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Magiczną aurą rozpoczęły się Mikołajki w Skokach. Padający 
8 grudnia śnieg jeszcze bardziej tę magię podkreślał. Mieszkańcy 
miasta i gminy Skoki tłumnie ruszyli do hali sportowo-widowiskowej,  
aby wspólnie świętować mikołajkowe popołudnie. Dzieci powitane 

MIKOŁAJKI 2013 zostały od progu hali przez Elfy, które malowały im buźki i wręczały 
„balonowe wariacje”. 

Impreza rozpoczęła się występem Ani Filipowskiej znanej z pro-
gramu „Mam talent” akrobatki. Przy wspaniałej muzyce i grze świateł 
artystka pokazała swoje umiejętności na szarfach zawieszonych tuż 
pod sufitem. Zaraz po tym niezwykłym widowisku Grupa Artystyczna 
Skoczki porwała liczny tłum do wspólnego śpiewania. Atmosfera w sali 
była niezwykle ciepła i rodzinna.

Pomogli ją również podtrzymać aktorzy z Teatru Promyk wystawiając 
spektakl „O Złotym Dzwonku Świętego Mikołaja”.

Na zakończenie programu artystycznego pojawił się oczekiwany przez 
najmłodszych Mikołaj. Przygotował 1782 paczki dla wszystkich dzieci. 

Organizator imprezy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Sko-
kach dziękuje najserdeczniej Fundacji Grupy PERN „Przyjaźń” 
z siedzibą w Płocku za darowiznę w kwocie 10.000 złotych, Pawłowi 
Kubickiemu za użyczenie dekoracyjnego Mikołaja, Zofii Gronowskiej 
za podarowanie kwiatów do dekoracji i dla artystów, Antoniemu 
Wiśniewskiemu za wcielenie się w rolę Świętego jak zwykle nie do 
poznania oraz młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie za pomoc w wydawaniu paczek. Uśmiechy na twarzach 
dzieci są dla nas wszystkich największą nagrodą. 

Zespół Biblioteki
Więcej zdjęć na str. 24
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przed pamiątkową tablicę przy wejściu na cmentarz parafialny
w Skokach na uroczystość oddania honorów

Powstańcom Wielkopolskim
w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.

O godz. 18.00 w kościele pw.św.Mikołaja Biskupa odbędzie się msza święta
poświęcona Powstańcom Wielkopolskim ze Skoków
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Stawska Natalia 01.11.2013 r. 
Derezińska Wiktoria Maria 20.10.2013 r. 
Murawski Stanisław 12.11.2013 r.
Napierała Laura 06.11.2013 r.
Cur Michał Mikołaj 22.11.2013 r. 
Domańska Zuzanna Maria 15.11.2013 r. 
Kantorska Konstancja 21.11.2013 r. 
Kantorski Gabriel 21.11.2013 r. 
Tyll Michał Stanisław 23.10.2013 r. 
Malinowska Nikola Anna 26.11.2013 r. 
Michalski Maksymilian 01.12.2013 r.
Gruss Gracjan 03.12.2013 r. 

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:

Wawrzyniak Artur i Wawrzyniak Honorata Magdalena  
Krysiak Karol Józef i Kalbarczyk Anita Justyna 
Ogórkiewicz Marcin i Jóźwiak Izabela Maria

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:

Czapla Andrzej ur. 1960 r. - Sławica zm. 18.11.2013 r. 
Walkowiak Bogumiła Kazimiera ur. 1942 r. – Sławica zm. 21.11.2013 r. 
Bielawska Anastazja ur. 1919 r. – Kakulin zm. 23.11.2013 r. 
Kołaczkowska Daniela ur. 1950 r.- Rościnno zm.19.11.2013 r.
Łosiniecki Edmund ur. 1926 r. – Skoki zm. 29.11.2013 r. 
Kurczewska Bogusława Kazimiera ur. 1942 r.- Roszkowo zm.10.12.2013 r.
Bejma Alojzy ur. 1929 r. – Skoki zm. 10.12.2013 r. 
Szubert – Drewniak Beata Wioleta ur. 1968 – Szczodrochowo zm. 
05.12.2013r.

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

NOWA FIRMA ODBIERAĆ BĘDZIE 
NASZE ODPADY W 2014 ROKU

Dnia 27 listopada 2013 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych 
w ramach przetargu, którego przedmiotem zamówienia był „odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne”. Po weryfikacji przedłożonej 
dokumentacji wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński,
ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno

Umowa z firmą zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku 
do 31 grudnia 2014 roku. Nowo wybrany wykonawca dysponuje ok. 
300 pojemnikami. W celu ich udostępnienia proszę kontaktować się 
bezpośrednio pod nr tel. 67 261 71 77

Jednocześnie zawiadamiamy, że firma REMONDIS Sanitech Po-
znań Sp. z o.o. poinformowała, że będzie odbierała swoje pojemniki 
od właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowę dzierżawy w dniu 
ostatniego odbioru odpadów jaki odbędzie się 27 grudnia 2013r.

5 grudnia br. odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami 
miasta Skoki. Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy mieszkańców 
do nowego budynku Gimnazjum i Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 
w Skokach. 

Wyjątkowo trudne warunki pogodowe (początek orkanu Ksawery, 
przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemożliwiły zaprezen-
towanie  uczestnikom spotkania nowych pomieszczeń, nie wpłynęły 
jednak na przebieg spotkania, podczas którego mieszkańcy wzięli 
udział w konstruktywnej dyskusji na temat bieżących spraw i kierunków 
rozwoju Gminy Skoki.

Zgodnie z programem, Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia 
zakończonych w bieżącym roku i planowanych na kolejne lata  inwe-
stycji. Zrealizowane w 2013 r. zadania to m.in. rozbudowa budynku 
gimnazjum z częścią biblioteczną, budowa targowiska, modernizacja 
Placu Powstańców Wielkopolskich oraz budowa ul. Dąbrowskiego 
w Skokach.

Zakres planowanych na kolejne lata przedsięwzięć wiąże się nato-
miast z członkostwem Gminy Skoki w stowarzyszeniach i organizacjach. 
Unia Europejska zmienia zasady dofinansowywania inwestycji i odcho-
dzi od wspierania małych projektów na rzecz finansowania Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, rozwiązujących kompleksowo problem 
dotyczący danego obszaru. Dlatego też, coraz częściej bezpośredni 
wpływ na tempo rozwoju Gminy, będzie miała nasza  przynależność 
do prężnie działających organizacji tj. Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań (kompleksowe podejście do transportu kolejowego) czy Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka” (budowa kanalizacji, inwestycje 
w infrastrukturę turystyczną).

W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszali tematy dotyczące dróg 
i chodników gminnych, oświetlenia ulic, odpadów komunalnych, 
oświaty w Gminie, przebudowy drogi wojewódzkiej i zagospodarowania 
terenów kolejowych. Postulaty zgłaszane przez mieszkańców w miarę 
możliwości uwzględniane będą przy planowaniu kolejnych inwestycji. 
Wnioski dotyczące bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej, przeka-
żemy do WZDW.

Blanka Gaździak

SPOTKANIE BURMISTRZA 
Z MIESZKAŃCAMI SKOKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 listopada 2013 roku 

upłynął termin płatności IV raty podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są nali-
czane odsetki za zwłokę. 
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XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
3 grudnia 2013r. po raz XXXII w obecnej kadencji obradowała 

Rada Miejska Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewod-
nictwem Zbigniewa Kujawy a rolę sekretarza obrad powierzono 
radnej Elżbiecie Berent. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 5 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXII/232/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Uchwałą tą, cenę skupu żyta ustaloną dla celów podatku rolnego 

określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 8 października 2013r. na kwotę 69,28 zł za jedną dt Rada obniżyła 
do kwoty 55,00 zł za jedną dt. 

Omówienie stawek podatku rolnego zamieścimy w miesiącu styczniu, 
w artykule „Podatki i opłaty lokalne w roku 2014 – Podatek rolny”.

2. Uchwałę nr XXXII/233/2013 w sprawie ustalenia stawek w podatku 
od środków transportowych.

Powyższą uchwałą Rada ustaliła stawki podatku od środków trans-
portowych jakie obowiązywać będą na terenie Miasta i Gminy Skoki 
w roku 2014r. 

Omówienie stawek podatku od środków transportowych czytelnik 
znajdzie w miesiącu styczniu,w artykule „Podatki i opłaty lokalne 
w roku 2014 – Podatek od środków transportowych”.

3. Uchwałę nr XXXII/234/2013 w sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2014.

Uchwałą tą Rada ustaliła zadania oraz zakres finansowania w roku 
2014 na terenie Miasta i Gminy Skoki przedsięwzięć realizowanych 
przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień i przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez instytucję, orga-
nizacje i stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

4. Uchwałę nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii.

W/w uchwałą Rada przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, który w ciągu najbliższych lat winien być realizowany 
na terenie Miasta i Gminy Skoki min. przez: Gminną Komisję Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym, Placówki oświatowe, służbę 
zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Bibliotekę Publiczną, 
Policję, Organizacje pozarządowe, specjalistów zajmujących się proble-
matyką uzależnień przy współpracy z Sądem Rejonowym w Wągrowcu.

5. Uchwałę nr XXXII/236/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej Polskie 
Koleje Państwowe.

W/w uchwała określa, iż na mocy zawartego porozumienia Gminie 
Skoki mają zostać nieodpłatnie przekazane działki związane ze stacjami 
kolejowymi w Sławie Wielkopolskiej, w Skokach i w Roszkowie oraz 
działki wydzielone wzdłuż linii kolejowej Poznań – Wągrowiec na 
odcinku od miejscowości Sława Wielkopolska do południowej granicy 
rowu melioracyjnego w Roszkowie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Rada przyjęła też przedstawioną przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoki za rok 
szkolny 2012/2013. 

Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokołem sesji dostępne są do 
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki u podinspektora ds. Rady 
i jej organów – pokój Nr 8. Równocześnie można z nimi zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na stronie http://skoki.
nowoczesnagmina.pl/.

CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 12 grudnia 2013 r.) ceny skupu zbóż na poziomie: 

żyto na mąkę 500 - 520 zł/tona, pszenica na mąkę 750 - 780 zł/t, jęczmień 
na kasze ok. 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę ok. 720 
zł/tona, pszenżyto ok. 600 zł/tona, jęczmień na paszę do 600 zł/tona. Do 
ceny doliczyć VAT. 

Targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęcz-
mień 40-45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne ok. 1,00 zł za 
1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki ok. 1,50 – 2,00 
zł/kg, pietruszka do 5,50 zł/kg, seler do 5,0 zł/kg, ogórki 4,00 – 5,00 zł/kg, 
pomidory 4,0 – 6,0 zł/kg. Jabłka 2,0 – 2,5 zł/kg. Jaja kurze 0,60 – 0,70 zł/szt.

