiG w Skokach).
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są osobom 
i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Skoki, które osiągają niskie 
dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły 
warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr XLVI/286/2010 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 
domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. 
Biorąc pod uwagę wymogi co do powierzchni pokoi, wnioski o przydział 
przedmiotowego lokalu winny dostarczać osoby, których gospodarstwa 
domowe składają się z nie więcej niż dwóch osób. 

WYKAZ
części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677/1 o ogólnej 

powierzchni 0,3110 ha, położonej w Skokach 
przy ul. Zamkowej, przeznaczonej do dzierżawy 

na czas określony – na 2 lata
Oznaczenie 
nieruchomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 1677/1 w Skokach przy ul. 
Zamkowej,
zapisana w KW 47391 Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

Powierzchnia ogólna 0,3110 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 
ok. 0,0580 ha (Bp – tereny zurbanizowane 
niezabudowane).

Opis nieruchomości W skład nieruchomości – działki 1677/1 
wchodzi plac utwardzony o powierzchni 
ok. 0,0580 ha z wjazdem od ul. Zamkowej, 
przeznaczony na cele parkingowe, który 
wykorzystywany będzie jako plac manewrowy 
do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie 
kandydatów na kierowców.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego

Z uwagi ,  że p lan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił 
ważność dnia 01.01.2004 r. wymieniona 
nieruchomość nie ma oznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do dnia 
31.12.2003 r. teren ten przeznaczony był w 
części na tereny oświaty, a w części na zieleń 
publiczną.
W studium uwarunkowań i  k ierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 1677/1 położonej 
w Skokach został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„obszar zabudowy mieszkaniowej z usługami 
towarzyszącymi”.

Termin 
zagospodarowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy 
do przetargu): 
70,00 zł + 23 % VAT 
Wydzierżawiający zastrzega sobie również 
prawo korekty lub zmiany czynszu w trakcie 
trwania umowy dzierżawy (np. korekta o 
wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do 
ponoszenia na własny koszt wszelkich 
świadczeń publ icznych c iążących na 
dzierżawionej nieruchomości, w szczególności 
podatku od nieruchomości.

Informacja o 
przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania 
w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę

Dzierżawa części (ok. 0,0580 ha) działki 
nr 1677/1 o powierzchni 0,3110 ha w 
celu wykorzystania jako plac manewrowy 
do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie 
kandydatów na kierowców.

Okres umowy – 2 lata 

W dni funkcjonowania przedszkola 
wykorzystywanie placu będzie możliwe w 
godzinach 17:00 - 22:00

Termin wniesienia 
należności

Czynsz za dany miesiąc dzierżawy płatny jest 
do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 61 8 925 814 lub 61 8 
925 815.
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„MŁODZI INŻYNIEROWIE” 
w Skokach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty 
w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. realizowała 
projekt pn.: „Młodzi inżynierowie” współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

32 uczniów i uczennic z terenu Gminy Skoki miało możliwość 
uczestniczenia w czternastu czterogodzinnych spotkaniach warszta-
towych z zakresu robotyki. Uczestnicy projektu dowiedzieli się czym 
jest robot, poznali podstawowe pojęcia z zakresu robotyki, mecha-
niki, programowania, a także z zakresu elektroniki i informatyki. 
Przy wykorzystaniu zestawów klocków Lego Mindstrom NXT, a na-
stępnie elementów elektronicznych kursanci budowali własne roboty 
i programowali je przy użyciu m.in. języka C++, będącego jednym  
z najpopularniejszych języków programowania, którego uczą się 
studenci na każdej politechnice.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy 
z zakresu nauk technicznych uczniów i uczennic uczestniczących 
w warsztatach „Młodzi inżynierowie”. Celami szczegółowymi było 
m.in.:
- zwiększenie zainteresowania, zarówno chłopców jak i dziewcząt, 

naukami technicznymi;
- zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic aplikowaniem 

w przyszłości do  szkół/uczelni technicznych;
- zwiększenie zainteresowania uczniów pogłębianiem wiedzy i udzia-

łem w dodatkowych formach kształcenia.

04.06.2011 r. odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe, na których 
zorganizowano pokaz walk sumo robotów, zbudowanych i zapro-
gramowanych przez samych uczestników projektu.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć zamierzone cele. Mamy 
nadzieję, że udało nam się zasiać ziarno, które w przyszłości przy-
niesie duże plony.

Marianna Gregorczuk
Koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Ośrodek Regionalny w Poznaniu 

i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

realizują projekt E- dukacja w gminie Skoki, 
skierowany do mieszkańców i mieszkanek w wieku 45 + z gminy 

Skoki
 z brakiem lub niewielkim doświadczeniem

w wykorzystywaniu technologii informatycznych
zgłaszających chęć podniesienia poziomu swojej wiedzy 

i kwalifikacji.

Celem głównym projektu jest zwiększanie aktywności edukacyj-
nej mieszkańców/mieszkanek gminy Skoki (powiat wągrowiecki)w 
terminie od marca do września 2011 poprzez podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności K i M w wieku 45 + z obszaru gminy  w zakresie 
obsługi komputera i wykorzystania Internetu.

Zakres bezpłatnego wsparcia:
- 60 godzinny kurs komputerowy

- warsztaty „Edukacja dziś”

Termin realizacji projektu: 31.03. 2011 – 29.09.2011 r.

Informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu 
oraz w Urzędzie Gminy 

Więcej informacji udziela Lider projektu i Partner- Gmina Skoki

Biuro projektu
FRDL 

Ośrodek Regionalny 
w Poznaniu 

61-754 Poznań, ul. 
Szyperska 3/1 

tel. (0-61) 853 34 33,
fax (0-61) 855 33 07 
www.poznan.frdl.pl  

Partner projektu
Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11 
62-085 Skoki 

www.gmina-skoki.pl
sekretarz@skoki.nowocze-

snagmina.pl

SZKOŁY PRZECIW UŻYWKOM
To już nie nowość, że jeden z ostatnich szkolnych dni zaczął się 

manifestem – tym razem młodości i życiowej mądrości. 

Z kampanijnymi chorągiewkami oraz wykonanymi przez siebie trans-
parentami zawierającymi hasła profilaktyczne młodzież szkolna prze-
maszerowała ulicami Skoków  zaznaczając   swój udział w „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” – kampanii profilaktyczno – edukacyjnej promującej 
wolny od nałogów styl życia i przypominającej o zagrożeniach jakie 
one ze sobą niosą.

Jak co roku organizatorem Marszu Profilaktycznego była społecz-
ność Gimnazjum 

nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, która do współudziału zaprosiła 
szkoły podstawowe działające na terenie naszej Gminy. 

Swój sprzeciw w stosunku do alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 
papierosów czy agresji wyrazili również nauczyciele, którzy wraz 
z uczniami wzięli udział w symbolicznym przedsięwzięciu.

Aby głos jego uczestników nie był szybko zapomniany, do każdego 
ze sklepów dostarczono plakat przypominający o zakazie sprzedaży 
alkoholu nieletnim oraz jego szkodliwości. Miejmy nadzieję, że zawi-
śnie on we wszystkich punktach sprzedaży alkoholu, a jego przesłanie 
przyniesie oczekiwany skutek.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Gimnazjum za przygotowanie Marszu, 
wszystkim szkołom za uczestnictwo w nim, a Policji za zabezpieczenie 
jego przebiegu.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień
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Podstawą prawną do skorzystania z uprawnień, jakie przysługują uczniowi z dysleksją, jest 
posiadanie aktualnej opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną publiczną, 
a zgodnie ze zmianą Rozporządzenia MENiS z dnia 24 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 46/2002, 
p.433), także przez poradnię niepubliczną, która spełniła wymagane warunki i nabyła takie 
prawa w kuratorium. Mianem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa się 
niekiedy także dzieci wybitnie zdolne, które potrzebują większej samodzielności, trudniejszego 
materiału nauczania, szybszego tempa realizowania programu, mniejszej liczby powtórek, gdyż 
inaczej po prostu nudzą się na lekcjach. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą 
kontynuować naukę w szkołach masowych, lecz potrzebują pomocy pedagogicznej w formie:

• zindywidualizowanego programu w zakresie treści programowych (sprowadza się to do 
jego rozszerzenia, gdyż do podstaw programowych powinno się dodać ćwiczenia korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, eliminujące zaburzenia i wspierające rozwój funkcji uczestni-
czących w czytaniu i pisaniu; z drugiej strony konieczne jest też ograniczenie, np. możliwość 
rezygnacji uczenia się drugiego języka obcego, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 2002r. 

Ponadto indywidualizacja może polegać na: 
- realizacji dodatkowych ćwiczeń w czasie lekcji i w domu (przy współpracy z rodzicami), 
- częstszym odpytywaniu i bazowaniu przy ocenianiu na jego ustnych wypowiedziach,
- wydłużaniu czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),
- zezwalaniu na przygotowanie prac pisemnych z pomocą komputera( w przypadku dysgrafii)
- stopień „za ortografię” powinna zastąpić opisowa ocena samodzielnej pracy ucznia wnie-

sionej w poprawę błędowi pracę nad ortografią.
• zindywidualizowanego systemu wymagań i oceniania (obejmuje on obniżenie wymagań 

w zakresie poziomu ortografii)   
- Prace pisemne nauczyciel ocenia przede wszystkim pod względem poprawności treści 

i kompozycji, nie obniża oceny z powodu błędów ortograficznych. Docenia walory bogatego 
słownictwa, ciekawe przemyślenia, poprawną budowę   stylistyczną, poprawność toku myślenia 
i wnioskowania itp. 

- W przypadku przedmiotów ścisłych ocena poprawności rozumowania, trafność interpretacji 
zagadnienia jest przedkładana nad ocenę szczegółowej poprawności zapisu symboli i znaków 
graficznych, braku dokładnych obliczeń, mylenia stron równania itp.   

- W przypadku nauki języków obcych trzeba liczyć się ze szczególnymi trudnościami w za-
pamiętywaniu pisowni i wymowy; nauczyciel powinien zwracać uwagę głównie na poprawną 
wymowę i konwersację.

- W ocenie wiedzy ucznia dyslektycznego powinny dominować odpowiedzi ustne i testowa 
forma sprawdzianów. 

- Wobec ucznia dyslektycznego nauczyciel nie stosuje (o ile to możliwe) presji czasowej. 
• odmiennych rozwiązań organizacyjnych (to prowadzenie terapii w formie grupowej, gier 

towarzyskich, przyznanie uczniowi dłuższego czasu na opanowanie materiału, a także dosto-
sowanie warunków zdawania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu po szkole podstawowej, 
egzaminu gimnazjalnego i matury, do specjalnych potrzeb tych uczniów przez wydłużenie 
czasu pisania egzaminu, głośne odczytanie tekstu zadań przez egzaminującego, wpisywanie 
odpowiedzi na karcie z zadaniami, bez konieczności identyfikowania odpowiedniego miejsca 
na arkuszu odpowiedzi). 