CENy TUCZNIKóW I ByDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 12 grudnia 2013 r.) – 4,80 – 4,90 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 4,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 320 
– 350 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za 1 kg 
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  byki około 6,40 - 6,80 
zł/kg plus VAT, jałówki 5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 zł/kg plus VAT. 
Mleko w skupie w cenie około 1,20 - 1,50 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń 12 grudnia 2013 r.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1250 (rok temu 1440) zł/t, 

Mocznik do 1550 (rok temu do 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1700 zł/t (rok 
temu 1800), Polifoska „5” do 1600 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1150 zł/t. 
Otręby pszenne ok. 600 - 800 zł/tona. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok temu 
do 2500 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1000 zł/tona – rok temu ok. 1340 zł/t. 
Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,50 – 5,58 zł/litr. Rok temu 
była cena ok. 5,60 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 1100 zł, żyto 

średnio 720 zł za 1 tonę, pszenżyto do 900 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 
750 zł za tonę. Cena skupu tuczników niższa - rok temu wynosiła ok. 5,25 
zł/kg. W Polsce nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Mimo tego 
obniżyła się cena skupu. Czy nadal tak będzie trudno powiedzieć. Nic nie 
wskazuje na to, aby cena wkrótce wrosła. Obecnie mamy niższe niż w 2012 
ceny skupu zbóż co może być zachętą do przeznaczania takiego zboża na 
paszę dla trzody chlewnej. Są też głosy, że ceny skupu zbóż będą w 2014 
roku jeszcze nieco wrastać.

Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, koncentra-
tów paszowych, otrąb, nawozów. Nieco niższa jak rok temu jest cena oleju 
napędowego. Niższe niż w 2012 r były ceny ziarna siewnego zbóż ozimych.

Od początku grudnia ARiMR rozpoczęła wypłacać płatności bezpośred-
nie, tj JPO, UPO, PZ (zwierzęca do UZ) i ST (do roślin strączkowych). 
Łącznie płatność JPO i UPO za 2013 r. będzie około 26 zł wyższa niż za 
rok 2012.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają zasiewom, 
ale też w okresie tej jesieni były korzystne warunki dla wschodów i wegetacji 
różnych chwastów – w tym dla miotły zbożowej. Część rolników ubezpie-
czyła swoje uprawy rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy przed szkodą 
wymarznięcia zimowego. Należy pamiętać, że nadal Polski rolnik winien 
ubezpieczyć minimum 50% swoich upraw. Nie wszyscy rolnicy to czynią. 
Proszę pamiętać, że w okresie grudzień – do końca lutego nie należy wywo-
zić na pola obornika, nawet pod orkę. Nie dotyczy to wywożenia na pryzmę. 

Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego je-
sienią 2013 r rolnicy będą mogli składać do ARR dopiero od 15 stycznia 
2014 roku. Koniec roku 2013 skłania do refleksji – jaki to był rok dla rol-
nictwa? Zdania będą podzielone – jeżeli chodzi o plony były raczej dobre, 
jeżeli chodzi o ceny skupu w czasie żniw jak i po żniwach dużo niższe niż 
w 2012 r. Można powiedzieć, że obecnie poprawiła się cena skupu mleka. 
Natomiast spadły ceny skupu tuczników i rolnicy – producenci trzody 
chlewnej mają problemy. 

życzę rolnikom, mieszkańcom „łagodnej zimy”. Przejezdnych dróg.
Wszystkim najlepsze życzenia Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014!
Skoki, 13 grudnia 2013 r.                   Doradca Rolników - Stanisław Kida
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Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa  w poszczególnych standardach 
zimowego utrzymania dróg wg ustaleń Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 

Lp.
Stan- 
dard

Opis stanu utrzy-
mania drogi dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu :

po ustaniu opadów śniegu
od stwierdzenia występo-

wania zjawisk

1 2 3 4 5

1. IV Jezdnia odśnie-
żona na całej sze-
rokości 
Jezdnia posypa-
na na odcinkach 
d e c y d u j ą c y c h 
o możliwości ru-
chu

· luźny 
· zajeżdżony 
· języki śnież-
ne
· zaspy 
Dopuszcza się 
przerwy w ko-
munikacji 
do 8 godz.

· 8 godz
· występuje
· występują
· do 8 godz.

w  m i e j -
scach wy-
z n a c z o -
nych
· gołoledź
· pośniego-
wa
· lodowica

· 8 godz 
· 10godz 
· 8 godz 

2. V Jezdnia ośnieżo-
na w miejscach 
zasp, odśnieżony 
co najmniej je-
den pas ruchu
z wykonaniem 
mijanek 
Jezdnia posypana  
na odcinku decy-
dującym o możli-
wości ruchu

· luźny 
· zajeżdżony 
· nabój śnież-
ny
· zaspy 
Dopuszcza się 
przerwy 
w komunika-
cji 
do 24 godz.

16 godz.
występuje
występuje
występują do 
24 godz.

w  m i e j -
scach wy-
znaczonych:
gołoledź
pośniego-
wa

  · 8 godz 

Urząd Miasta i Gminy w Skokach do pełnienia akcji zimowej przy zwalczaniu śliskości 
na drogach gminnych dysponuje mieszaniną piasku z solą w ilości 400t. 

Do pełnienia akcji związanej z odśnieżaniem posiada następujący sprzęt :
- samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką – 2 szt,
- koparko – ładowarki – 2 szt,
- równiarki samojezdne - 2 szt,
- pług oraz posypywarka na nośniku mechanicznym o ciężarze całkowitym nieprze-

kraczającym 3,0 Mg – 1szt,

Prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą systemem interwencyjnym, po 
stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk dla przejezdności dróg. Urząd 
Miasta i Gminy w Skokach odpowiada za zimowe utrzymanie dróg gminnych, 
natomiast za utrzymanie pozostałych dróg odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu i Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Zastrzeżenia 
i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg innych niż gminne należy kierować 
do w/w zarządców.
Akcję zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2013/2014 będzie prowadziło 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Szymon Włodarczyk z siedzibą w Roszkowie 
1A/4, wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

AKCJA ZIMOWA 2013/2014

Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg?
Urząd Miasta i Gminy w Skokach infor-
muje, że na terenie Miasta i Gminy Sko-
ki zarządcami poszczególnych dróg są:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu:
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Obwód Drogowy w Murowanej Goślinie: 
61 812-23-41

Drogi wojewódzkie:
nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. 
Poznańska i ul. Rościńska w mieście Sko-
ki)
nr 197 – relacji Sława Wlkp – Gniezno,

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu :
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel ( 67) 26-85-480,  604-438-431

Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
Ulice: Rogozińska, Parkowa, Zamkowa, 
Ciastowicza, Kazimierza Wielkiego, 
Dworcowa, Rakojedzka, Antoniewska, 
Topolowa i Rościńska

Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki :
Roszkowo – Łosiniec,
Roszkowo – Popowo Kościelne,
Skoki - Rościnno – Lechlin- Roszkowo,
Skoki – Rakojady –Kakulin – Kuszewo,
Skoki-Raczkowo- Jabłkowo,
Skoki-Glinno –Jagniewice,
Glinno – Bliżyce -Wysoka-Pawłowo Skoc-
kie,
Rejowiec- Stawiany – Pawłowo Skockie,
Sławica -Niedźwiedziny – Dzwonowo,
Kuszewo – Jabłkowo,

Urząd Miasta i Gminy w Skokach :
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
Tel: ( 61) 89-25-801, 

Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie 
miasta i gminy jest Urząd Miasta i Gminy 
w Skokach.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach bę-
dzie prowadził zimowe utrzymanie dróg 
gminnych w standardach 4-tym i 5-tym. 
Do 4-tego standardu zaliczono drogi o na-
wierzchni bitumicznej i regularnej komu-
nikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu 
gospodarczym. Drogi o nawierzchni 
gruntowej i mniejszym znaczeniu komuni-
kacyjnym zostały zaliczone do standardu 
5-tego. Drogi o niewielkim natężeniu 
ruchu oraz posiadające nawierzchnie 
gruntową nie zostały zaliczone do żadnego 
standardu zimowego utrzymania. Prace 
na tych drogach zostaną ograniczone do 
zapewnienia przejezdności.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości „wykaz” gruntów gminnych 
położonych w m. Skoki, przeznaczonych do wydzierżawienia

Oznaczenie nieruchomości według katastru Miasto Skoki - część działki nr 77/3 o pow. 270 m2 (cała działki nr 77/3 stanowi areał 
o pow. 2,6269 ha)

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzier-
żawy 

270 m2

Opis nieruchomości Grunt położony w bezpośrednim sąsiedztwie działek budowlanych wydzielonych z terenu 
zajmowanego przez lecznicę weterynaryjną. Teren przeznaczony do dzierżawy stanowi 
grunt rolny – rola kl. VI i jest przeznaczona na urządzenie ogrodu przydomowego .

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

Działka bez określonego przeznaczenia w związku z utratą ważności Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego oznaczono jako obszary rozwoju funkcji 
mieszkaniowych  i usługowych – zgodnie z ewidencją   gruntów tereny upraw rolnych 
- rola kl. VI . 

Termin zagospodarowania Nie jest określony

 Czynsz dzierżawny  1,5 kwintala pszenicy rocznie 

Obciążenia działki Działka jest już wykorzystywana przez właścicieli przyległej nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej nr 79/12 na podstawie umowy dzierżawy . 

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie do 30 marca roku następującego po 
roku dzierżawy. Opłata stanowić będzie  równowartość ustalonego czynszu przeliczona 
na złote. Do przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy obowiązujące w 
ostatnim roku uprawy, określone przez Główny Urząd Statystyczny.  

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

Działka przeznaczona jest do dzierżawy na czas nieokreślony 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach podaje do publicznej wiadomości 
„wykaz” działki nr 174/3w Rościnnie przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi 
wieczystej 

Działka nr 174/3 w Rościnnie PO1B/00051187/6 
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu)

Powierzchnia nieruchomości 1573 m2

Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży  jest nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do litery 
”L” położona bezpośrednio za pasem zabudowy mieszkaniowej, posiadająca dostęp 
do drogi publicznej.
Na nieruchomość nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. Działka 
nie jest zabudowana, w ewidencji figuruje jako grunt orny klasy IVa.

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwa-
runkowań i zagospodarowania przestrzennego

Działka nie ma określonego przeznaczenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
z powodu utraty ważności tego opracowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego położona jest na obszarze zabudowy zagrodowej, 
mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz działalności rolniczych i 
nierolniczych. W części na obszarach rozwoju funkcji mieszkaniowych. 

Termin zagospodarowania Termin zagospodarowania nie zostaje ustalony.

Cena  nieruchomości 20.500,00 zł (cena brutto) (dwadzieścia  tysięcy pięćset złotych 00/100)

Obciążenia działki Działka nie jest obciążona   

Termin wniesienia należności Należność za działkę ustalona w przetargu winna znajdować się na koncie Gminy Skoki 
najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej.