Od 01 września 2011 r. wszystkie gimnazja będą pracować i udzielać pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej na nowych zasadach. Nowością jest też to, że jeśli uczeń nie posiadał 
dostosowań egzaminacyjnych z powodu dysleksji w podstawowej szkole, to nie nabędzie takich 
już w szkołach wyższych programowo. Dysleksję się ma albo nie i to przez całe życie. Dlatego 
rodzice obecnych już klas III mają jeszcze szanse (jeśli mają wątpliwości czy ich dziecko nie 
jest dyslektyczne) skontaktować się z Poradnią Psychologiczną, zrobić stosowne badania 
i uzyskać takie orzeczenie. Później jako uczniowie gimnazjum nie uzyskają już dostosowań 
egzaminacyjnych z tego powodu.  

Pedagog szkolny - Krzysztof Ołdziejewski

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Dostosowanie wymagań do specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją 
- Prawa i obowiązki uczniów

Dysleksja nie ustępuje samoistnie, należy ją postrzegać jako problem 
całego życia, ale najbardziej daje znać o sobie w szkole. Osoby z dysleksją 
są zobowiązane do stałej czujności, kontroli i pracy nad sobą. System 
opieki nad dziećmi dyslektycznymi uwzględnia takie dokumenty, jak 
Ustawa o systemie oświaty zatwierdzona przez Sejm oraz rozporządzenia 
wydawane przez MENiS. 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ! 
Kampanii ekologicznej 

ciąg dalszy...
Unikalne zdjęcia 

Puszczy  Zielon-
ka w drewnianej 
oprawie – niczym 
las przeniesiony 
żywcem do „beto-
nowej” cywilizacji. 
Tak prezentuje się 
wyjątkowa wysta-
wa fotograficzna, 
na której Związek 

Międzygminny „Puszcza Zielonka” pokazuje 
dorobek artystyczny Bartosza Nowaka, leśnika 
z zawodu i miłośnika fotografii przyrodniczej. 

Od 12 lipca do 15 sierpnia wystawa będzie 
zlokalizowana w Skokach, przy kościele pw. 
św. Mikołaja Biskupa, a następnie stylem „wę-
drownym” zwiedzi m.in. tereny gmin związko-
wych. Wszystkie zainteresowane instytucje, 
które chciałyby pokazać wystawę „u siebie”, 
proszone są o kontakt: p.owczarzak@puszcza-
zielonka.pl, tel. +48 509 236 263. 

Bartosz Nowak – zaczynał przygodę z foto-
grafią jeszcze w liceum. Jest najlepszym przy-
kładem samouka, korzystającego jedynie 
z podręczników i… własnej intuicji oraz spraw-
nego oka. Zaczynał edukację od popularnego 
Zenita, ale powoli i systematycznie ewoluował 
do coraz wyższej jakości swojej pasji, której 
efekt stanowi wystawa. Zawsze blisko lasu, 
w naturalny sposób wybrał zawód leśnika. 
Wiedza leksykalna oraz przede wszystkim 
wieloletnie doświadczenie – głównie z zakresu 
behawioru zwierzyny okazały się bezcennymi 
składnikami Jego zamiłowania. Sam mówi, że 
w Puszczy Zielonka o wiele łatwiej polować ze 
strzelbą niż z aparatem. Powód? Małe kom-
pleksy leśne oraz ich intensywna penetracja 
przez człowieka spowodowały, że zwierzęta 
stały się niezwykle ostrożne i bardzo późno 
wychodzą na żer. Trudno zatem uchwycić 
w kadr niezwykłe zjawiska…

Bartosz na co dzień zajmuje się turystyką 
łowiecką w Nadleśnictwie Łopuchówko i po-
dejmuje grupy myśliwych z całej Europy. Jak 
widać zatem – mamy czym się chwalić i mówić 
na forum. Zaczynamy wobec tego od poka-
zania fenomenalnych zdjęć, które są w sporej 
części „impresjami na temat…”. Podziwiajmy 
i… odwiedzajmy Puszczę Zielonka, nie zosta-
wiając po sobie ekspansywnego śladu. „Cicho 
sza! Daniel na horyzoncie…”

Wystawa została zrealizowana jako element 
Kampanii Ekologicznej „Czysty las wokół 
nas”, której projektodawcą jest Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka”. 

Kampanię współfinansują:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, 

Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

Patrycja Owczarzak
Specjalista ds. turystyki
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100 lat działalności
Skockich Rycerzy Św. Floriana

OD POWSTaNIa PO cZaSy WSPóŁcZESNE
Działo się to w roku 1911. Kilkakrotnie zbierała się grupa mieszkańców 

miasta Skoki w celu utworzenia w mieście Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Byli to obywatele polscy i niemieccy, ówcześni mieszkańcy naszego miasta, 
kupcy, rzemieślnicy i średnia inteligencja. W rezultacie w dniu 16 listopada 
1911 roku utworzył się pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W skład Zarządu weszli znani obywatele miasta. Byli to: Bronisław 
czerwiński, Marian Foerster, Henryk Berg, Maks Gust, Brunon Klewen-
hagen, albert Malc, Jan Brzeziński, Fritz Schinke. Pierwszym Prezesem 
i jednocześnie Naczelnikiem został wybrany Bronisław czerwiński a jego 
zastępcą Brunon Klewenhagen. W dalszych kolejnych latach wstępowali: 
Stanisław Jasiński, Franciszek Glinkiewicz, Franciszek Gołębowski, Mie-
czysław Pilaczyński, Leon Szalow, Teofil Wilde. Jako podstawowy sprzęt 
gaśniczy była sikawka ręczna o zaprzęgu konnym, która podawała jeden 
prąd wody z węża o średnicy 52mm.Do wyposażenia sikawki wchodziły bo-
saki, drabina hakowa i wiadra. Posiadano również beczkowóz o zaprzęgu 
konnym, który służył do dostarczania wody w czasie pożaru. Sprzęt ten 
został nabyty z darowizn społeczeństwa naszego miasta. 

Na początku lat 20-tych z darowizn społeczeństwa miasta ufundowano 
sztandar dla OSP, którego osobiście wykonała Pani Wiktoria Kiełczewska, 
córka pierwszego Prezesa Bronisława Czerwińskiego. W latach dwudzie-
stych i trzydziestych do OSP kolejno wstępowali: Antoni Pospychała, 
Stanisław Kiełczewski, Józef Burzyński, Stanisław Szeręgowski, Władysław 
Kowalski, Jan Hepner, Leonard Hepner, Stanisław Hepner, Bronisław 
Hepner, Wilhelm Giersig, Jan Bratka, Stefan Sanicki, Klemens Bara-
nowski, Bronisław Ey, Franciszek Hepner, Stanisław Muszyński, Roman 
Baranowski, Bruno Braitenbach, Franciszek Giersig, Roman Hepner, 
Teodor Cegielski, Leonard Krupecki i Marian Ciszak. W/w druhowie 
działali w OSP do wybuchu II wojny światowej. 

W latach okupacji niemieckiej działała przymusowa straż pożarna, 
pod nadzorem władz niemieckich. Wyznaczeni strażacy byli zobowiązani 
do stawienia się na każde wezwanie czy alarm. Remiza strażacka mieściła 
się w pomieszczeniu na Placu Strażackim(Obecnie salon kosmetyczny).

W krótkim czasie po zakończeniu działań wojennych, bo już 28 marca 
1945 roku. wznowiła działalność Ochotnicza Straż Pożarna. Wstąpił wówczas 
do OSP dh Leon Szalow, Stefan Ślósarczyk, Władysław Konieczka, Marian 
Pilaczyński, Władysław Gasiński, Tadeusz Glinkiewicz, Mikołaj Halamski, 
Jan Burzyński, Stanisław Ciastowicz. Pierwszym Prezesem wybrany został 
dh Leon Szalow. Rok później funkcję Prezesa objął dh Stefan Ślósarczyk 
a Naczelnikiem został wybrany dh Stanisław Ciastowicz. Nadano wówczas 
tytuł honorowego Prezesa OSP założycielowi straży dh Bronisławowi Czer-
wińskiemu. Oprócz wymienianych wyżej działaczy wstąpiło wówczas dużo 
młodych zapaleńców straży, którzy utworzyli silną sekcję gaśniczą. Byli to: dh 
Zbigniew Daniel, Mieczysław Jasiński, Kornel Lisiecki, Florian Urbaniak, 
Tadeusz Hepner, Władysław Springer, Tadeusz Radziński, Aleksander 
Fertsch, Edward Twardowski, Bogusław Świątkowski, Alojzy Brajewski, 
Józef Myszka, Tadeusz Norek, Stanisław Wruk, Marian Kłosowski, Henryk 
Giersig, Tadeusz Drzewiecki, Alojzy Rogoziecki, Marian Modlibowski, Ta-
deusz Radziński, Marian Kujawa. W 1947 roku nabyto w drodze przetargu 
odkryty samochód typu "Krupp" wyposażony w motopompę przenośną. 

W czerwcu 1949r. ówczesne władze miejskie przekazały dla OSP instru-
menty dla orkiestry dętej. Początkowo orkiestra zaczęła się rozwijać. Jednak 
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych OSP ze względów finansowych 
nie była w stanie utrzymać orkiestry. Postanowiono rozwiązać orkiestrę, 
a instrumenty przekazano władzom miejskim. 

W 1954 roku przeniesiono remizę strażacką z Placu Strażackiego do 
starego budynku byłej kuźni przy ul. Parkowej. W tymże roku przydzielono 
jednostce samochód gaśniczy typu "Star 20".Był to kryty samochód wyposa-

żony w motopompę o wydajności 800 litrów/min,. drabinę "Szerbowskiego", 
zawieszone kołowroty z wężami tłocznymi oraz oddzielną kabiną dla sekcji. 

Ze względu na ciasne pomieszczenie jakie wówczas posiadano, podjęto 
w 1956r. decyzję rozbiórki starej remizy i budowę nowej. Przy dużym zaan-
gażowaniu władz miejskich i pomocy finansowej Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń przystąpiono do budowy. Członkowie Straży Pożarnej włożyli 
duży wkład pracy społecznej. Należy tu wspomnieć o takich druhach jak: 
Leonard Hepner, Jan Bratka, Klemens Baranowski, Roman Baranowski, 
Aleksander Fertsch, Stanisław Szeręgowski, Teodor Cegielski, Miłosz 
Dychtowicz, Marian Klewenhagen, Stefan Chrzanowski i wielu innych. 
W pierwszym etapie wybudowano pomieszczenie na garaż, świetlicę 
i zaplecze. Górną część budynku przeznaczono na salę. W późniejszym 
czasie przystąpiono do dalszej rozbudowy. Dobudowano drugi garaż, 
wieżę do suszenia węży i przedłużono salę. Budowę dokończono w 1966 
roku. W tych latach pomieszczenia te służyły jako zaplecze do celów 
szkoleniowych prowadzonych przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej 
w Wągrowcu dla funkcyjnych członków OSP. 