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

Działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34.1 pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości wymienionych w 
wykazie określone  art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zm.) i zainteresowane są 
nabyciem nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty ogłoszenia 
wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 61/8925815 lub 61/8925814
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do 
publicznej wiadomości

„wykaz” działki nr 6/5 położonej w Roszkówku 
– obręb geodezyjny Roszkowo,

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 6/5 w Roszkówku – obręb 
geodezyjny Roszkowo, zapisana w kw 
PO1B/00046000/4 (Sąd Rejonowy w 
Wągrowcu)

Powierzchnia nieru-
chomości

1623 m2

Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, 
która będzie służyć poprawie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Działka nr 6/5 nie może być zagospodarowana 
jako nieruchomość odrębna .
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 6/5 
stanowi dojazd do jednej posesji składającej 
się z dwóch przyległych działek geodezyjnych; 
nr 3 (obręb Roszkowo) i nr 171 (obręb 
Lechlin). Nabywając grunt właściciel przejmie 
obowiązki utrzymania w należytym stanie 
dojazdu do swojej posesji.

Przeznaczenie w 
planie miejscowym 
oraz studium uwa-
runkowań  i zago-
spodarowania prze-
strzennego

Działka nie ma określonego przeznaczenia w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 
powodu utraty ważności tego opracowania .
W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowan ia  Przes t rzennego 
usytuowana jest w kompleksie leśnym i w 
terenach tzw. „zieleni nieurządzonej” .Dla 
Nieruchomości nie została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

Termin zagospoda-
rowania

Działka nie jest zabudowana i jako dojazd do 
posesji nie jest przewidziana do zabudowy. W 
ewidencji oznaczona jako – droga (dr)

Cena nieruchomo-
ści

9800 zł (cena brutto)

Obciążenia działki Nie jest obciążona umową, ale wykorzystywana 
jako dojazd do posesji, na której poszerzenie 
– poprawę warunków zagospodarowania, jest 
sprzedawana .

Termin wniesienia 
należności

Należność za działkę winna znajdować się na 
koncie Gminy Skoki najpóźniej na dzień przed 
wyznaczonym terminem umowy notarialnej.

Informacja o prze-
znaczeniu do sprze-
daży, oddania w 
użytkowanie wie-
czyste, najem lub 
dzierżawę

Działka przeznaczona jest do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej

Termin do złożenia 
wniosku przez oso-
by, którym przysłu-
guje pierwszeństwo 
w nabyciu nierucho-
mości na podstawie 
art.  34.1 pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionych w wy-
kazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 102, 
poz. 651 z 2010r. ze zm.) i zainteresowane 
są nabyciem nieruchomości, winny najpóź-
niej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty ogło-
szenia  wykazu złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.

Informacji dotyczących wykazanej nierucho-
mości udziela Referat Gospodarki Komunal-
nej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza do publicznej 
wiadomości „wykaz” informujący o przygotowaniu 
do zbycia prawa własności działki nr 55/4 położonej 

w Sławicy 

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej 

Grunt działki nr 55/4 PO1B/ 00048072/3  
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu )

Powierzchnia nieru-
chomości

1411 m2

Opis nieruchomości Na dz ia łce  n r  55 /4  wybudowany 
został przez osobę fizyczną -własnym 
staraniem i z własnych środków, dom 
mieszkalny. Pozwolenie na wykonanie 
robót budowlanych wydane zostało przez 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Wągrowcu w dniu 7.08.1958 r. pod numerem 
3/212/58 Z operatu szacunkowego 
sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego wynika, że wartość budynku 
mieszkalnego wynosi 88.000 zł. Wartość 
gruntu działki oszacowano na 32.000 zł. 
Wartość budynku przekracza znacząco 
wartość działki , dlatego w oparciu o art. 
231 § 2 właściciel gruntu – Gmina Skoki, 
ma prawo żądać aby osoba, która wzniosła 
budynek- lub jej spadkobierca, nabyła grunt  
na którym budynek wzniesiono.

Przeznaczenie w pla-
nie miejscowym oraz 
studium uwarunko-
wań i zagospodaro-
wania przestrzenne-
go 

Działka nie ma określonego przeznaczenie 
w planie. W Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania figuruje 
jako tereny zainwestowania jednostek 
osadniczych. 

Termin zagospoda-
rowania 

Działka jest zabudowana 

Cena gruntu działki 
 

32,000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) 
brutto

Obciążenia działki Cała nieruchomość użytkowana jest przez 
osobę fizyczną  

Termin wnoszenia 
należności

Należność za grunt działki może być 
u regu lowana  jednorazowo p rzed 
zawarciem umowy notarialnej. Ponieważ 
sprzedaż realizowana będzie w drodze 
bezprzetargowej 
należność za działkę regulowana może 
być również w formie  ratalnej zgodnie 
z zapisem art. 70 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami      

Informacja o przezna-
czeniu do sprzedaży, 
oddania w użytkowa-
nie wieczyste, najem  
lub dzierżawę

Grunt działki przeznaczony jest do zbycia 
w trybie art. 231§2 Kodeksu Cywilnego 

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości 
na podstawie art. 34.1 
pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionych 
w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. 
ze zm.) i zainteresowane są nabyciem 
nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 
tygodni, licząc od daty ogłoszenia  wykazu 
złożyć stosowny wniosek w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach.
Informacji dotyczących nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i 
Rolnictwa tel. 61/8925815 lub 61/8925814
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„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

skoki i skoczanie w starym obiektywie

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza
WYKAZ

działki nr 381/5 położonej w Sławicy
przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej

O z n a c z e n i e 
nieruchomości 
według katastru 
oraz księgi wie-
czystej

Działka nr 381/5 w Sławicy,
zapisana w KW PO1B/00046020/0 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

0,0228 ha (Ls VI– lasy i grunty leśne)

Opis nierucho-
mości

Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a 
grunt przeznaczony jest na poprawę warunków 
zagospodarowania (poszerzenie) istniejącej 
działki letniskowej o numerze geodezyjnym 240, 
bez prawa zabudowy.

Przeznaczenie 
w planie miej-
scowym oraz 
studium uwa-
runkowań i za-
gospodarowa-
nia przestrzen-
nego

Działka 381/5 nie ma określonego przeznaczenia 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 
2003 r. przedmiotowa działka stanowiła tereny 
zabudowy letniskowej.
W stud ium uwarunkowań i  k ierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 
r. dla działki nr 381/4 położona w Sławicy 
został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszary 
zabudowy zagrodowej ,  mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i 
nierolniczych”.

Termin zago-
spodarowania

Nie jest określony.

Cena nierucho-
mości

6.000,00 zł

In formacja  o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
do oddania w 
u ż y t k o w a n i e 
wieczyste, użyt-
kowanie, najem 
lub dzierżawę

Zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właściciela działki 240.

Termin do zło-
żenia wniosku 
przez osoby, 
którym przysłu-
guje pierwszeń-
stwo w nabyciu 
nieruchomości 
na podstawie 
art. 34 ust 1 pkt 
1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o 
gospodarce nie-
ruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 102, 
poz. 651 z 2010 
r. 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 Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

Zgodnie z wrześniową zapowiedzią publikowania starych fotografii 
dzisiaj zamieszczamy zdjęcie, które ówczesne młode skoczanki zrobiły 
sobie w pierwszej połowie lat 50-tych XX wieku.

Na zdjęciu wykonanym przy dzisiaj raczej symbolicznej, wówczas 
jakże potrzebnej i użytecznej pompie na obecnym Placu Powstańców 
Wielkopolskich – wówczas Plac Obrońców Stalingradu widzimy Ja-
dwigę Wiśniewską (Gorączniak) – siedzi na rurze wylewowej, Urszulę 
Ciastowicz (Szczepaniak) stoi w 2 rzędzie, Marię Linke (Urbaniak) 
– siedzi na rączce uruchomiającej pompę oraz Helenę Błażyńską 
(Krzyżaniak) – stoi. Zdjęcie wykonano na tle ówczesnej Gospody 
Ludowej – następnie Restauracji „Wielkopolanka” i obecnego Sklepu 
Andrzeja Pilaczyńskiego.

Pompa w tym czasie odgrywała ważną rolę w zaopatrzeniu miesz-
kańców w wodę i była jedną z 3 pomp publicznych, które w tym czasie 
dostarczały wodę pitną mieszkańcom miasta. Pozostałe 2 pompy znaj-
dowały się na Placu Kościelnym i na ul. Wodnej. Ważnym punktem 
zaopatrzenia w wodę było też źródło – popularny „zdrój” na terenie 
obecnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji, które po ujarzmieniu w la-
tach 1960-1961 stało się podstawą do budowy wodociągów miejskich. 

Obserwując zdjęcie widzimy obudowę brukową pompy. Podobną 
nawierzchnię z „kocich łbów” posiadał też cały Plac oraz główne ulice 
miasta, których jezdnie od miejsc przeznaczonych dla pieszych odgra-
dzał rynsztok i posadzone w okresie międzywojennym lipy. Tak będzie 
do lat 1966-1997, gdy w okresie przygotowań do obchodów 600-lecia 
nadania miastu Skoki praw miejskich wybudowana zostanie kanali-
zacja burzowa, usunięte zostaną stare drzewa i wykonane zostaną: 
nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki. 

Zmieni się też najbliższe otoczenie „naszej pompy”. Wykonany zo-
stanie wokół niej skwer, który z małymi zmianami dotrwał do czasów 
nam współczesnych, to jest do roku 2013, gdy przeprowadzono ostatnią 
modernizację skweru.
* W nawiasach zamieszczamy nazwiska, które nasze dziewczęta przybrały przy zawarciu małżeństwa.

Edmund Lubawy
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Cieszy się on coraz większym zaintere-
sowaniem nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
również ich rodziców, opiekunów, a także 
przedstawicieli samorządu terytorialnego, 
których obecność uświetniła tegoroczną 
imprezę. 

W Przeglądzie wzięło udział 17 lokalnych 
grup teatralnych i jedna występująca go-
ścinnie. Była to grupa studencka składająca 
się z członków Koła Naukowego Studentów 
Resocjalizacji „Dwa Światy” Wydziału 
Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Grupa ta, podczas 
drugiego dnia Przeglądu, zaprezentowała 
spektakl zatytułowany „White Snow”, za co 
jej serdecznie w tym miejscu dziękujemy.

Niewątpliwie istotnym faktem jest po-
pularność w naszej Gminie tej formy 
profilaktyki i chęć mówienia o sprawach 
niejednokrotnie bardzo trudnych głosem 
dzieci i młodzieży. 

Najmłodsi o zagrożeniach współczesnego 
świata wiedzą jeszcze niewiele, ale bardzo 

istotne jest to, że już we wczesnym wieku,  
rodzice i nauczyciele wpajają im zasady 
zdrowego stylu życia, uczą co robić, aby być 
szczęśliwym i nie narażać się na niebezpie-
czeństwa, wskazują jakich wyborów dokony-
wać, jakie wartości są cenne, jakie postawy 
należy w sobie rozwijać. Kształtują i wzmac-
niają czynniki chroniące, które w przyszłości 
mogą zapobiec wielu ludzkim tragediom. 

Trzeba przyznać, że przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół podstawowych bardzo 
dzielnie zmagali się z narzuconym tematem. 
Dostosowane do wieku artystów spektakle 
poruszały problemy zdrowego odżywiania, 
codziennej higieny, nikotynizmu, zagrożeń 
związanych z używkami czy agresją. Po raz 
pierwszy na scenie pojawili się też rodzice, 
wspierając swoje pociechy w krzewieniu idei 
prozdrowotnych. Świadczy to o ich trosce 
o dobro młodego pokolenia.

Podczas drugiego dnia Przeglądu, już 
tradycyjnie, o współczesnych problemach 
społecznych (m. in. przemocy domowej i ró-

pRoFiLaktyka 
czyLi zapoBieGanie

O tym, czemu trzeba zapobiegać, z czym walczyć aby żyć zdrowo, szczęśliwie i godnie, już po raz szósty mó-
wili młodzi ludzie 28 i 29 listopada, podczas dwudniowego Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. 

wieśniczej, poszukiwaniu swojej tożsamości, 
braku tolerancji, alkoholizmie, narkomanii, 
wpływie mediów i reklamy na poszczególne 
jednostki) mówiono bardzo poważnie, nie-
jednokrotnie dokonując szczegółowej analizy 
ludzkich  zachowań. Jak twierdzą oglądają-
cy te spektakle zaproszeni goście, dobrze 
byłoby, aby młodzież pokazała je szerszej 
publiczności, zarówno rówieśnikom jaki i do-
rosłym. Kierując się sugestiami oglądających, 
pomyślimy o prezentacji kilku wybranych 
przedstawień większemu gronu odbiorców.

Młodzi adepci sztuki teatralnej za swoje 
prezentacje artystyczne zostali nagrodzeni 
ufundowanymi przez samorząd terytorialny 
upominkami grupowymi i indywidualnymi 
oraz okolicznościowymi statuetkami i bu-
tonami. 

Dziękując wszystkim za udział, trud i ser-
ce włożone w przygotowania, zrozumienie 
przesłania i idei Przeglądu, zapraszam na 
przyszły rok.

Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
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Mija kolejny rok działalności samorządu Gminy Skoki. Tradycyjnie, w grudniowym nu-
merze Wiadomości Skockich, zamieszczamy syntetyczne zestawienie najważniejszych in-
westycji zrealizowanych w bieżącym roku. Łącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne w tym 
roku przeznaczyliśmy ponad 7,7 mln zł, co stanowi 21,5% wszystkich wydatków budżetu.

W 2013 roku wybudowaliśmy 2.657 m 
nowej nawierzchni bitumicznej dróg gmin-
nych oraz 887 m chodników.
Na inwestycje w infrastrukturę drogową 
przeznaczyliśmy łącznie ponad 1.900 tys. zł. 

Zakres prac: 
• Budowa nowej nakładki bitumicznej na 

istniejącej nawierzchni drogi w Lechlinie na 
długości 440 mb (1);

• Budowa nowej nakładki asfaltowej na 
istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi 
w Potrzanowie wzdłuż ul. Skockiej na 
odcinku 500 mb (ciąg dalszy nawierzchni 
asfaltowej od ul Kolonia do rozjazdu dróg 
na Budziszewice i Rogoźno) (2);

• Budowa chodnika o dł. 627 mb wzdłuż ulicy 
Skockiej w Potrzanowie wraz z budową do-
datkowej warstwy nawierzchni bitumicznej 
na długości 527 mb (odcinek drogi gminnej 
do ul. Borówiec, chodnik po prawej stronie 
jadąc od Skoków w kierunku Potrzanowa) 
(3).

• Budowa nawierzchni bitumicznej drogi 
w Budziszewicach, na długości 700 mb (ciąg 
dalszy nawierzchni asfaltowej) (4);

• Budowa nawierzchni asfaltowej drogi 
w Niedźwiedzinach na długości 360 mb (5);

• Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Skokach 
o długości 130 m (nowa nawierzchnia drogi, 
kanalizacja deszczowa i chodniki) (6)

Rozbudowa gimnazjum wraz z częścią biblio-
teczną w Skokach stanowi kolejny etap realizo-
wanych konsekwentnie od kilku lat inwestycji 
w infrastrukturę oświatową.
Koszt rozbudowy: 1.900 tys. zł (z tego ponad 
265 tys. zł sfinansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 
Zakres prac: Rozbudowa budynku gimnazjum 
o sale lekcyjne oraz bibliotekę z czytelnią (budy-
nek  trzykondygnacyjny wyposażony w windę). 
Nad częścią parteru zaprojektowano taras. 
Wykonano elewację całego kompleksu.
Ponadto Biblioteka Publiczna pozyskała środki 
z Ministerstwa w wys. 1.352 tys. zł na wyposa-
żenie części bibliotecznej (tzw. Multicentrum). 
Dodatkowe środki w wys. 30 tys. zł pozyskaliśmy 
także na wyposażenie sal lekcyjnych.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

DROGI, CHODNIKI

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

EDUKACJA, KULTURA
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W 2013 roku powstały dwa kolejne, komplek-
sowo wyposażone w atestowane urządzenia 
zabawowe, montowane na bezpiecznej 
nawierzchni, ogrodzone, place zabaw. Na 
jeden z nich (w Lechlinie) otrzymaliśmy dofi-
nansowanie ze środków unijnych.

Plac ZabaW W brZeźnie (1)
Koszt budowy: 40 tys. złotych.
Zakres prac: uporządkowanie terenu, mon-
taż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu.

Plac ZabaW W lechlinie (2)
Koszt budowy: 44 tys. zł (z tego prawie 25 tys. 
zł sfinansowano ze środków UE).
Zakres prac: przygotowanie terenu, montaż 
urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu, 
budowa miejsca przystankowego przy szla-
ku turystycznym.

Korzystając ze środków europejskiego 
Funduszu rybackiego przeprowadziliśmy 
rekultywację stawu wiejskiego w Szczo-
drochowie. (3)
Koszt rekultywacji: 59 tys. zł (z tego 36 tys. 
zł sfinansowano ze środków EFR.
Zakres prac: powiększenie i pogłębienie 
zbiornika, plantowanie i obsianie trawą skarp 
i terenu wokół stawu.

W 2013 roku inwestycją pn. zagospodarowanie centralnej części 
Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach, zakończyliśmy 
modernizację „rynku” w Skokach (1).
Koszt inwestycji: 129 tys. zł (z tego ponad 80 tys. zł sfinansowano 
ze środków UE).

budowa centrum Targowo-Parkingowego w Skokach (2) była 
(obok rozbudowy gimnazjum) jedną z największych inwestycji 
bieżącego roku. Na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy bardzo duże 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ze względu 
na jej rozmiary, usytuowanie i wpływ na wygląd przestrzeni publicznej 
w tej części Skoków, stanowiła duże wyzwanie organizacyjne. 
Koszt budowy: 2.600 tys. zł (z tego 1.000 tys. zł sfinansowano ze 
środków UE).
Zakres prac: rozbiórka istniejących nawierzchni, makroniwelacja 
terenu, budowa dróg, chodników i miejsc postojowych, budowa 
budynku administracyjno-socjalnego, budowa drewnianej wieży 
widokowej, budowa infrastruktury sieciowej, oświetlenie i budowa 
systemu nagłośnienia terenu, montaż elementów małej architektury.

Termomodernizacja budynku bylego GOZ (3), stanowiła kolejny 
etap prac remontowych obiektu komunalnego, z którego korzysta 
wielu mieszkańców naszej gminy.
Koszt ii etapu termomodernizacji: 140 tys. zł.
Zakres prac: ocieplenie ścian wraz z łącznikiem, wymiana okien, 
wykonanie elewacji oraz remont wjazdu do garażu.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU
SPORT, WYPOCZYNEK

MIENIE GMINNE

(1) (2)

(3)

(3)

(2)

(1)
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Dzień Jubileuszowy poprzedził rok przy-
gotowań i wytężonej pracy, w trakcie którego 
min. jesienią 2012r. na terenie obwodów ło-
wieckich Nr 104 i 106 wybudowano 2 kapliczki 
ku czci swego patrona Świętego Huberta, 
które w trakcie uroczystych polowań zbio-
rowych zostały poświęcone przez kapłanów 
z Raczkowa i z Prusiec. 

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła 
Msza Święta w kościele pw. Świętego Miko-
łaja Biskupa w Skokach za pomyślność obec-
nych i za spokój duszy zmarłych członków 
Koła. W trakcie Mszy, w której piękną homilię 
wygłosił ksiądz dziekan Karol Kaczor, jej uro-
czysty charakter podkreślały liczne delegacje 
i poczty sztandarowe oraz szczególnie licznie 
przybyła w swych uroczystych strojach brać 
myśliwska. Spędoru nabożeństwu dodawał też 
Zespół Sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych 
w Goraju, którego sygnały myśliwskie przepla-
tały modlitwy i pieśni wraz z towarzyszącymi 
im dźwiękami organów. Sygnały Zespołu 
towarzyszyły też uroczystościom świeckim 
odbywanym z kolei w Świetlicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sarbii. 

Tutaj Uroczystościom przewodniczył 
Łowczy Koła Andrzej Bochyński, a historię 
i bieżącą działalność Koła przybliżył prezes 
Czesław Skowronek, a wynikało z niej min, że:

Założycielami Koła byli: Czesław Bałażyk, 
Wojciech Grzechowiak, Tadeusz Jędroszyk, 
Feliks Kmiecik, Henryk Kosmala, Stanisław 
Kruś, Andrzej Lechman, Aleksander Miło-

szewski, Jan Rzadkiewicz, Walerian Starzyń-
ski, Mieczysław Węglewski, Zbigniew Kujawa 
i Franciszek Kwiatek, z pośród których Uro-
czystości Jubileuszowych doczekał się kolega 
Henryk Kosmala. Pierwszym jego prezesem 
został Wojciech Grzechowiak. 

Aktualny Zarząd Koła tworzą i do Uroczy-
stości Jubileuszowych doprowadzili: Czesław 
Skowronek – prezes, Andrzej Bochyński – 
łowczy, Kazimierz Grzegorzewski – sekretarz, 
Janusz Rzymowski – skarbnik.

Koło liczy 47 członków macierzystych i 6 
niemacierzystych oraz 1 stażystę i działa na 
terenie dwóch obwodów łowieckich o łącznej 
powierzchni 8510 ha w tym 2346 ha lasów na 
terenie Nadleśnictwa Durowo w Gminach: 
Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec i Rogoźno. 

Prowadząc gospodarkę łowiecką, a więc 
działalność w zakresie ochrony, hodowli 
i pozyskiwania zwierzyny Koło równocześnie 
współpracuje z rolnikami, szczególnie z tymi 
których dotykają szkody wyrządzane przez 
zwierzynę łowną i wypłaca im ustalone przez 
komisję odszkodowawczą odszkodowania. 