W 1970 roku w dowód uznania zasług i wkładu pracy społecznej OSP 
Skoki otrzymała sztandar ufundowany przez władze miasta i powiatu. 
W 1976 roku po pożarze, w którym spaliła się sala kina "Syrena" przy ul. 
Kazimierza Wielkiego decyzją władz miejskich i kultury zlokalizowano 
kino w pomieszczeniach OSP. W 1989r. po likwidacji kina "Syrena" OSP 
odzyskała salę ponownie, którą posiada do dzisiaj. 

W latach 80-tych OSP otrzymała przekazany przez Komendę Powiatową 
Straży Pożarnej w Wągrowcu samochód bojowy typu "Star 25" wyposażony 
w autopompę i zbiornik wody o pojemności 2.000 litrów. W późniejszym 
czasie komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Obornikach przekazała dla 
OSP Skoki ciężki samochód gaśniczy typu "Jelcz 04" wyposażony w au-
topompę i zbiornik o pojemności 6.000 litrów wody oraz lekki samochód 
typu "Żuk". W 1996r. wycofano samochód "Star 25". W jego miejsce przy 
pomocy finansowej władz miasta zakupiono drugi samochód gaśniczy typu 
"Jelcz" z Zakładowej Straży Pożarnej "Stomil" w Bolechowie. 

Obecnie OSP posiada 1 ciężki samochód gaśniczy typu "MAN TGM 
18.290" i jeden średni samochód typu "STAR 12.157" oraz samochód 
operacyjny marki "POLONEZ". 

Opiekę techniczno-szkoleniową nad jednostką do 1978r. sprawowała 
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wągrowcu. Po zmianach tery-
torialnych kraju OSP przydzielono pod Komendę Rejonową w Oborni-
kach, następnie pod Komendę Rejonową w Gnieźnie. Po przywróceniu 
powiatów OSP Skoki należy pod Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu.

W dniu 3 listopada 1991r. odbyło się w sali OSP uroczyste spotkanie 
z okazji 80-lecia istnienia OSP. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Urzę-
du Wojewódzkiego w Poznaniu- P. Maciej Musiał, Kierownik Urzędu 
Rejonowego w Poznaniu- P. Marek Pudliszak, Burmistrz Miasta i Gminy 
w Skokach - P. Tadeusz Kłos, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu- P. Maciej Schroeder, Prezes 
Zarządu Gminnego OSP- P Mirosław Hamera. Na uroczystości tej wrę-
czono jednostce OSP Skoki sztandar ufundowany przez anonimowych 
ofiarodawców. 

W maju 1995r. na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem 
Miasta i Gminy, Prezesem OSP Skoki i Komendantem Rejonowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie włączono jednostkę OSP do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to duży zaszczyt dla 
jednostki OSP, lecz nakłada równocześnie większe obowiązki, ponieważ 
jednostka musi być przygotowana do działań ratowniczo-gaśniczych poza 
swym rejonem działania. 

Dokończenie na str. 11
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Przez minione dziesięciolecia funkcję Prezesa OSP pełnili kolejno: Druh 
Bronisław Czerwiński- od powstania straży do wybuchu II wojny, Leon 
Szalow- po wyzwoleniu, Stefan Ślósarczyk, Stanisław Kuhnen, Klemens 
Baranowski, Teodor Cegielski, Leonard Krupecki, Mieczysław Grajek, 
Tadeusz Drzewiecki, Roman Drews, Miłosz Dychtowicz, Jan Kaczorowski. 

Obecnie OSP liczy ogółem 67 członków, w tym czynnych-35, honoro-
wych-4, wspierających-16, członków młodzieżowej drużyny poż.-12.

UROcZySTOŚcI JUBILEUSZOWE
Zbiórką na parkingu przy ul. Wągrowieckiej skockich strażaków 

ochotników, ich przyjaciół i gości, w tym członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gminy Skoki oraz z OSP: Rogoźno, Gołańcz, Wapno, Dama-
sławek, Panigródz, Murowana Goślina oraz Mieścisko, Wągrowiec i Łek-
no, a następnie przemarszem zwartą kolumną w towarzystwie pocztów 
sztandarowych i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajenki 
do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, w dniu 16 lipca 2011 roku rozpoczęły 
się Uroczystości Jubileuszowe – 100 rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach. 

Tutaj w kościele, uczestnicy przemarszu w towarzystwie członków rodzin 
i zaproszonych gości, uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez 
księdza dziekana Karola Kaczora i księdza Krzysztofa Burwiela w intencji 
zmarłych i aktualnie działających strażaków ochotników i ich rodzin. Waż-
ność misji spełnianej przez Rycerzy Świętego Floriana, będącej swojego 
rodzaju powołaniem niosącym pomoc bliźniemu, a które wypisane jest 
na sztandarach strażackich „Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek” 
poświęcone było też kazanie wygłoszone przez ks. Kaczora. 

Uroczysty charakter mszy świętej podkreślała obecność 14 pocztów 
sztandarowych i towarzysząca modlitwom opraw muzyczna w wykonaniu 
Strażackiej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie mszy św. proboszcz Karol Kaczor przekazał na ręce 
prezesa OSP Skoki Jana Kaczorowskiego życzenia oraz dar parafii – po-
święconą w czasie uroczystości figurkę św. Floriana – patrona Strażaków, 
wraz z prośbą aby Strażacy wyjeżdżając na akcję chociaż westchnęli do 
swego patrona i z życzeniami by szczęśliwie wracali z każdej akcji. 

Po zakończeniu uroczystości religijnych drużyny strażackie w asyście 
orkiestry przeszły na Plac Powstańców Wielkopolskich. Tu odegrano 
hymn i wciągnięto na maszt flagę państwową. Teraz też Prezes, świętującej 
100-lecie swej działalności skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej Jak Ka-
czorowski powitał wszystkich przybyłych ze szczególnym uwzględnieniem 
gości w osobach: 
- Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej starszego brygadiera Lecha Janiaka
- Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-

wództwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka
- Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu starszego kapitana Jacka 

Michalaka
- Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie młodszego brygadiera 

Marka Wegnera
- Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach kapitana 

Dariusza Szramy
- Przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu starszego aspiranta 

Jarosława Szewczyka
- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Wągrowcu Andrzeja 

Kuraszkiewicza
- przedstawicieli władz Powiatu Wągrowieckiego: Wicestarosty Tomasza 

Kranca, Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Synorackiego, Wi-
ceprzewodniczących Rady: Krzysztofa Migasiewicza i Grzegorza Owcza-
rzaka oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Stanisława Kidy.

- Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zbigniewa Kujawy 

- Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu podinspektora 
Przemysława Dorniaka i Komendanta Komisariatu Policji w Skokach 
podinspektora Jacka Matysiaka 

- przedstawicieli samorządu gminnego oraz przedstawicieli zakładów 
i instytucji a także organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 
Gminy Skoki.

Z kolei członek skockiej OSP Grzegorz Owczarzak przedstawił historię 
„Jubilatki”, od momentu jej powstania po czasy nam współczesne.

Następnie nadszedł czas na dekorację, odznaczenia oraz na gratulację 
i życzenia: 

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej „Złoty Znak Związku” przyznano Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach, a z upoważnienia Zarządu Głównego, Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu Stefan Mikołajczak „Znakiem” tym 
udekorował sztandar skockiej jednostki. 

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej „Złotym Znakiem Związku” wyróżniono Pre-
zesa OSP w Skokach Jana Kaczorowskiego – udekorowania odznaczo-
nego dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak 
w asyście Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
Lecha Janiaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego: 

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: 
Mieczysław Wysocki, Tomasz Kamiński, Wojciech Marciniak i Kazimierz 
Guziana. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni 
zostali: Dariusz Majchrzak, Robert Filipowski i Tomasz Rzepczyk. Brą-
zowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Maciej 
Woźniak i Robert Oksza Skibiński.

- udekorowania wyróżnionych dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
OSP Stefan Mikołajczak przy współudziale Prezesa Zarządu Powiatowego 
PSP andrzeja Kuraszkiewicza. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego Odzna-
ką Wojewódzką „Semper Vigilant” (Wiecznie czuwający) odznaczony 
został Marian Klewenhagen – dekoracji dokonał Stefan Mikołajczak 
i andrzej Kuraszkiewicz.

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Wągrowcu Odznaką „Wzorowego Strażaka” wyróżnieni 
zostali: Michał Witkowski, Krzysztof Wontroba, Tomasz Dziurka, Mikołaj 
Rzepczyk, Piotr Kaczmarek, Paweł Kaniewski, Martyn Deminiak i Paweł 
Szymaś – udekorowania odznaczonych dokonali Stefan Mikołajczak 
i Komendant Powiatowy PSP Jacek Michalak.

Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano dawniej czynnych i aktywnych, 
a dzisiaj honorowych, zasłużonych członków OSP: Miłosza Dychtowicza, 
Idziego Drewsa, Stefana Hepnera, alfonsa Rzepczyka, Henryka Nowaka, 
Wiesława Szymasia, Stefana chrzanowskiego i Henryka Modlibowskiego  
– ceremonię wręczenia statuetek poprowadzili Burmistrz Tadeusz Kłos 
oraz Prezes OSP Jan Kaczorowski.

Okolicznościowymi pamiątkami uhonorowano instytucje i osoby 
współpracujące i wspomagające Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach: 
Zarząd Wojewódzki i Zarząd Powiatowy OSP, Nadleśnictwa Durowo 
i Łopuchówko, Gospodarstwo Rybackie w Skokach, Przedsiębiorstwo 
„LEMaR”, Zakłady Zielarskie „HERBaPOL”, OSP w Krajence, Rodzin-
ne Ogrody Działkowe: „Morena”, „Semafor” i „im. Hipolita cegielskiego” 
oraz Krzysztofa Migasiewicza, Zygmunta Wojtasiaka, i Sylwestra Skorba. 

Uroczystościom Jubileuszowym na Placu Powstańców Wlkp. towarzy-
szyły melodie w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Krajenki, a prowadzącym uroczystość był radny antoni Wiśniewski.

Po ceremonii odznaczeń i wyróżnień nastąpiły wystąpienia gości po-
łączone z gratulacjami i życzeniami pod adresem skockiej OSP. Na ręce 
prezesa Jana Kaczorowskiego złożono wiązanki kwiatów oraz pamiąt-
kowe upominki, wśród których chciałbym zaznaczyć 3 mundury bojowe 
ofiarowane przez Prezesa Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Stefana 
Mikołajczaka i symboliczne klucze do nowych drzwi garażowych w zmo-
dernizowanym budynku OSP w Skokach przy ul. Parkowej przekazane 
przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. 