Koło współdziała z 5 Szkołami Podsta-
wowymi oraz Gimnazjum w Skokach i z 
Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym 
w Antoniewie. Rokrocznie w Antoniewie 
młodzież spotyka się z myśliwymi na impre-
zach rekreacyjno – sportowych rywalizując 
o Puchar Przechodni Prezesa Koła.

Poczet sztandarowy Koła uczestniczy 

w uroczystościach państwowych i koscielnych 
współorganizowanych przez Zarząd Okręgu 
PZŁ Piły i Poznania oraz w uroczystościach 
państwowych, samorządowych i kościelnych 
na terenie gmin, co szczególnie uwidacznia się 
na terenie Miasta I Gminy Skoki.

Koło współpracuje z Bractwem Kurkowym, 
Ochotniczą Strażą Pożarną i Polskim Kołem 
Wędkarskim w Skokach. 
Część sprawozdawczo – informacyjną spotka-
nia zakończono minutą ciszy ku pamięci tych 
„Co odeszli do Krainy Wiecznych łowów”. 
Uroczystość posłużyła też do odznaczenia 
zasłużonych i wyróżniających się członków 
Koła, a ceremonii dekoracji dokonał łowczy 
Okręgu Pilskiego Sławomir Jaroszewicz. 
Nadane przez władze centralne:
- „Złote Medale Zasługi łowieckiej” 

otrzymali: Czesław Skowronek – prezes 
Koła, Kazimierz Grzegorzewski – sekretarz 
Koła, Andrzej Ratajczak – przewodniczący 
komisji rewizyjnej.

- „Brązowe Medale Zasługi łowieckiej”
otrzymali: Andrzej Bochyński – łowczy Koła 
oraz Franciszek Andebur, Leopold Popek 
i Antoni Bochyński.

Nadane przez władze Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego: 

- „Medale za Rozwój Polskiego łowiectwa”
otrzymali: Władysław Sosnowski, Michał 
Szymankiewicz i Piotr Pauszek.

DiamentoWy jUBiLeUsz 
koŁa ŁoWieckieGo „BoRsUk”!
12 października 2013 roku myśliwi skupieni w Kole łowieckim Nr 57 „BORSUK” w Skokach świętowali 

60 rocznicę powstania Koła.

Dokończenie na str. 13
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Poświęcona ona została Stanisławowi Przykuckiemu – skockiemu 
rzemieślnikowi, uczestnikowi powstania wielkopolskiego, członkowi 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach  i dwukrotnemu królowi 
kurkowemu. Na tablicy tej znajduje się również wspomnienie dedy-
kowane synowi Stanisława Przykuckiego, Marianowi -  księdzu arcy-
biskupowi Metropolicie Szczecińsko- Kamieńskiemu, honorowemu 
członkowi KBS Skoki. W uroczystości tej wzięli udział bracia kurkowi, 
licznie zgromadzona rodzina Przykuckich oraz przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i powiatu, poczty sztandarowe a także gość 
z zaprzyjaźnionego bractwa ze Starogardu Gdańskiego – europejski 
król kurkowy – Jarosław Czyżewski.

W wyniku zaciętej turniejowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w na-
stępujących kategoriach: 
Turniej Bracki do tarczy -  Bogumił Rzepka
Turniej do Tarczy  Darczyńców - Jarosław Czyżewski
Turniej młodych strzelców - Kasper Grzegorzewski
Turniej punktowy panów - Krzysztof Jachna
Turniej punktowy pań - Halina Wojciechowska
Puchar tradycji niepodległościowej w Skokach  - Krzysztof Migasiewicz 
Turniej św. Mikołaja - Krzysztof Migasiewicz

Najwyższe Odznaczenie Łowieckie „ZŁOM” przyznawane przez 
Kapitułę Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie 
otrzymało Koło „BORSUK”, a udekorowano nim Sztandar Koła.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Biesiada Myśliwska, do której 
przygrywał Zespół muzyczny z Gniezna.

Z zaproszenia Koła „BORSUK” skorzystali i w uroczystościach Jubi-
leuszowych udział wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz 
samorządowych, przedstawiciele Nadleśnictwa Durowo i leśnictw, 
w których znajdują się obwody łowieckie przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji i Komisariatu w Skokach oraz Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej i OSP, duchowni z parafii na terenie, której znajdują 
się obwody łowieckie 204 i 206 i delegacje 8 sąsiednich Kół Łowieckich.

 Edmund Lubawy

Dokończenie ze str. 12

ŚWięto niepoDLeGŁoŚci
W skockim BRactWie kURkoWym
Rocznica odzyskania nieodległości jest powodem, dla którego rokrocznie  bracia kurkowi gromadzą się 

najpierw w kościele na Mszy św. w intencji Ojczyzny, a potem w swojej siedzibie, gdzie rozgrywają statutowy 
turniej strzelecki. W tym roku, najważniejszym jednakże punktem programu było odsłonięcie 10 listopada 
tablicy pamiątkowej, umieszczonej na domu rodziny Przykuckich przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10.  

Tydzień później siedziba skockich braci kurkowych zamieniła się 
w salę taneczną, ponieważ odbył się tu 2. bal niepodległościowy. Roz-
począł się on tradycyjnym polonezem wspaniale poprowadzonym przez 
aktualnego króla żniwnego Alojzego Pacholskiego z małżonką. Trzeba 
przyznać, że ten staropolski taniec w wykonaniu ubranych w mundury 
braci wraz z towarzyszącymi im żonami wywiera niecodzienne wrażenie.

Zabawa trwała do świtu a pięćdziesiąt osób świetnie bawiło się przy 
wtórze muzyki zaproponowanej przez Antoniego Wiśniewskiego, 
posilając się od czasu do czasu pysznym jadłem serwowanym przez 
karczmę „Kołodziej”.

Tak więc tradycji stało się zadość – bracia spełnili swój statutowy 
obowiązek, uzupełniony wspólną, dobrą zabawą.

Tekst i zdjęciA
Iwona Migasiewicz
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ŚWIĘTO PIECZONEJ PYRY 
W JABłKOWIE

W kalendarzu imprez naszego przedszkola na stałe wpisało się 
Święto Pieczonej Pyry, które w ramach integracji zorganizowaliśmy 
wspólnie dla obu grup. 

Dzieci na podstawie programu edukacyjnego Jedynkowe Przedszkole 
zaznajomiły się z historią ziemniaka, procesem ich wybierania oraz  
z ich zastosowaniem w kuchni. Następnie zapoznały się z wyglądem 
ziemniaka i wykonały z nich ziemniaczane ludki. Wysłuchały także 
piosenkę Mała Amelka zje kartofelka, a następnie poznały inne nazwy 
ziemianka, które stosuje się w różnych rejonach Polski. Na koniec zjadły 
frytki, co okazało się miłą niespodzianką tego dnia. 

Paulina Nowak

UCZESTNICZYlI W ŚWIĘCIE 
NIEPODlEgłOŚCI 

W placówce w Rejowcu  12 listopada 2013r. odbył się apel z okazji 
tego święta, przygotowany przez uczniów szkoły. 

Przedszkolaki również brały w nim udział. Dzieci ubrane w stroje 
galowe i kotyliony wyglądały na prawdziwych eleganckich patriotów. 
Wszyscy odśpiewali hymn Polski, z uwagą wysłuchali apelu i piose-
nek żołnierskich.

Z WIZYTą W CUKIERNI
Dnia 19.11.2013r. Dzieci z Przedszkola Publicznego "Tęczowa łąka" 

oddział łosiniec pojechali busem do Zakładu Cukierniczego M. Kilian 
przy ulicy Gnieźnieńskiej.

Na miejscu czekały miłe panie, które pomogły dzieciom ubrać 
specjalne małe fartuszki i czapki, zgodnie z wymaganiami higieny. 

Po krótkim szkoleniu BHP przedszkolaki mogły wejść na zakład pro-
dukcyjny, gdzie poznały tajniki pracy cukiernika. Każdy z dzieci miał 
okazję osobiście ozdobić czekoladą i kolorową posypką pierniczki. 
Na zakończenie wizyty, dzieci otrzymały w prezencie łakocie i balony.

Justyna Korczak-Sękowska

MAlUChY W SAlI ZABAW
19 listopada wszystkie Maluszki z naszego Przedszkola wyjechały 

na wycieczkę do Sali Zabaw „Fantazja” w Gnieźnie. 
Celem wycieczki było rozwijanie aktywności i sprawności fizycznej. 

Ilość atrakcji, które dzieci zastały w Sali Zabaw sprawiły, że wrzało od 
śmiechu, okrzyków radości i odgłosu biegających od atrakcji do atrakcji 
stópek. Dzieci mogły rozładować swoją energię na trampolinach, w ba-
senie z kulkami, na torze przeszkód, na dmuchanym zamku, karuzeli, 
zjeżdżalni. Ponadto mogły korzystać z samochodów biegowych i wielu 
innych zabawek. Nieustająca radość i uśmiechy na twarzach dzieci to 
najlepszy dowód na to, że się podobało. Zmęczenie w drodze powrotnej 
świadczy o dobrej zabawie.

I PRZEgląD PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ 
I ŻOłNIERSKIEJ

Serdeczne podziękowania dla Przedszkola Samorządowego im. Ku-
busia Puchatka w Skokach za zaproszenie do udziału w I Przeglądzie 
Piosenki Patriotycznej i żołnierskiej, który odbył się w dniu 21. 11. 
2013 w Bibliotece Publicznej im. E. Paukszty w Skokach. 

W przeglądzie udział wzięły chętne dzieci z naszej placówki, które 
uczęszczają do przedszkoli w Jabłkowie, Łosińcu oraz Rejowcu. Wy-
stąpiły dwa zespoły wokalne oraz pięć solistek. Dzieci w odświętnych 
strojach wystąpiły na scenie przed dużą publicznością i bez najmniej-
szej tremy odśpiewały przygotowane utwory. Między innymi można 
było usłyszeć w wykonaniu naszych dzieci: „Przybyli ułani”, „Serce 
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w plecaku”, „Płynie Wisła płynie”, „Jak długo” oraz najważniejszą 
pieśń patriotyczną „Mazurek Dąbrowskiego”, na wysłuchanie którego 
przyjęliśmy odpowiednią postawę.  
 Paulina Nowak 

PODRÓŻ DO STUMIlOWEgO 
lASU

- w Rejowcu
Dnia 15 listopada dzieci z Rejowca wybrały się do Stumilowego lasu 

aby świętować urodziny Kubusia Puchatka. W zaczarowanym lesie 
dzieci przywitał Kłapouszek – przyjaciel misia. Na samym początku 
poczęstował „małym co nie co”, czyli tym co Kubusie lubią najbardziej 
– miodem. Osiołek zorganizował wyścig, kto najlepiej i najszybciej wy-
liże miód z talerzyka. Potem wszystkie dzieci zaśpiewały solenizantowi 
100 LAT, zjadły tort urodzinowy i bawiły się wspólnie z przyjaciółmi 
Kubusia Puchatka przy muzyce.

- w Jabłkowie 
Przedszkolaki z grupy Słoneczka i Pszczółki w Jabłkowie także nie 

zapomniały o urodzinach swojego najwierniejszego przyjaciela. W tym 
dniu wzięły udział w zajęciach, podczas których zapoznały się z historią 

pluszowej zabawki, opowiedziały o przyniesionych przez siebie masko-
tek, wysłuchały wiersza „Miś” autorstwa Czesława Janczarskiego oraz 
piosenkę „Pluszowy Miś” i wykonały prace plastyczną – wydzieranką  
z kolorowego papieru wykleiły misia. 

Paulina Nowak 
- w łosińcu 
22.11.2013r. W Przedszkolu Publicznym „Tęczowa łąka” oddział 

łosiniec dzieci obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym 

lub dużym przyjacielem Misiem. Uroczysty dzień rozpoczął się od 
układania przyniesionych misiów w „Krainie Pluszowego Misia”. 

Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały „życzenia dla 
Misia”, oraz wiersz „Miś” J. Brzechwy. Bawiły się przy piosence „Jadą, 
jadą misie”. 

Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji 
jednak największą niespodzianką było pojawienie się Misia ,którego 
dzieci miło przywitały i wspólnie razem z nim bawiły się i tańczyły. Na 
koniec dla dzieci czekało „Małe co nieco” czekoladowy tort przedsta-
wiający dwa misie. W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przed-
szkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki, małe i duże, 
białe i brązowe i wspólnie się będziemy uczyć i bawić.

Justyna Korczak- Sękowska

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOlAKA

Dnia 26.11.2013 roku w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie od-
dział Łosiniec odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Na tak ważną 
uroczystość przybyli rodzice, Pani wicedyrektor Agnieszka Skraburska 

i Pani Sołtys wsi Łosiniec Danuta Berent. Dzieci przygotowały część 
artystyczną, w której zaprezentowały umiejętności nabyte do tej pory 
w przedszkolu. Przedszkolaki śpiewały piosenki, gimnastykowały się, 
liczyły, sprzątały zabawki i rozwiązywały zagadki. Po wykonanych 
zadaniach wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane serduszka. 

Następnie przedszkolaki złożyły przysięgę, w której obiecały, że 
będą dzielne i grzeczne. Wychowawczyni poprosiła Panią wicedyrek-
tor Agnieszkę Skraburską o dokonanie pasowania przedszkolaków. 
Po dotknięciu ramienia wielkim piórem, dzieci stały się prawdziwymi 
przedszkolakami. Każdy z nich otrzymał dyplom oraz drobne upominki. 
Starsi koledzy dopingowali swoich młodszych kolegów. Następnie pani 
wicedyrektor w imieniu Dyrektor Sławomiry Kędziora pogratulowała 
dzieciom oraz Rodzicom tak wspaniałych pociech życząc samych 
sukcesów. Dzieci zaprosiły rodziców oraz gości do wspólnych tańców, 
a następnie odbył się słodki poczęstunek.

Paulina Torzewska

ANDRZEJKI 
- w grupie Pszczółek i Słoneczek
W piątek, 29 listopada przedszkolaki z grupy „Pszczółki” i „Sło-

neczka” obchodziły Andrzejki. Święto to już na stałe wpisało się do 
tradycji naszego przedszkola. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły 
w zabawach. Każdy z nas mógł poznać swoją bliższą lub dalszą przy-
szłość. Dzieci mogły dowiedzieć się, kto z naszej grupy pierwszy wyjdzie 
za mąż lub się ożeni. Wywróżyliśmy też kim będziemy w przyszłości. 
Otóż są wśród nas przyszli prezydenci, lekarze, podróżnicy, muzycy, 
naukowcy i przedstawiciele wielu innych zawodów. 

Dokończenie na str. 18
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Dokończenie ze str. 17

Wszystkie wróżby przeplatane były zabawami. Na zakończenie 
kolorowaliśmy magiczny klucz przez który to można przelewać wosk 
oraz zasiedliśmy do słodkiego poczęstunku. Było wiele śmiechu 
i wspaniałej zabawy. 

Agnieszka Kokowska

- w łosińcu
Dnia 29 listopada w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie oddział 

łosiniec zorganizowano uroczystość andrzejkową. Andrzejki to stara 
tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według 

dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do 
nieznanej przyszłości. W ten zaczarowany świat wróżb przeniosły się 
przedszkolaki, poznały one historię andrzejek, jak również tradycyj-
ne andrzejkowe zabawy. Dzieci w pierwszej części imprezy wrzucały 
grosik do miski z wodą, wypowiadając w myślach życzenie. Następnie 
losowały z czarodziejskiego pudła rekwizyty, które symbolizowały 
zawody. Nie zabrakło ustawiania bucików i tradycyjnego losowania 
imion swojej sympatii. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy 
przy piosenkach z repertuaru dziecięcego. Andrzejkowe zabawy do-
starczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

Paulina Torzewska

WARSZTATY TANECZNE 
W JABłKOWIE, REJOWCU 

I W łOSIŃCU
Trzeci sezon warsztatów tanecznych rozpoczęty

W środę, dnia 13 listopada przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 
„Tęczowa łąka” w Jabłkowie oraz w Rejowcu i w łosińcu rozpoczęły 
trzeci sezon warsztatów tanecznych. Warsztaty te w naszym przedszko-
lu prowadzi wykwalifikowana instruktorka ze „Studia Tańca Romy 
Jakubowskiej” w Poznaniu, Pani Magdalena Andrzejewska. W ciągu 
tych dwóch minionych lat Pani Magda przyjeżdżając do naszego 
przedszkola nauczyła nas ponad 70 układów tanecznych. Były to tańce 
z różnych zakątków świata, tańce nawiązujące do poszczególnych pór 
roku, zabawy, choreografie i oprawy taneczno – muzyczne uroczystości 
przedszkolnych oraz inne  choreografie przygotowane na naszą prośbę. 
Zajęcia te bardzo nam się podobają. Zawsze panuje na nich bardzo 
mila i ciepła atmosfera oraz wspaniała, niezapomniana zabawa. 

Agnieszka Kokowska

STARSZAKI W TEATRZE
4 grudnia 2013r. starszaki z naszego przedszkola wyjechały do 

Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na spektakl pt. „Kopciu-
szek”. Celem wyjazdu było wdrażanie przedszkolaków do kulturalnego 
zachowania się w czasie przedstawienia, ubrania adekwatnego stroju, 
zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi. Samo przedstawie-
nie wywarło na dzieciach ogromne wrażenie. Reakcje w czasie owacji 

dowiodły, że zrozumiały treść spektaklu i prawidłowo rozpoznały 
dobrych i złych bohaterów. 

Danuta Dobrzycka-Klimczak

„PRZEDSZKOlNE 
KOlĘDOWANIE”

10 grudnia 2013r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs „Przed-
szkolne Kolędowanie” nad którym patronat objęło Stowarzyszenie 
Edukacyjne TĘCZA. Z zaproszenia na ten dzień skorzystały dzieci 
z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. 
Gospodarzem imprezy był Oddział w Łosińcu do którego przyjechali 
przedstawiciele z Oddziału w Rejowcu i z Jabłkowa. Imprezę otworzyła 
Pani wicedyrektor Agnieszka Skraburska, która życzyła wszystkim 
kolędowania w miłej, ciepłej atmosferze. Dalszy ciąg kolędowania 
poprowadziły Pani Justyna oraz Pani Danka, które na ten dzień wcieliły 
się w role aniołów.  

Do konkursu stanęło 18 przedszkolaków, którzy swoim pięknym 
kolędowaniem wprowadzili wszystkich w nastrój świąteczny. Poziom 
jaki zaprezentowali wszyscy uczestnicy sprawił, że jury w składzie Pani 
Sławomira Kędziora – dyrektor, Pani Ewa Przybylska-Mielcarek – 
psycholog, Ksiądz proboszcz Sławomir Komorski miało bardzo trudne 
zadanie by wyłonić zwycięzców. W czasie obrad dzieci i goście mogli 
posilić się słodkim poczęstunkiem. Po ciężkich obradach przewodni-
cząca jury Pani Sławomira ogłosiła werdykt. I miejsce w kategorii 5,6 
latków zajął Mikołaj Załęski z Przedszkola Samorządowego w Skokach, 
II miejsce zajęła Patrycja Skwierzyńska z tego samego przedszkola, III 
miejsce zajął Eryk Eliński z Jabłkowa. W kategorii 3,4 latków I miej-
sce zajął Jakub Dobrochowski z oddziału w Łosińcu, II i III miejsce 
zajęła Olga Czarnecka i Alicja Ludzkowska z Przedszkola w Skokach. 
Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Na 
zakończenie Panie dyrektor podziękowały wszystkim za przybycie 
i złożyły świąteczne życzenia. 

W tym miejscu w imieniu swoim i Pani Justyny Korczak – Sękowskiej 
dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w organizacji konkursu.

Gorące podziękowania składamy Sponsorowi nagród, który pragnie 
pozostać anonimowy.

Danuta Dobrzycka-Klimczak, Justyna Korczak-Sękowska
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STOP CYBERPRZEMOCY 
WARSZTATY PROFIlAKTYCZNE 

DlA UCZNIÓW
20 listopada dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach w na-
szych szkołach odbyły się dla uczniów klas IV – VI warsztaty nt. „Stop 
cyberprzemocy”. 

Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracownika Pracowni 
Doskonalenia Zawodowego „Meritum” z Krakowa. 

W toku zajęć poruszane były następujące kwestie:
• Internet – przyjaciel, czy wróg? Bilans mocnych i słabych stron ko-

rzystania z cyberprzestrzeni i multimediów.
• Cyberprzemoc – co to takiego ? –  uświadomienie istoty zjawiska.
• Niebezpieczeństwo w sieci – film ukazujący przemoc rówieśniczą 

z użyciem mediów elektronicznych.
• Rodzaje cyberprzemocy.
• Konsekwencje psychologiczne i prawne stosowania cyberprzemocy.
• W trojkącie cyberprzemocy- sprawca/ofiara/świadek cyberprzemocy 

– czy jestem jednym z nich?
• S.O.S.- świadkowie, na alarm! 

Warsztaty miały uświadomić uczniom zagrożenia oraz niebez-
pieczeństwa płynące z niewłaściwego użytkowania komputera oraz 
Internetu. Żyjemy bowiem w świecie, w którym Internet, przestrzeń 
wirtualna, stała się powszechnym dobrem. Każdy praktycznie dysponu-
je możliwościami dostępu do sieci. Dzieci i młodzież są jednak w niej 
pozostawione często same sobie, bez nadzoru, wsparcia, kontroli. Na-
leży jednak pamiętać, że w przestrzeni Internetu dochodzi do niebez-
piecznych zjawisk, które definiujemy szeroko jako cyberprzemoc, dla-
tego też należy dołożyć starań, by temat ten był z uczniami poruszany. 