Spotkanie zakończył przemarsz zgromadzonych uczestników uroczysto-
ści do siedziby OSP przy ul. Parkowej, gdzie po wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia „bohaterowie uroczystości” – Skoccy Strażacy Ochotnicy i ich 
goście zasiedli do wspólnego posiłku.

Edmund Lubawy

Dokończenie ze str. 9
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ceny zbóż.
Obecnie (z dnia  20 lipca 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie: żyto 

na mąkę – brak skupu, pszenica na mąkę około 800  zł/tonę, jęczmień 
ok. 650 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 680 zł/tona, 
pszenżyto ok. 620 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 620 - 640 zł/t. Do 
ceny doliczyć VAT. Rok temu, w czerwcu 2010 ceny skupu zbóż były 
niższe, np. pszenica była w cenie ok. 550 zł , żyto było średnio 390 zł za 
1 tonę , jęczmień był w cenie ok. 450 zł za tonę. Obecnie targowiskowe 
ceny pszenżyta, jęczmienia to ok. 40 zł/50 kg, pszenicy do 50 zł za 50 
kg, ziemniaki jadalne (młode) 0,80-1,00 zł za 1 kg.

ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia  20 lipca 2011) – średnio 4,40 zł/kg plus 

VAT. Maciory ok. 3,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 100 – 120 
zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzyst-
ne – i tak: byki ok. 6,00 – 6,50 zł/kg, jałówki 4,40 – 5,00 zł/kg , krowy 3,00 
do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,90 - 1,10 zł/litr plus VAT.

Inne ceny – na dzień  20 lipca 2011 r.
Jaka będzie w czasie żniw ceny skupu zboża – na pewno wyższa niż 

rok temu, ale jeszcze Zakłady Zbożowe ustalają i rozważają po ile 
będą płacić. Trudno powiedzieć jak będzie to za miesiąc czy za kilka 
miesięcy. Może być problem, aby dobrze sprzedać zboże w czasie żniw.  
Zakłady Zbożowe będą bardzo zwracać uwagę na jakość ziarna i od 
tego będzie zależała cena skupu.

Obecnie cena skupu rzepaku ozimego jest w granicach 1800 – 1900 
zł za tonę – znacznie wyższa niż rok temu, ale plony są dużo niższe. 
U niektórych rolników nawet w granicach 1 tony z hektara, co jest naj-
mniej od wielu lat. Można dyskutować co jest lepsze dla rolnika – czy 
zebrać 3 tony rzepaku z 1 ha po cenie 1200 zł/tona, czy zebrać 2 tony 
z 1 ha w cenie 1800 zł za tonę. Wielu powie, że to jest to samo. Czy 
na pewno ? Powstaje pytanie jakie teraz będą w sklepach ceny oleju 
rzepakowego i czy cena śruty rzepakowej na paszę będzie tańsza od 
ceny śruty sojowej, która jest importowana z innych krajów.

Inne wiadomości.
Cena skupu tuczników jest obecnie 0,40 – 0,50 zł/kg wyższa jak rok 

temu, ale niższa o 0,50 zł/kg niż 2 lata temu. Utrzymuje się dobra cena 
skupu bydła rzeźnego – głównie dlatego, że bydła mamy coraz mniej. 
Podobnie jest z trzodą chlewną – ilość jest mniejsza niż jeszcze kilka 
lat temu. 

Duże problemy mają Polscy ogrodnicy – brak zbytu na wyproduko-
wane ogórki, pomidory i inne warzywa. Od 2 miesięcy Polska ma pro-
blem z eksportem warzyw. Z powodu majowych przymrozków mamy 
mało owoców. Cena jabłek na targowiskach wynosi około 4 zł/kg, to 
jest więcej niż cena np. bananów. Sytuacja finansowa wielu rolników 
i ogrodników jest bardzo trudna. 

Pogoda nadal naszych rolników nie sprzyja. Po okresie suszy mamy 
teraz opady deszczu, które w nadmiarze będą utrudniały prace żniw-
ne. Jeżeli pogoda się poprawi jest szansa na sprawne żniwa. Jeżeli 
nie to prace żniwne będą się przedłużać. Tam gdzie już zebrano, np. 
jęczmień ozimy jest szansa na wysianie poplonu. Z powodu głównie 
suszy na lekkich glebach spadek plonów będzie około 50%, a często 
nawet więcej. Czy będzie pomoc (i jaka) dla rolników? Trudno już 
powiedzieć. Prawdopodobnie będą to możliwości uzyskania tak zwa-
nego „kredytu klęskowego”. Nadal brak informacji czy województwo 
wielkopolskie jest uznane za stan klęski „suszy”. Wtedy rozpocznie 
się proces uzyskiwania preferencyjnych kredytów. Nadal nasi rolnicy 
mogą zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy  poniesione z powodu przy-
mrozków i suszy straty. 

Od 1 czerwca 2011 rolnicy mogą składać w Biurach Powiatowych 
ARiMR wnioski o dotacje na zalesianie gruntów rolnych. Więcej 
informacji u doradcy rolników.

Doradca Rolników - Stanisław Kida Dokończenie na str. 16

Do 1 sierpnia ARiMR przyjmuje 
wnioski o pomoc na zalesianie

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą 
otrzymać na realizację tego zadania pomoc z agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca rusza nabór wniosków o przy-
znanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie 
gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 - 2013. 
Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych aRiMR 
do 1 sierpnia.

Wielu rolników uprawia ziemię bardzo słabej jakości, która nie gwa-
rantuje uzyskiwanie plonów zapewniających godziwe zyski. Zalesienie 
takich gruntów jest dla nich szansą na uzyskanie większych dochodów, 
niż gdyby zdecydowali się prowadzić tam produkcję rolniczą. W te-
gorocznych zasadach przyznawania pomocy z tego działania, wpro-
wadzonych poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, zaszły pewne zmiany, które są korzystne dla rolników. 
Najważniejsza z nich to zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów 
przeznaczonych do zalesienia. Według nowych przepisów jeden bene-
ficjent w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 może posadzić 
las na powierzchni do 100 ha, dotychczas była możliwość zalesienia 
maksymalnie 20 ha. Inną istotną zmianą jest możliwość zalesiania 
gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z lasem, 
przy czym minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia to 0,1 ha. 

Pozostałe zmiany wprowadzone znowelizowanym rozporządzeniem 
MRiRW określającym zasady przyznawania pomocy z działania „Zale-
sianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” dotyczą 
sposobu pomiarów nachylenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, 
doprecyzowują przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji 
następstwa prawnego. 

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest 
w trzech transzach. Pierwsza z nich to wsparcie na zalesienie, czyli 
jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie 
ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu 
zalesienia. Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesia-
nie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać 
płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia 
młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/
ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia. 

Rolnikowi przysługuje również premia pielęgnacyjna, czyli zryczał-
towana płatność do hektara zalesionych gruntów, z tym, że jest ona 
wypłacana, co roku przez 5 lat. Wysokość wypłacanej premii obejmuje 
koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia, w tym 
przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz ochro-
nę sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyznawanej rocznie 
w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Dodatkowo 
można również w ciągu roku uzyskać płatność za zastosowanie zaleco-
nych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy 
leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.  

Równolegle z premią pielęgnacyjną rolnik może otrzymywać premię 
zalesieniową. Jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych 
gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia 
gruntów rolnych na grunty leśne. Premia zalesieniowa jest wypłacana 
dłużej niż premia pielęgnacyjna, bo można ją otrzymywać przez 15 lat 
od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci, którzy udokumento-
wali że co najmniej 25% dochodów czerpią z rolnictwa. Kwota pomocy 
przyznawanej rocznie w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/
ha. Natomiast pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne składa 
się z 2 transz: wsparcie na zalesienie i premii pielęgnacyjnej. Nie ma 
w tym mechanizmie premii zalesieniowej, ponieważ grunt, na którym 
rolnik posadzi las nie jest gruntem wykorzystywanym do produkcji 
rolnej, a więc nie trzeba rekompensować strat w dochodzie związanych 
z zaniechaniem na danym gruncie działalności rolniczej, tak jak to ma 
miejsce w przypadku zalesianie gruntów rolnych. 

Pierwsza transza to wsparcie na zalesienie, czyli jednorazowy ryczałt 
za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, 



16

wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Kwota pomocy 
przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 1700 (w 
przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 
zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie 
zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 
2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr 
bieżący wykonanego ogrodzenia. Druga transza to premia pielęgna-
cyjna, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, 
wypłacaną co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty 
prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia, w tym przede 
wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz ochronę sadzo-
nek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii 
pielęgnacyjnej wynosi rocznie od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można 
również uzyskać w ciągu roku płatność za zastosowanie zaleconych 
przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej 
przed zwierzyną, wysokości od 190 do 700 zł/ha.  

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe z działa-
nia „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”, 
jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc, powinni posiadać Plan 
zalesienia sporządzony przez nadleśniczego. Plan powinien zawierać 
wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej.

agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Komunikacji Społecznej

ROLNICY POWIATU 
WĄGROWIECKIEGO! 

1. Przypomina się o obowiązku powiadamiania Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Wągrowcu za pośrednictwem urzędowych lekarzy 
weterynarii wyznaczonych do badania mięsa, na co najmniej  24 
godziny przed dokonaniem uboju zwierząt (cieląt do 6 miesiąca życia, 
kóz, owiec, świń z wyłączeniem drobiu i zającowatych), o zamiarze 
przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21.10.2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny. 

2. Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: 
świń i nutrii poddanych ubojowi a także dzików odstrzelonych w celu 
produkcji mięsa na użytek własny, na koszt posiadacza mięsa. 

3. Jednocześnie przypomina się, że w przypadku uboju cielęcia do 
6 miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz dokonujący uboju na użytek 
własny obowiązany jest do zagospodarowania materiału szczególnego 
ryzyka to jest :

u owiec i kóz: 
do 12 miesiąca (jelito biodrowe, śledziona) 
od 12 miesiąca (czaszka, migdałki, rdzeń kręgowy, jelito biodrowe, 

śledziona) 
u cieląt do 6 miesiąca  życia: jelita, migdałki i krezka 
Czyli przekazania tych odpadów do zakładu utylizacyjnego, za po-

twierdzeniem odbioru. 
4. Ponadto informuje się, że aRiMR zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w lipcu 2011r. z Głównym Lekarzem Weterynarii będzie informować 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii o ubojach zwierząt na użytek 
własny. 

5. W przypadku nie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
uboju zwierzęcia, jego posiadaczowi grozi kara pieniężna w wysokości 
od 100 do 2000 zł 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego)

Dokończenie ze str. 15

UWAGA!!!  
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 

O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 

RYBACKA „7 RYB”
Szanowni Państwo, informujemy o możliwości składania za pośred-

nictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7Ryb” wniosków o dofinanso-
wanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", 
środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące 
rodzaje operacji:

1. operacje polegające na  restrukturyzacji i reorientacji działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa,  w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem

termin składania wniosków: 30.06.2011 r. – 28.08.2011 r.
limit dostępnych środków:    1.300.000,00 zł.
2. operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, 

rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa

termin składania wniosków: 30.06.2011 r. – 28.08.2011 r.
limit dostępnych środków:    1.500.000,00 zł.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośred-

nio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 30.06.2011r. 
do 28.08.2011 r., w godz. 07.00–15.00 od poniedziałku do piątku, we 
wtorek również w godz. od 15.00-17.00. Ostateczny termin składania 
wniosków upływa 29.08.2011 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku 
o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjo-
nowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności 
i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania 
wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną 
Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Ob-
szarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie których 
ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz 
wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów 
wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:
- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na 

stronie internetowej www.7ryb.pl,  
- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb” 

tel. kom. 506 256 186, 67 2547441 oraz drogą elektroniczną: stowa-
rzyszenie7ryb@wp.pl

W związku z powyższym LGR „7 Ryb” uruchomiło bezpłatną usłu-
gę doradczą.

Podczas indywidualnych spotkań ze specjalistą ds. wdrażania 
Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013 osoby/podmioty 
chcące ubiegać się o dofinansowanie będą mogły uzyskać niezbędne 
informacje, a także odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Każda konsultacja będzie trwała co najmniej 45 minut na jedną osobę 
i przeprowadzana będzie w siedzibie Biura LGR przy ul. Kolejowej 
24 w Wągrowcu. 

Terminy spotkań zaplanowano na 16 i 23 sierpnia br. w godz. od 
10.00 do 17.00.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z usługi 
doradczej prosimy o kontakt z Biurem LGR w celu ustalenia harmo-
nogramu spotkań.

Karolina Stefaniak
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Kolonia w Łebie – Nowęcinie
Tradycyjnie, jak co roku, 25 – osobowa grupa dzieci i młodzieży 

z Gminy Skoki spędziła wakacyjne dni na kolonii organizowanej 
ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych.

Na powie-
rzenie wyko-
nania zdania 
o g ł o s z o n o 
k o n k u r s , 
który w tym 
roku wygrało 
Polsk ie  To-
w a r z y s t w o 
Krajoznawcze 
z  Z i e l o n e j 
Góry propo-
nując ciekawy, 

dziesięciodniowy program profilaktyczny połączony z wypoczyn-
kiem w nadmorskiej miejscowości. Dzieci zostały zakwaterowane 
w ośrodku ROMA w miejscowości Łeba – Nowęcin.

W programie kolonii przewidziano realizację dwóch interesują-
cych programów autorskich:

- programu edukacyjnego – „Letnia akademia młodego obywatela 
– MÓJ DOM RODZINNY” oraz

- programu „KRAINA 100 – MILOWEGO LASU”.
Realizacja obu programów dostosowana była do możliwości 

psychofizycznych uczestników, ich zainteresowań oraz warunków 
pogodowych. Pierwszy koncentrował się wokół budowaniu tożsa-
mości regionalnej oraz uczulał na to, że fundamentem postawy oby-
watelskiej jest rodzina. Dom rodzinny. W oparciu o drugi program 
psycholog pracował nad wrażliwością emocjonalną młodych ludzi. 

Oczywiście podczas kolonii nie zabrakło rekreacyjnych i krajo-
znawczych atrakcji. Wśród nich można wymienić:
- Dzień Morskich Opowieści
- Konkurs plastyczny „ Zachód słońca na plaży”
- Dzień Historii powiązany z wycieczką autokarową do Lęborka
- Chrzest Morski
- Dzień Leniucha powiązany z plażowaniem, kąpielami morskimi 

i atrakcjami organizowanymi na piaszczystym wybrzeżu
- Wycieczkę autokarową „Śladami Słowińców”
- Kolonijne igrzyska sportowe
- Bal kapitański
- Grę terenową „Dzieciaki Sherloka Holmesa”
- Ognisko z „Pocztą Francuzką”
- Wybory Miss i Mistera kolonii

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, ale na pewno na nudę 
koloniści nie mogli narzekać. O tym też świadczy pogodny nastrój 
w jakim wrócili do domu. 

Organizatorzy zadbali też o właściwe przekazanie dzieci w dniu 
wyjazdu i po powrocie między rodzicami i realizatorami kolonii. 
Wszyscy otrzymali pisemną informację na temat miejsca zbiórki, 
terminu i godziny wyjazdu oraz powrotu, kontaktu z pilotem. Za 
każdym razem w przekazaniu dzieci pilotowi i wychowawcom 
uczestniczył koordynator ds. uzależnień lub osoba przez niego upo-
ważniona.

Dobrze nawiązana współpraca zaowocuje zorganizowaniem 
w miesiącu sierpniu kolejnej kolonii, tym razem w Rewalu, która 
w całości finansowana będzie ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze.

Małgorzata Szpendowska-Wylegalska
gminny koordynator ds.uzależnień

„Biblioteka jako partner 
w działaniu”

„Biblioteka Jako partner w działaniu” to hasło konkursu dobrych 
praktyk gminnych koalicji na rzecz rozwoju biblioteki, do którego 
przystąpiła nasza biblioteka. Konkurs organizowany jest przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Głównym celem konkursu jest inspirowanie bibliotek do rozsze-
rzania współpracy ze środowiskiem lokalnym, wypracowanie dobrych 
praktyk, które wzmacniają rolę biblioteki oraz dzielenie się doświad-
czeniami w tych działaniach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było przedstawienie koalicji, 
grupy osób, która wraz z biblioteką dąży do realizacji zadań o charak-
terze społecznym i kulturowym. Biblioteka stara się współpracować 
z ludźmi w każdym wieku, wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, 
organizacjami społecznymi, sołectwami. Myślę, że taką koalicję, udało 
nam się przy bibliotece stworzyć. 

W związku z przystąpieniem do konkursu , 12 lipca 2011 r. przy-
była do naszej biblioteki Komisja Konkursowa w skład , której weszli 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury oraz Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski, która spotkała się z osobami, aktywnymi 
członkami koalicji. Celem spotkania była rozmowa o roli biblioteki, 
jaką spełnia ona w społecznym i kulturowym życiu miasta i gminy. 
Komisja Konkursowa oceniała skład koalicji, jej zróżnicowanie, do-
tychczasową aktywność i pomysłowość w realizacji celów, a przede 
wszystkim zaangażowanie biblioteki w działalność koalicji.  

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na październik 2011 
roku, o wynikach poinformujemy Państwa.  

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję za udział 
w spotkaniu.

Gabriela Bałażyk

„Cała Polska czyta dzieciom”
Kampania Społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” trwa już 10 

lat. Rozpoczęta została w czerwcu 2001 r., a jej głównym celem jest 
uświadomienie społeczeństwu jaką rolę w rozwoju każdego dziecka 
odgrywa książka. Działania promocyjno – informacyjne podjęte przez 
Kampanię odniosły sukces. Coraz więcej Polaków zaczęło częściej 
sięgać po książkę i coraz częściej zaczęto czytać najmłodszym.

Kampanię w jej 
działaniach od lip-
ca 2008 r. wspiera 
także Biblioteka 
Publiczna w Sko-
kach, organizując 
dla swoich mło-
dych czytelników 
kółka czytelnicze, 
spotkania z baśnią 
oraz tygodnie czy-
tania. Działania te 
cieszą się wśród 

skoczan dużym zainteresowaniem, dlatego też Biblioteka postano-
wiła przystąpić w lipcu br. do konkursu ogłoszonego przez Fundację 
ABCXXI dla Koordynatorów i Liderów Kampanii. Celem konkursu 
jest wyłonienie spośród uczestników tych, których działania w roku 
szkolnym 2010/ 2011 zostały przeprowadzone najlepiej. Czy się uda? 
Zobaczymy. O wynikach konkursu powiadomimy niebawem.

Sylwia Popadowska



18

Biegać każdy może c.d.
Nasz zaprzyjaźniony mieszkaniec sąsiedniej Gminy Murowana 

Goślina, ale występujący w barwach Gminy Skoki pan andrzej Ludz-
kowski nieźle nabiegał w ostatnim czasie. Poniżej przedstawiamy jego 
wyniki w miesiącach maju i czerwcu:

14.05.2011 - II Grand Prix Poznania w biegach przełajowych na 5 
km. W ostatnim biegu tej edycji uzyskał najlepszy swój czas 22 min 34 
sek, czyli nowy rekord życiowy, co w klasyfikacji generalnej dało mu 
165 miejsce w klasie open, na 365 startujących.

29.05.2011 - Bieg przełajowy na dystansie 8,6km o koronę Dąbrówki 
(koło Poznania). Tym razem pan Andrzej trafił na pudło i to w naj-
wyższe jego miejsce, zajął 1 miejsce w kategorii niepełnosprawnych 
i uzyskał bardzo dobry czas tj.: 39min 10 sek (nowy rekord).

05.06.2011 - XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie na 
21,1km w bardzo ciężkich warunkach (36 stopni w cieniu). Bieg z cza-
sem 02h 09 min 11sek dał 2 miejsce w kategorii niepełnosprawnych.

12.06.2011 - V Grodziski Półmaraton Słowaka, tu już poszło dużo 
lepiej, czas 01h 55 min15 sek i miejsce 969 w połowie stawki.

19.06.2011 - XV Bieg Piastowski  na dystansie 6,8 km. Tu znów pudło 
z najwyższym stopniem - 1 miejsce w kategorii niepełnosprawnych i 18 
miejsce w klasie open na 50 startujących oraz bardzo dobry czas 30 
min 54sek - nowy rekordzik.

26.06.2011 - II Cross na Dziewiczą Górę. Kilometrów zdawałoby się 
niewiele, bo 10,8 ale kto zna te rejony wie, że to trasa bardzo ciężka. 
Start odbywał się na dochodzenie co 20 sek. Na 136 zawodników, 
którzy ukończyli bieg pan Andrzej był 46, z bardzo dobrym czasem 
51min 45sek.

02.07.2011 - Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, 
pan Andrzej startował na dystansie 5 km i zajął 6 miejsce z nowym 
rekordem na 5km 22min 04sek.

Jak widać, forma biegowa pana andrzeja rosła na tyle żeby wystar-
tować w Mistrzostwach Polskie (ostatni bieg). Życzymy wytrwałości 
i czekamy na kolejne sukcesy. Kolejny start już niebawem w Pobie-
dziskach w półmaratonie 17 lipca. Trzymamy kciuki. 

Dzień Matki i Dziecka 
w sołectwie Bliżyce 

Dnia 4 czerwca na boisku wiejskim w Bliżycach odbyło się spotka-
nie Matek oraz Dzieci z wsi Bliżyce i Wysoka z okazji Dnia Matki 
i Dziecka. 