Joanna Tomczak

MIKOłAJKI W SZKOlE 
PODSTAWOWEJ W JABłKOWIE

Dzień 6 grudnia jest dla każdego dniem wyjątkowym. Według zwy-
czaju tego dnia Mikołaj obdarowuje nas prezentami. 

W naszej szkole również oczekiwaliśmy przybycia tego wyjątkowego 
gościa. Uczniowie solidnie przygotowali się do tej wizyty, dekorując 
świątecznie sale oraz śpiewając świąteczne piosenki. Mikołaj był ocza-
rowany tak miłym przyjęciem i z radością rozdawał prezenty. Nasz gość 
nie zapomniał także o nauczycielach, którzy po wspólnym wykonaniu 
kolędy mogli się także cieszyć z otrzymanych słodkości.

Podsumowując to radosne spotkanie pani pedagog podziękowała 
w imieniu wszystkich Mikołajowi za przybycie, a uczniom przypo-

mniała, że miło jest otrzymywać prezenty, a jeszcze milej jest móc 
obdarowywać innych, dlatego pamiętajmy o wszystkich, którzy takiej 
pomocy potrzebują. 

Joanna Tomczak

„JESIEŃ W POlSKICh lASACh” 
- konkurs przyrodniczo-plastyczny
Szkolny konkurs przyrodniczo – plastyczny był skierowany do 

uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. 
Każdy, kto chciał wziąć udział w konkursie musiał  samodzielnie 

przygotować pracę plastyczną przedstawiającą zmiany w leśnej, jesien-
nej przyrodzie. Uczniowie klas I- III wykonali wiele pięknych prac, 
a starsi nieco  mniej. Najciekawsze prace (nie tylko nagrodzone) zostały 
wyeksponowane na szkolnym korytarzu w Lechlinie.

Komisja konkursowa, w składzie: Justyna Graczyk, Katarzyna Ra-
kowska, Lidia Miczyńska wybrała laureatów konkursu.

Zostali nimi :
- w kategorii klas I – III – Gracjan Kurdelski z Lechlina, Mikołaj 

Nawrocki z Jabłkowa i Patrycja  Juś z Rejowca,
- w kategorii klas IV – VI – Weronika Blados z Rejowca, Izabela 

Ciachla z Lechlina,
- w kategorii wyróżnienia- Sara Główna z Rejowca , Agata Nowicka 

z Rejowca.
Każdy laureat otrzymał dyplom i drobny upominek. Uczniom z Le-

chlina nagrody wręczył pan Zbigniew Wasilewicz, leśniczy z Lechlinka.
Opiekunowie konkursu : Grażyna Kufel i Agnieszka Przewoźna

łOWCZY W lEChlIŃSKIEJ 
SZKOlE

Dnia 21.11.13 r. Szkołę Podstawową w Lechlinie odwiedził Zbigniew 
Wasylewicz, leśniczy z Lechlinka, łowczy Wojskowego Kola łowiec-
kiego „Szarak”. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I – VI. Pogadanka na te-
mat myślistwa i łowiectwa miała przekonać uczniów, że myśliwi pełnią 
pożyteczną rolę w lesie. Dzieci dowiedziały się, że myśliwy to ktoś, kto 
zajmuje się dzikimi zwierzętami mieszkającymi w lasach i na polach, 
pomaga im i troszczy się o nie. Myśliwy także w określonym czasie 
poluje na niektóre zwierzęta doskonale wiedząc, że pod ochroną są 
matki w ciąży i wychowujące młode. Uczniowie, poznali różne cieka-
wostki na temat dzikich zwierząt i zwyczajów myśliwskich. Rozmowa 
o myśliwych i kłusownikach uświadomiła, jaka jest między nimi różnica.  

Zadawane, w trakcie i na koniec spotkania pytania pokazały, że  
omawiane zagadnienia były bardzo interesujące.

Grażyna Kufel



20

WICEMISTRZOSTWO PIłKARZY
Dnia 20 listopada 2013 r. w hali sportowej w Wągrowcu odbył się 

finał Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców. W zawodach wystąpili piłkarze reprezentujący cztery 
najlepsze szkoły wyłonione drogą eliminacji tj: Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Skokach, SP 4 Wągrowiec, SP 2 Wągrowiec 
oraz SP Mieścisko.

Nasi zawodnicy nie pierwszy raz pokazali, że nie są im straszne 
faworyzowane drużyny przeciwników, posiadających w swoich sze-
regach przede wszystkim chłopców trenujących na co dzień w MKS 
„Nielba” Wągrowiec. 

W pierwszym meczu wygraliśmy pewnie z SP 4 Wągrowiec 2-0. 
Z zespołem z Mieściska odnotowaliśmy remis 0- 0. W ostatnim meczu 
zagraliśmy o pierwsze miejsce ze Szkołą Podstawową nr 2 z Wągrowca. 
W tym spotkaniu również uzyskaliśmy remis, tym razem 1- 1, chociaż 
bramkę straciliśmy dopiero na 4 minuty przed końcem meczu. Mimo, 
że ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce, to do zwycięstwa zabrakło nam 
tylko trochę szczęścia i nasz występ był na pewno miłą niespodzianką.

Reprezentacja szkoły: Grabiszewski Michał, Kubicki Stanisław, 
Dąbrowski Sebastian, Rakowski Dominik, Jarzembowski Filip, Szwed 
Adrian, Fertsch Jan, Przysucha Eryk.

Opiekun drużyny: Janusz Bojarski.

NIE TYlKO DYDAKTYKA 
I WYChOWANIE 

CZYlI… KIlKA SłÓW O 
NADZORZE PEDAgOgICZNYM

Współczesna szkoła realizuje wiele zadań, które podlegają kontroli. 
Ministerialny model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może 
zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą 
motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania 
wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Ministerstwo zdefiniowało 12 
wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, 
realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie ak-
tywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, 
po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposa-
żenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić 
na poziomie od A do E. Każdego roku w szkołach prowadzona jest 
ewaluacja wewnętrzna wybranego obszaru, by finalnie poddać się 
kontroli z kuratorium. Wyniki ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej 
przez wizytatorów, przedstawione są w raporcie dostępnym na plat-
formie internetowej www.npseo.pl, gdzie w zakładce “Sprawdź raport 
z ewaluacji swojej szkoły”, dostępne są raporty z ewaluacji wszystkich 
placówek z całej Polski. W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa im. Ada-
ma Mickiewicza, w badanych przez Kuratorium obszarach, uzyskała 
wysoki i bardzo wysoki wynik.

W bieżącym roku w szkole, spośród 12, będziemy poddawać ewa-
luacji dwa wymagania określone (Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 10 maja 2013) numerami 4 i 8.

Wymaganie 4: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI pozwoli pozyskać 
informacje o aktywności uczniów i sformułowanie wniosków do 
dalszej pracy. 

Wymaganie 8: SZKOŁA PROMUJE WARTOŚĆ EDUKACJI 
pomoże uświadomić społeczności lokalnej wartości edukacji realizo-
wanej w naszej szkole.

Wzorem lat ubiegłych do ewaluacji zaprosimy wszystkie organy 
szkoły, rodziców uczniów  i przedstawicieli instytucji współpracujących. 
Zyskamy nie tylko pomoc w zdobywaniu informacji o placówce, ale 
także zachęcimy społeczeństwo do większego angażowania się w życie 

swoich pociech. Jesteśmy przekonani, iż takie współdziałanie umożliwi 
Rodzicom realny wpływ na działalność szkoły, czemu prężnie działająca 
Rada Rodziców wielokrotnie dawała wyraz.

Renata Stróżewska

PRÓBNY AlARM 
PRZECIWPOŻAROWY

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły 22 listo-
pada przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem 
OSP, podczas którego wszyscy zastosowali w praktyce znane z teorii 
zasady postępowania w przypadku zagrożenia. 

Rada Pedagogiczna została przeszkolona odnośnie procedur, 
a uczniowie poznawali je podczas zajęć wychowawczych i lekcji. 
Okazało się, że praktyczny egzamin zdaliśmy wszyscy doskonale. 
Ewakuacja w wyznaczone miejsce przebiegła bardzo sprawnie zgod-
nie z obowiązującymi instrukcjami, a budynek opustoszał w 6 minut. 
Strażacy zaprezentowali symulowaną reanimację jednego z uczniów. 
Dzieci wykazały się zdyscyplinowaniem i poważnie potraktowały 
ćwiczebny alarm.

MIKOłAJKOWY 
TURNIEJ MITOlOgICZNY

Mikołajki w naszej szkole miały wyjątkowo atrakcyjny przebieg. 
Rano dzieci odwiedził św. Mikołaj, który choć surowy, tego dnia okazał 

się wyrozumiały dla wszystkich. Nie bacząc na zachowanie i postępy 
w nauce każdego obdarzył słodką przekąską, nie szczędząc przy tym 
pouczeń oraz tradycyjnego pytania „czy są tu grzeczne dzieci?”. 

Piątoklasiści uczcili ten dzień uczestnicząc w turnieju mitologicznym, 
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podczas którego zaprezentowali wiedzę dotyczącą mitów zdobywaną 
na lekcjach historii i j. polskiego. Ponadto sprawdzili też wiele swoich  
kompetencji społecznych: współpracy i integracji klasy, zdrowej rywali-
zacji, a także umiejętności pracowania w zespołach w formie projektu, 
wymagającego od uczniów znajomości wielu zasad i przestrzegania 
ich. Projekt został tak przygotowany, aby każdy uczeń mógł zapre-
zentować swoje uzdolnienia i talenty. W emocjonującym pojedynku 
nie zabrakło zatem konkursu wiedzy w różnej formie – zgadywanek, 
krzyżówek, quizów, a także konkurencji sprawnościowych i zadań 
artystycznych- plastycznych, literackich czy choreograficznych. Sala 
gimnastyczna zamieniła się na kilkadziesiąt minut w Olimp, a korytarze 
szkolne zapełnili bogowie i boginie w charakterystycznych strojach i z 
nieodzownymi atrybutami. Gromowładny Zeus nie powstydziłby się 
swojej świty! Szczególne wyrazy uznania zapewne przekazałby uczniom 
klasy Vc, która zdobyła laur zwycięstwa.

TAJEMNICE WODY
O tym, że woda to podstawowy składnik naszego organizmu, bez 

którego nie moglibyśmy istnieć, przekonali się w minionym tygodniu 
uczniowie klasy 3C. 

Dzieci ponad tydzień uczestniczyły w międzyprzedmiotowym 
projekcie edukacyjnym pt. „Odkrywamy tajemnice wody” pod 
opieką Pauliny Marszewskiej, Agnieszki Maciejewskiej, Anny 
Macioszek, Justyny Grzegorzewskiej i Marzeny Warzbińskiej. 
Metoda projektu okazała się ciekawą i aktywną formą poznawania 
i odkrywania przez uczniów właściwości wody, stanów skupienia, 
rozpuszczalności w wodzie różnych substancji. Temat czystości 
wody i racjonalnego gospodarowania jej zasobami również młodym 
odkrywcom nie był obcy.