Milusińscy mogli miło spędzić czas biorąc udział w licznych grach 
i zabawach.  Pogoda dopisywała. W przerwach mogli przegryźć kieł-
baskę z ogniska, słodycze czy lody. Natomiast Mamy spędziły czas 
przy kawie oraz cieście. 

Serdeczne podziękowania należą się panu Tadeuszowi Kopale, 
który zasponsorował lody.

Rada Sołectwa Bliżyce i Wysoka 

Festyn Rodzinny w Jabłkowie
W sobotę, dnia 11 czerwca 2011 roku na Placu Pałacowo - Parkowym 

w Jabłkowie odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Przed-
szkole i Szkołę Podstawową w Jabłkowie. Imprezę uświetniły występy 
Teatru „agrafka” z Pawłowa Skockiego oraz dzieci z Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. 

Ciekawym wydarzeniem był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Mieściska. Poza tym każdy z uczestników mógł wziąć udział w licznych 
konkursach i wygrać wiele nagród. Dużym powodzeniem cieszyła się 
Loteria Fantowa, w której każdy los wygrywał i pozwalał wziąć udział 
w dodatkowym losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród. Nagrodę 
główną - rower miejski wygrała pani Kamila Kryskowiak z Jabłkowa.

W programie było przewidzianych wiele darmowych atrakcji dla 
dzieci, m.in. quady, trampolina oraz poczęstunek dla dzieci w postaci 
lodów, napojów i słodyczy. Wszystko to było dostępne dzięki hojności 
naszych sponsorów. 

W czasie trwania imprezy nie zapomnieliśmy także o naszych do-
rosłych uczestnikach. Po godzinie 20:00 odbyła się zabawa taneczna 
„pod chmurką”, na której bawiło się wiele osób. Imprezę tą uważamy 
za udaną i na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.  

Za uświetnienie naszego festynu serdecznie i z całego serca dzię-
kujemy naszym sponsorom.

Lista sponsorów: Księgarnia „Locum” - Krzysztof Kreskowiak – 
Wągrowiec, Firma „Elbud” - Elżbieta Bachorska – Raczkowo, P.H.U. 
„Papirus” - Zenon Czerwiński – Wągrowiec, Zakład Produkcyjno 
– Handlowo - Usługowy „Serpol” - Zdzisław Serwatka – Mieścisko, 
Foto Video Mix Studio Fotograficzne – Skoki, Fotografia Ślubna 
I Okolicznościowa - Paulina Matuszak – Skoki, P. P.H.U. Sklep „Va 
– Bank” - Andrzej Pilaczyński – Skoki, Firma „Robas” – Gniezno, 
Spółka Jawna „Odnowa” - Modlibowscy – Skoki, Mal - Bud - Piotr 
Janke – Przysieczyn, Zakład „Stach” - Andrzej Stachowiak - Popowo 
Kościelne, Systemia Sp. Z.O.O – Poznań, Sklep „Maja” - Daniel 
Brzykcy – Mieścisko, Pizzeria „Verona” – Skoki, Pc Serwis - Tomasz 
Brandt – Wągrowiec, Sklep Spożywczo – Przemysłowy - Alina i Tade-
usz Kopała – Bliżyce, Radna Gminy Skoki Maria Kozłowska – Jabł-
kowo, Ochotnicza Straż Pożarna – Mieścisko, Sołtys Wsi Jabłkowo 
- Małgorzata Napierała, Kamila I Łukasz Kryskowiak – Jabłkowo, 
Zakład Fryzjerski - Aneta Babrakowska – Wągrowiec, Jan Sztylka – 
Bliżyce, Usługi Elektryczne - Krzysztof Szymański - Janowiec Wlkp, 
Usługi Ogólnobudowlane -Piotr Krygier – Rogowo, Zbigniew Krygier 
- Janowiec Wlkp., Karolina i Wiesław Fijołek – Pomarzanki, Wszyscy 
Sponsorzy Którzy Nas Wspomogli, A Chcieli Zostać Anonimowi.

Wypoczynek nad Bałtykiem
W dniach 20-25 czerwca po raz kolejny osoby niepełnosprawne ze 

świetlicy terapeutycznej wypoczywały w Ustroniu Morskim. Pomimo 
niezadawalającej w dniu wyjazdu deszczowej pogody pełni zapału 
i ciekawości wyruszyliśmy na długo oczekiwaną i planowaną wycieczkę. 



19

Po dotarciu na miejsce Ustronie Morskie przywitało nas słońcem i tak 
nas rozpieszczało do ostatniego dnia pobytu pozwalając na realizację 
wszystkich punktów programu. Zadowolenie i uśmiech nie znikał 
z twarzy naszych podopiecznych, dając nam opiekunom poczucie, że to, 
co robimy jest ważne i potrzebne. Pełni nowych wrażeń i doświadczeń 
wróciliśmy do domu, czekając na kolejną wyprawę w przyszłym roku. 
Pragnę dodać, że w czwartek 23 czerwca dołączyła do nas 50-osobo-
wa grupa osób niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzicami oraz 
opiekunami z Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Wesołe Misie”.

Wyjazd ten nie odbyłby się gdyby nie wsparcie ze strony Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Katolic-
kiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie’, za co 
z całego serca dziękujemy.

Za zaangażowanie, ogromne serce, bezpieczną podróż a przede 
wszystkim za pomoc w opiece nad grupą dziękuję Małgorzacie, Ma-
rzannie i Grzegorzowi.

Danuta Urbanowicz

Festyn Rodzinny w Lechlinie
W niedzielne popołudnie 3 lipca 2011 r. odbył się trzeci Festyn Ro-

dzinny w Lechlinie,  zorganizowany przez pracowników szkoły i sołectw  
Lechlin i Łosiniec oraz chętnych do pomocy rodziców. 

Czas festynu wypełniony był rodzinnymi zajęciami sportowo – re-
kreacyjnymi. Atrakcją programu był występ góralskiego zespołu „Małe 

Bartusie” z Murzasichla koło Zakopanego. Przez cały czas festynu 
można było zakupić los (pod każdym numerem niespodzianka) oraz 
coś dla „ciała”(kiełbaski z grilla, zapiekanki, frytki oraz słodkości 
z kawą lub herbatą). Każde dziecko otrzymało maskotkę z gąbki, lody 
oraz słodycze. Pod koniec odbyło się losowanie głównych nagród. 
Festyn zakończyła zabawa na świeżym powietrzu, którą poprowadził 
pan Piotr Wiśniewski i Dj_Bartii.

„Przystanek Lato” 
w Antoniewie

czy wakacje spędzone blisko swego miejsca zamieszkania muszą być 
nudne? Mogą, ale wcale nie muszą. Dla dwadzieściorga dzieci z terenu 
naszej gminy dwa pierwsze tygodnie wakacji letnich były czasem, kiedy 
nie było czasu na nudę. Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka 
„alia” w antoniewie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Skokach zaprosiło dzieci, w wieku od siedmiu do trzynastu lat, do 
udziału w półkoloniach, które zorganizowano na terenie Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w antoniewie w czasie od 27 czerwca 
do 10 lipca br. Te dwa tygodnie dzieci spędziły nie tylko na beztro-
skiej zabawie, ale także na nabywaniu nowych umiejętności. Uczyły 
się nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności pracy 
zespołowej, wzajemnej tolerancji i akceptacji. W trakcie różnorod-
nych zajęć organizowanych przez opiekunów odkrywały różne formy 
spędzania czasu wolnego z dala od telewizora i komputera, rozwijając 
swój twórczy potencjał. Był czas na wspólne zabawy, wycieczki, zajęcia 
artystyczne i sportowe, w czasie których dzieci rozwijały swoje dotych-
czasowe umiejętności i odkrywały własne talenty. Program półkolonii 
miał nie tylko charakter rekreacyjno-wypoczynkowy, ale także tera-
peutyczny i profilaktyczny. Nad organizacją zajęć i bezpieczeństwem 
dzieci czuwali doświadczeni pedagodzy i młodzi wolontariusze, wybrani 
spośród wychowanków Ośrodka w Antoniewie.

Tym, czego dzieci nauczyły się i jak odpoczywały przez dwa tygodnie 
pobytu na półkoloniach, mogły pochwalić się przed rodzicami i gośćmi, 
którzy przybyli na spotkanie podsumowujące akcję w niedzielę 10 
lipca br. A było się czym pochwalić, bo program półkolonii był bardzo 
atrakcyjny i bogaty.

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i pomocy Urzędu Wojewódz-
kiego oraz władz samorządowych gminy, powiatu jak i wielu sponso-
rów. To dzięki nim dzieci miały urozmaicone menu, i zostały także 
obdarowane upominkami.

Mamy nadzieję, że ta forma wypoczynku dzieci, którym rodzice nie 
mogą zapewnić wyjazdu nad morze czy w góry będzie coraz bardziej 
powszechna i stanie się jedną ze stałych akcji organizowanych przez 
Towarzystwo „alia”.

Wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób 
pomogły sfinalizować ten projekt, w imieniu organizatora składam 
serdeczne podziękowania.

Prezes Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „alia”
antoni Kasica
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Wycieczka do Nowego ZOO
W czwartek 16 czerwca 2011 wszystkie przedszkolaki z placówki 

w Rejowcu udały się na wycieczkę do Nowego ZOO w Poznaniu. Zaraz 
przy samym wejściu czekała na nas pani przewodnik, która w przystępny 
dla dzieci sposób opisywała zwierzęta zamieszkujące Dziecięce ZOO. 
Były tam między innymi papużki faliste, kozy, owce, świnie wietnam-
skie, osły, kuce, żółwie i inne nieduże stworzenia. Pojechaliśmy kolejką 

do wybiegu tygrysów syberyjskich, a po drodze widzieliśmy flamingi 
i skaczące na linach małpy. 

Punktem kulminacyjnym wycieczki było odwiedzenie ogromnej 
słoniarni. Obejrzeliśmy jeszcze wiele różnych zwierząt. 

Po wyjściu z ZOO udaliśmy się na Stację Zwierzyniec aby przeje-
chać się kolejką wąskotorową do Malty. Wyjazd uatrakcyjniła wizyta 
w McDonaldzie. Dzieci zadowolone i bardzo zmęczone wróciły bez-
piecznie do domu.  

Rosną talenty wokalne
Pomimo upału na dworze, same lub w asyście rodziców i dziad-

ków, już przed godziną 15.00, do szkoły w Jabłkowie zjechały  młode 
miłośniczki sztuki wokalnej, aby uczestniczyć w Szkolnym Konkursie 
Piosenki Optymistycznej.

Chłopcy żyją już chyba EURO 2012, bo w tym roku nie stanęli 
w szranki z dziewczętami. One natomiast bardzo dobrze sobie ra-
dziły prezentując przygotowane przez siebie piosenki. Wykonywały 
je z akompaniamentem nauczycieli (Panów: Piotra Wiśniewskiego 
i Macieja Macioszka), albo też własnym. Tak się stało w przypadku 
zdobywczyni pierwszej nagrody – Martyny Kujawy, która przygrywała 
sobie samodzielnie na keyboardzie. 

Pięknie, czysto śpiewać to wcale nie taka prosta sprawa. Tylko nielicz-
ni tak naprawdę to potrafią. Wielcy wokaliści uczą się tej sztuki latami. 
Nie od razu można stać się artystą na miarę znanych i podziwianych 
solistów wielkich scen operowych czy piosenkarzy estradowych. Trzeba 
umieć prawidłowo oddychać, poprawnie prowadzić frazę muzyczną 
i jaszcze mieć to „coś” co przyciąga uwagę słuchaczy. 

Nasze, młode piosenkarki skoncentrowały dzięki interesującym 
wykonaniom i właściwie dobranemu repertuarowi. Wprowadziły opty-
mistycznego ducha w ten upalny, męczący spiekotą i duchotą dzień. 
Może w tych dziecięcych głosach drzemie wielki, niepowtarzalny wokal 
przyszłej gwiazdy ? Kto wie czy kiedyś nie zobaczymy ich w słynnych 
programach „X Factor” czy „Mam Talent”

Na pewno predyspozycje i umiejętności należy rozwijać i pielęgno-
wać. Miejmy nadzieję, że wszystkie uczennice będą miały takie szanse 
i chęci, czego im serdecznie życzymy.

Drobne upominki i dyplomy, które dzieci otrzymały po swoich pre-
zentacjach, niech będą dla nich zachętą do dalszych ćwiczeń i twórczych 
poszukiwań. Spełniajcie swoje marzenia !!!

M.W.

Niżej podajemy listę nagrodzonych:
I miejsce – Martyna Kujawa ( PF Rejowiec )
II miejsce – Anita Sydow ( PF Łosiniec)
III miejsce – Julia Szczurek ( PF Łosiniec)
wyróżnienie – Weronika Konowalska ( Jabłkowo )
wyróżnienie – Klaudia Wanecka ( PF Rejowiec )
wyróżnienie - Izabela Kasprzyk  ( Jabłkowo )

Wizyta w Filharmonii
3 czerwca w filharmonii w Poznaniu miałam przyjemność wysłuchać 

koncert pt. „Miłosne przygody Don Juana”
Po filharmonii mnie i innych oprowadziła Pani Bernadetta Gliszczyń-

ska, a Pani Marlena Gnatowicz i Pan Przemysław Rapliński wprowadzili 
nas do tematu koncertu. Utwory, które zagrano w filharmonii, zostały 
napisane między innymi przez Ryszarda Straussa, Lidię Zielińską oraz 
W. A. Mozarta. Utwory te były tematycznie powiązane z postacią Don 
Juana. Na koncercie basem zaśpiewał dla nas Wojciech Gierlach, na-
tomiast dyrygentem był Wojciech Rodek. Widownia była zachwycona, 
każda część koncertu nagrodzona była gromkimi brawami.

Na początku sądziłam, że w filharmonii będzie nudno, ale okazało 
się iż i tam może mnie coś zaciekawić. Jeżeli będę miała okazję, pojadę 
na taki występ jeszcze raz.   

Julia Kaczyńska

Rejowiec w Silverado City
20 czerwca 2011 uczniowie klas I – III wybrali się na wycieczkę do 

Miasteczka Westernowego Silverado City koło Żnina. Dzieci były 
świadkami scenek z kowbojami, napadu na bank i łapaniu przestęp-

ców przez szeryfa. Mogli pojeździć konno, poskakać na trampolinie 
i pobawić się w kowboi i szeryfów. Miasteczko Westernowe przybliżyło 
dzieciom czasy Dzikiego Zachodu znanego im tylko z filmów. Zmęczeni 
ale pełni wrażeń wróciliśmy do domu. 

Zakończenie roku szkolnego 
2010/2011 w szkole 

i przedszkolu w Rejowcu
22 czerwca 2011 r. dzieci z Rejowca pożegnały rok szkolny przygo-

towanym występem słowno – muzyczno – tanecznym. Wyróżnionym 
uczniom wręczono nagrody książkowe za wspaniałe wyniki w nauce 
i podziękowano za wysiłek i trud włożony w całoroczną pracę. Szcze-
gólne podziękowania zostały skierowane również do rodziców, którzy 
aktywnie wspierali szkołę i przedszkole we wszystkich działaniach. 

Grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom 
Rejowca i okololicznych wiosek za pomoc i zaangażowanie w życie 
szkoły i przedszkola.

Życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji!!!
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Oferta wakacyjna
Nasza szkoła nie zamyka swoich drzwi z chwilą ostatniego dzwonka 

kończącego rok szkolny. Podczas pierwszego miesiąca wakacji na-
uczyciele i wychowawcy zaoferowali swoim podopiecznym udział w 10 
wycieczkach na basen i do kina. 

Oferta wakacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów 
i rodziców, ponieważ uwzględniała ich preferencje, a przede wszystkim 
gwarantowała atrakcyjne spędzenie czasu. 

Projekcje filmowe dostosowane do wieku i zainteresowań uzupełnio-
ne aktywnością fizyczną podczas pobytu na basenie, sprzyjały integracji 
dzieci i poznawaniu nowych kolegów, zwłaszcza że dla wielu z nich to 
jedyna możliwość wakacyjnego wyjazdu. 

Ze sportu szkolnego
W dniu 18 maja reprezentacja Gimnazjum w Skokach uczestniczyła 

w ścisłym finale wielkopolski w rozgrywkach piłkarskich Coca Cola 
Cup 2011.

Po zwycięstwie 6:2 z Gim. w Krobi i porażce 2:3 z Gim. nr 2 z Wrześni 
zajęliśmy IX miejsce.

W finale Wielkopolski walczyli: Szymon Druciarek, Błażej Gebler, 
Filip Rakowicz, Sebastian Sommerfeld, Artur Kucharski, Mariusz 
Dzikowski, Krzesimir Kaczmarek, Mateusz Nowak, Mateusz Futro, 
Adam Graczyk nauczyciel Wiesław Nowak

Skoccy gimnazjaliści 
w ojczyźnie Moliera

Już 25 czerwca 2011 r. grupa skockich gimnazjalistów rozpoczęła 
wakacyjny wypoczynek - częściowo dofinansowany przez szkołę - 
wyjeżdżając na wycieczkę do Francji, którą zorganizowała poprzez 
Biuro Turystyki Szkolnej „Eurotramping” Iwona Migasiewicz wraz 
z Magdaleną Samol.

P r z y g o t o w a n i a 
(zwłaszcza finansowe) 
trwały od jesieni. Trasa 
przewidziana na  6 dni 
(25-30 czerwca 2011 r.) 
obejmowała Epernay – 
stolicę szampana, gdzie 
zaplanowane było zwie-
dzanie piwnic słynących 
z jego produkcji oraz 
m.in. słynnej katedry 
w pobliskim Rems.

Kolejny dzień prze-
znaczono na zobacze-
nie najważniejszych 
zabytków i atrakcji 
Paryża. W pamięci na 
pewno zostanie Luwr 
i Katedra Notre-Dame, 
plac Vendome a także 

rejs po Sekwanie i wieczorny wjazd na Wieżę Eiffla. Oprócz tego 
uczniowie  z pewnością zapamiętają tłumy zwiedzających z całego 
świata i trzydziestostopniowy upał, który akurat wtedy towarzyszył 
wszystkim turystom. Następnego dnia po tradycyjnym francuskim 
śniadaniu, rozpoczęła się przygoda z architekturą i historią, czyli 
wędrówka po zamkach w dolinie Loary. W programie zwiedzania zna-
lazły się trzy reprezentatywne budowle: Blois, czyli rezydencja królów 
Francji, Chambord – największy i jeden z najpiękniejszych zamków 
renesansowych Francji oraz Cheverny – wspaniała, zamieszkana przez 
właścicieli, prywatna rezydencja z oryginalnym wystrojem wnętrz, znana 
z organizowanych do dziś polowań i imponującej psiarni. Ostatni dzień 
od samego rana aż do zamknięcia cała trzydziestoczteroosobowa grupa 
wycieczkowiczów spędziła w parku rozrywki Disneyland, korzystając 
do woli z wszystkich dostępnych tam atrakcji. 

Już podczas kilkunastogodzinnej drogi powrotnej w autokarze sły-
chać było pierwsze komentarze podsumowujące wyjazd. Spełniły się 
marzenia o zagranicznych wojażach, zwłaszcza grupy uczniów klasy 
3a, którzy wycieczkę do Francji zaplanowali już … trzy lata wcześniej. 

Panowało ogólne zadowolenie z programu wycieczki, wyżywienia 
i noclegów, w niepamięć poszło zmęczenie upałem oraz awarią kli-
matyzacji w autokarze, którą dzięki staraniom organizatorów udało 
się zlikwidować. 

Iwona Migasiewicz

Wyprawa po skarb
Wspólne letnie wycieczki młodzieży z klas specjalnych i integracyj-

nych oraz świetlicy terapeutycznej stały się już tradycją. Tym razem 
wybraliśmy się do Parku Rekreacyjnego „Nenufar Club” w Kościanie. 
Tam czekała nas niesamowita przygoda. Mieliśmy odbyć niezapomnia-
ną podróż z piratami dookoła świata. 

Podczas tej wyprawy czekało nas niełatwe zadanie, a mianowicie 
odnalezienie skarbu. Przygodę rozpoczęliśmy od spotkania z Piratami, 
którzy zawieźli nas tratwami na wyspę zamieszkałą przez Karaibki. 

Tam musieliśmy rozwiązać kilka rebusów, które wskazały nam dalszą 
drogę. Na wyspie zobaczyliśmy miniatury wielu znanych budowli 
świata. Następnie udaliśmy się do Krainy Bajek, gdzie zajrzeliśmy do 
domków Królewny Śnieżki, Muminków, Kubusia Puchatka i wielu 
innych znanych bajkowych postaci. 

Znowu wróciliśmy na tratwy, tym razem naszymi przewodnikami 
była para sympatycznych Indian. Rozwiązując kolejne zagadki wreszcie 
dotarliśmy na ląd. Tam czekał na nas skarb, skrzynia pełna cukierków, 
którą po intensywnych wspólnych poszukiwaniach znaleźliśmy pod 
potężnym drzewem. 

Indianie zaprowadzili nas do wigwamu, gdzie czekała na nas dziew-
czyna przebrana za Lalę. Zaprosiła nas ona do wspólnej zabawy pod 
nazwą „Mini Disco Show”. 

To był już koniec pełnej wrażeń wyprawy, ale nie koniec naszej 
wycieczki. Na terenie parku czekało już na nas rozpalone ognisko, 
przy którym upiekliśmy pyszne kiełbaski. Po krótkim odpoczynku 
i smacznych lodach, udaliśmy się do autokaru, by późnym popołudniem 
dotrzeć do domu. 

W imieniu uczestników 
Elżbieta Berendt
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Miesiąc maj, to „Miesiąc Maryjny”, w którym 
zachowując dawne tradycje mieszkańcy wielu 
skockich wsi zbierają się pod krzyżem lub pod fi-
gurą na wieczornych Nabożeństwach Maryjnych. 
I właśnie takie nabożeństwo pod krzyżem, które 
rozwinęło się w spotkanie integracyjne miesz-
kańców parafii pw. Św. Jakuba w Budziszewku, 
z udziałem Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego 
„Harfa” odbyło się w Budziszewicach. „Nasi 
śpiewacy” swymi głosami uświetnili Modlitwy Ma-
ryjne, a po nich dali koncert kilku pieśni ze swego 
repertuaru. Zainicjowali też wspólną biesiadę 
przy grillu i placku drożdżowym serwowanych 
przez miejscowe Panie. Uczestnikami spotkania, 
którego inicjatorem była Pani Henryka Kluj - 
sołtys Budziszewic, byli też członkowie wycieczki 
rowerowej z Budziszewka, którzy przybyli wraz 
z księdzem proboszczem Grzegorzem Kulińskim. 

Miesiąc czerwiec w życiu „Harfy” nieodłącznie 
wiąże się z występem Zespołu w imprezach orga-
nizowanych z okazji Dni Skoków. Nie inaczej było 
i w minionym czerwcu, gdy członkowie Zespołu 
w dniu 18 czerwca w niezwykle oryginalny sposób 
zainaugurowali tegoroczne Dni.  Z kolei w dniach 
od 23 do 26 czerwca chórzyści wyruszyli do Sławy, 
ale nie do naszej Sławy Wlkp., lecz tej dalszej, 
bliżej nie określonej Sławy w województwie 
lubuskim, zwanej niegdyś Sławą Śląską. Tutaj,  
po zakwaterowaniu w jednym z wielu ośrodku 
wypoczynkowych położonych nad pięknym jezio-
rem Sławskim, członkowie zespołu uczestniczyli 
w wieczornym spotkaniu integracyjnym z miesz-
kańcami, na którym popisywali się swoim repertu-
arem. W niedzielne przedpołudnie „Harfa” swym 
śpiewem towarzyszyła modlitwom mszalnym, a po 
myszy św. dała koncert w kościele  pw. Miłosier-
dzia Bożego. Miłym akcentem, który nastąpił 
tuż po koncercie było spotkanie z pochodzącą 
ze Skoków, z rodziny Szafranów Panią Ireną 
Małecką, która przy tej okazji pozdrawia nie tylko 
znajomych, ale i wszystkich Skoczan. Chórzyści  
doskonalili też swe umiejętności śpiewacze, a w 
wolnym czasie podziwiali Sławę i okolicę. 

W miesiącu lipcu nasi chórzyści - emeryci 
uczestniczyli w XI Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Seniorów pod hasłem „…STARE 
ALE JARE” w Obornikach. W „Przeglądzie”, 
tym razem, w trakcie 10 min występów swą 
twórczość zaprezentowało 17 zespołów śpiewa-
czych i wokalno-instrumentalnych oraz 1 zespół 
kabaretowy. Po „Przeglądzie”, w drugiej części 
spotkania nasi chórzyści wzięli udział w „Pikni-
ku”, który zapoczątkował wspólny taniec „PASO 
DOBLE” wszystkich uczestników,  a zakończyła 
zabawa taneczna.

E.Lubawy

Trzy miesiące z życia
„HARFY”
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SKOCZANIE CZY WAM NIE WSTYD?!
Taki widok towarzyszył uczestnikom obchodów 100-lecia 
działalności OSP w Skokach w dniu 16 lipca!

Komu przeszkadzała ta donica?



24

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego wią-
zała się z przyznaniem Im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego Medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które to Medale w imieniu Pre-
zydenta wręczył Im Burmistrz Tadeusz Kłos. 
Stanowiła ona też uwieńczenie uroczystości 
Jubileuszowych, uroczystości Złotych Godów 
Małżeńskich, które Ci szczególni Goście 
obchodzili już w gronie swych najbliższych 
członków rodziny i  przyjaciół. Bo przecież, po-
przedziło je 50 lat wspólnego życia, co oznacza 
ponad 18 250 dni i nocy, wśród których były 
czasy radosne, ale i dni pełne smutku i troski 
o siebie nawzajem i  o los swych dzieci i wnu-
ków. I trzeba było wiele miłości, wzajemnego 
zrozumienia i ustępstw małżonków, by po 50 
latach wspólnej drogi cieszyć się z przeżytych 
lat i z obchodzonego Jubileuszu.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” obdarowani zostali:

- zamieszkali w Skokach: Halina z domu 
Szymkowiak urodzona 1.07.1940r w Skokach 
i urodzony 13.11.1936r w Skokach Miłosz 
Dychtowiczowie. – Ślubowali 28.04.1961r 
w Skokach; pani Halina pracowała w Wągro-
wieckich Zakładach Przemysłu Terenowego, 
a następnie w Polskich Kolejach Państwowych, 
a pan Miłosz w Zakładach Regeneratu w Bo-
lechowie – pan Miłosz od lat młodzieńczych 
był aktywnym członkiem i pełnił funkcję we 
władzach skockiej jednostki oraz w Zarządzie 
Miejsko Gminnym Ochotniczej Straży Pożar-
nej, której to organizacji członkiem honoro-
wym pozostaje do dzisiaj; wspólnie wychowali 
3 córki, cieszą się posiadaniem 1 wnuczki i 6 
wnuczków. 

- zamieszkali w Sławicy: Stanisława z domu 
Stożek urodzona 10.04.1938r w Sławicy i uro-
dzony 10.07.1933r. w Skokach czesław Ga-
pińscy – ślubowali 6.05.1961r w Skokach; pani 
Stanisława pracowała w Zakładach „LINUM” 
w Sławie Wlkp. i w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym, a pan Czesław w CPN Rejowiec i w Za-
kładach Regeneratu w Bolechowie; wychowali 
syna i córkę, szczycą się posiadaniem 1 wnuczki 
i 2 wnuków oraz 1 prawnuczki.

- zamieszkali w Skokach: Maria z domu 
chodyńska urodzona 8.12.1938r w Skokach 
i urodzony 26.04.1937r w Jabłkowie Stanisław 
Łosinieccy – ślubowali 28.04.1961r w Skokach; 
pani Maria pracowała w Spółdzielni Inwalidów 
„METALOWIEC”, a pan Stanisław w Zakła-
dach Metalurgicznych „POMET”; wychowali 

2 córki, cieszą się posiadaniem 1 wnuczka i 2 
wnuczek oraz 2 prawnuczek i 1 prawnuczka. 

- zamieszkali w chociszewie: Kazimie-
ra z domu Baranek urodzona 11.02.1943 
w Jaworówku Gmina Mieścisko i urodzony 
29.10.1939r w Komarnicy kolo Nowogródka 
Ryszard Sepiołowie – ślubowali 4.03.1961 
w Mieścisku; pani Anna pracowała w Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach, 
a pan Ryszard swą działalność zawodową 
związał z Nadleśnictwami Państwowymi w Ka-
kulinie, Durowie i w Łopuchówku, są dumni 
z posiadania 2 córek, i cieszą się szczęściem 1 
wnuczka i 1 wnuczki. 

- zamieszkali w Skokach Dorota z domu Ko-
łodziejczak urodzona 13.11.1935r w Skokach 
i urodzony 12.11.1937r w Zielonce Gmina 
Murowana Goślina Stanisław Kutznerowie – 
ślubowali 4.03.1961r w Skokach; pani Dorota 
pracowała w Zakładach „LINUM” w Sławie 
Wlkp., a pan Stanisław w Zakładach Prefa-
brykatów Betonowych w Owińskach; cieszą 
się szczęściem 1 syna i 1 wnuczka. 

- zamieszkali w Glinnie anna z domu 
Przybysz urodzona 6.01.1938r w Bliżycach 
i urodzony 6.09.1939 w Glinnie Stanisław 
Piątkowscy -  ślubowali 22.04.1961r w Skokach; 
pani Anna, zajmując się gospodarstwem do-
mowym pracowała dorywczo w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Glinnie, z którym 
to Gospodarstwem do osiągnięcia świadczeń 
zusowskich związał się też pan Stanisław; wy-
chowali córkę i syna, cieszą się posiadaniem 
1 wnuczki. 

- zamieszkali w Skokach Bogumiła z domu 
Przybylska urodzona 25.11.1937r. w Kusze-
wie i urodzony 2.12.1937r w Sławie Wlkp. 

Mieczysław Kuniccy – ślubowali 18.02.1961r 
w Skokach; pani Bogumiła zajmowała się 
prowadzaniem domu i wychowaniem dzieci, 
a pan Mieczysław pracował w Poznańskich 
Pracowniach Konserwacji Zabytków w Po-
znaniu; wychowali 3 córki i 2 synów, szczycą 
się posiadaniem 3 wnuczek i 4 wnuków oraz 1 
prawnuczki i 2 prawnuczków. 

Uroczystościom Jubileuszowym towarzy-
szyły chwile wzruszeń związane z życzeniami 
skierowanymi do Jubilatów przez Burmistrza 
Tadeusza Kłosa i organizatora spotkania – 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę 
Wolicką-Przywarty oraz z samą dekoracją 
Medalami, a szczególnie z podziękowaniami 
wyrażanymi przez panów i panie pod adresem 
współmałżonków, za wspólnie przebytą drogę: 

„Dziękuję ci Żono, Dziękuję ci Mężu - że 
nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe”.

W trakcie spotkania Jubilatki  obdarowane 
zostały bukietami kwiatów, a wszyscy Jubilaci 
dokumentami pamiątkowymi i upominkami. 
Nie zabrakło też pamiątkowego wspólnego 
zdjęcia oraz spotkania przy kawie i wspaniałym 
torcie, połączonego z nieodzownym, a miłym 
toastem za ich zdrowie i dalsze szczęśliwe życie. 

Przyłączając się do tych życzeń w imieniu 
redakcji wszystkim szczególnym gościom 
świętującym Złoty Jubileusz i przybyłym 5 
lipca do skockiej Sali Ślubów życzymy wiele 
pogodnych dni w dalszym wspólnym życiu 
i cieszenia się sobą nawzajem i szczęściem 
swych najbliższych. 

Zapraszamy do galerii zdjęć z Jubileuszu 
na stronie www.gmina-skoki.pl

Edmund Lubawy

50 lat minęło
ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Małżonkowie Halina i Miłosz Dychtowiczowie, Stanisława i czesław Gapińscy, Maria i Stanisław Ło-

sinieccy, Kazimiera i Ryszard Sepiołowie, Dorota i Stanisław Kutznerowie, anna i Stanisław Piątkowscy 
oraz Stanisława i Mieczysław Kuniccy na zaproszenie Burmistrz Tadeusza Kłosa gościli we wtorek, 5 lipca 
w Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu cywilnego. 