Wiedzę o florze i faunie wodnej uczniowie wzbogacili w trakcie za-
jęć komputerowych. Zadaniem dzieci było wyszukiwanie informacji 
w Internecie i tworzenie notatki opatrzonej odpowiednim zdjęciem 
opisywanego gatunku. Wypracowane w ten sposób materiały zostały 
wydrukowane i zebrane w całość jako album „Tajemnice wody”. 
Zdobytą wiedzę mogły uzupełnić i sprawdzić dzięki internetowej 
multimedialnej pomocy dydaktycznej „Młody hydrolog” zamiesz-
czonej na stronie www.mlodyhydrolog.pl.

Na lekcjach języka angielskiego uczniowie samodzielnie wyszu-
kiwali w słownikach i translatorze nazwy wodnych mieszkańców. 
Dzieci samodzielnie wykonały prace plastyczne przedstawiające 
wybrane gatunki wraz z anglojęzycznym opisem, które w efekcie 
końcowym świetnie sprawdziły się jako obrazkowy słownik języ-
ka angielskiego.

Podsumowanie projektu było momentem niezwykle ważnym dla 
uczniów podczas, którego dzieci zaprezentowały swoim rówieśni-
kom z klas trzecich montaż słowno-muzyczny, wzbogacony prezen-
tacją multimedialną. Była to też okazja do rozstrzygnięcia konkursu 
poetyckiego o wodzie dla klas trzecich. Na wszystkich przerwach 

w dniu podsumowania młodzi odkrywcy dzielili się swoją wiedzą 
z innymi na forum szkoły, przeprowadzając poznane doświadcze-
nia. Ponadto sporządzili w klasie „kącik badacza”, gazetki szkolne, 
akwarium wykonane różnymi technikami plastycznymi oraz bieg 
rzeki Wisły z masy solnej. 

Był to pierwszy rok projektu pedagogicznego w edukacji wcze-
snoszkolnej naszej szkoły, już dziś wiemy , że na pewno nie ostatni. 

PRZEgląD SPEKTAKlI 
PROFIlAKTYCZNYCh

28.11.13r. odbyła się już VI edycja Przeglądu Spektakli Profilaktycz-
nych w Bibliotece UMiG Skoki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 
w dwóch grupach wiekowych: klasa 2B z wychowawczynią Aldoną 
Lubiatowską oraz klasy szóste pod opieką Beaty Babrakowskiej, Alicji 
Kramer oraz Pauliny Marszewskiej.

Nadrzędnym celem spektakli przygotowanych przez naszych uczniów 
była szeroko pojęta promocja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz 
pogłębienie świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji wywoła-
nych przez używki. 

Młodzi ludzie często stają przed wyborem czy ulec presji rówieśni-
ków i sięgnąć po używki, czy je odrzucić? Sami muszą umieć o tym 
właściwie zadecydować, gdyż tylko taki wybór, wypływający z własnych 
przekonań i przemyśleń będzie skuteczny. 

Przedstawienie pt. „Wózek” przygotowane przez uczniów klas VI 
doskonale zobrazowało skutki nadużycia alkoholu przez młodego 
człowieka, które będzie odczuwał przez całe swoje życie. Stanowi 
przestrogę, a zarazem uczy podjęcia właściwej decyzji. 

Doskonała gra aktorska naszych dzieci wprowadziła odbiorców 
w nastrój zadumy i refleksji, a wielu przekonało, że nie warto się-
gać po używki, gdyż cena za to może okazać się naprawdę bardzo 
wysoka. 



22

Skocka publika dla laskowika
Czy może być coś lepszego 

na jesienną szarość i zawieru-
chę niż dawka zdrowego śmie-
chu? Zna ktoś na to lepsze 
lekarstwo? – bo ja nie. Podob-
nie pomyślało wielu skoczan, 
którzy niedzielny wieczór 24 
listopada postanowili spędzić 
w towarzystwie Zenona Lasko-
wika i jego Kabareciarni.

Zenon Laskowik to poznań-
ski artysta znany wielu z nas 
z niezapomnianych spotkań na 
Masztalarskiej, gdzie odbywały 
się występy bodaj najpopular-
niejszego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kabaretu TEY. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych ustała działalność kabaretu, a Zenon 
Laskowik na wiele lat wycofał się z działalności estradowej.

Wrócił ponownie w listopadzie 2003 roku, czyli dokładnie dziesięć lat 
temu. Stworzył zespół pod nazwą Kabareciarnia, z którym z powodze-
niem występuje na estradzie.

Choć wiele lat minęło od czasów bodaj najbardziej znanego skeczu 
„Mamuśka”, a i panu Zenkowi lat przybyło, to tak jak dawniej potrafi 
rozbawić lub czasem skłonić do refleksji nad współczesnym światem. Nie 
stracił nic ze swojej świeżości i autentyczności, co może chyba potwierdzić 
każdy z widzów niedzielnego występu. A i sama Kabareciarnia przez Niego 
prowadzona też doskonale wpasowuje się w klimat kabaretowy, wykonu-
jąc piosenki niby frywolne, żartobliwe, a jednak niepozbawione gorzkiej 
refleksji czy kpiny z „grzechów” życia społecznego, takich jak agresja czy 
wykorzystywanie układów do załatwiania prywatnych interesów.

Dwa występy dane w Skokach przez artystów spotkały się z żywiołowym 
przyjęciem licznie zgromadzonej widowni. Występu nie zepsuło nawet 
chwilowe wyłączenie energii elektrycznej oraz świadomość, że za oknem 
śnieg z deszczem i ostro wiejący wiatr.

To były trzy godziny pełne wspaniałej zabawy, która jest lekiem na 
wszystko, no, prawie wszystko.

I.K.

Tuwim połączył pokolenia
Można wygłosić wiele wykładów na temat komunikacji międzypo-

koleniowej, ale dopiero w praktyce widzimy, jak ona działa. A że może 
być wspaniała – o tym przekonali się zarówno seniorzy ze skockiego 

Dzięki niezawodnemu przy takich okazjach Kołu Łowieckiemu 
„Borsuk” (które wspiera „Alię” już od kilku lat), wspaniałej kuchni 
w wydaniu Mobilnej Firmy Gastronomicznej pana Bartosza Wołkowa 
oraz oprawie muzycznej to swoiste spotkanie integracyjne było bar-
dzo udane. Bawili się i młodzi i nieco starsi, bo przy takich okazjach 
cezura wieku nie obowiązuje.

By tradycji andrzejkowej stało się zadość, były także wróżby, ukryte 
w ciasteczkach. Aby dowiedzieć się, jaka świetlana przyszłość nas 
czeka, wystarczyło wrzucić choćby grosik do skarbonki, do czego 
dyskretnie zachęcał specjalnie na tę okazję stworzony wierszyk: 
„Wrzuć grosik co łaska, by los obłaskawić, a swoją hojnością dzieciom 
radość sprawić”.

Może cieszyć szczodrość sympatyków i członków organizacji, którzy 
przez nikogo nienagabywani ani kontrolowani wsparli szczytny cel, 
organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. To bardzo budu-
jące zjawisko, bo nie ma nic cenniejszego od bezinteresownej pomocy.

Organizatorzy, widząc sens podobnych działań, już dziś zapraszają 
wszystkich chętnych na kolejne takie spotkanie w przedostatnią 
sobotę karnawału, czyli 22 lutego 2014 roku do sali Biblioteki Pu-
blicznej w Skokach. 

O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym, ale już dziś 
zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na ten termin, bo o dobry 
humor i wspaniałą zabawę wszystkich uczestników sami zadbamy.

Prezes Stowarzyszenia
Antoni Kasica

NA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 
DLA DZIECIAKÓW NADZIEJA

Ostatnia sobota przed adwentem, a do tego trady-
cyjne andrzejki – czyż może być lepszy pretekst do 
spotkania? Korzystając więc z tej okazji – Stowarzy-
szenie „Alia” zaprosiło do wspólnej zabawy wszyst-
kich, którzy lubią się bawić, a przy okazji zechcą 
wesprzeć działalność tej organizacji pozarządowej 
działającej na terenie naszej gminy na rzecz dzieci.
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środowiska jak i młodzież z antoniewskiego ośrodka wychowawczego, 
która przygotowała, kolejny już raz, nastrojowe spotkanie z poezją. Tym 
razem bohaterem był Julian Tuwim i jego twórczość.

Tuż przed mikołajkami, 3 grudnia, zjawiła się w skockiej bibliotece 
jedenastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców, by przez recytację wierszy 
oraz piosenki autorstwa poety przybliżyć pokoleniu swoich babć i dziad-
ków postać tego tak wielobarwnego twórcy.

W montażu poetycko muzycznym znalazły się piosenki, które do dziś 
są znane, choć powstały w latach dwudziestych i trzydziestych minionego 
wieku. Bo któż z widzów tego spotkania nie zna takich szlagierów jak 
„Powróćmy jak za dawnych lat”, „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Nasza 
jest noc”? A czy jest ktoś, kogo nie zachwyca „Grande Valse Brillante” czy 
„Tomaszów” pamiętane z wykonań Ewy Demarczyk? A kogo nie wzrusza 
i nie skłania do zadumy pieśń „Chrystusie”, śpiewana czasem w kościele?

Znamy je wszystkie, choć nie zawsze wiedzieliśmy, że autorem słów 
był właśnie Julian Tuwim.

To one oraz kilka innych utworów znalazło się w programie zaser-
wowanym w kawiarence „U Tuwima”. Tak, tak, w kawiarence, bo była 
też i kawa i ciasteczko, zasponsorowane przez stowarzyszenie „Alia”, 
znane dotąd głównie jako organizator akcji dla dzieci, a które tym razem 
postanowiło zrobić coś miłego dla tych, którzy kiedyś dziećmi byli.

Nie można nie wspomnieć, że w grupę antoniewskich artystów dosko-
nale wkomponował się pan Bogdan Gajewski (znany chyba wszystkim 
skoczanom), który przy akompaniamencie akordeonu wykonał cztery 
utwory autorstwa Juliana Tuwima, włączone umiejętnie w scenariusz 
montażu. I to było piękne, że scenę zagospodarowali i nastoletni wyko-
nawcy i nieco starszy pan Bogdan, tworząc w ten sposób więź pokoleń, 
zdawałoby się dość od siebie odległych.

Z racji osobistego zaangażowania się w ten projekt, nie będę oceniać 
poziomu jego wykonania, ale nie mogę nie wspomnieć jak budujące 
obrazki, rozgrywające się poza sceną, mogłam zaobserwować. Oto pełne 
uśmiechu dziewczęta witają gości, częstując cukierkami przy wejściu, 
pomagają w szatni, zapraszają do kawiarenki.

To, obok cudownych utworów Juliana Tuwima, było chyba najważniej-
sze; ta wzajemna serdeczność, ta radość z bycia razem. To był wspaniały 
przykład komunikacji międzypokoleniowej, niewymuszonej, nienarzuca-
nej przez nikogo, za co serdecznie dziękuję, w imieniu opiekunów tego 
wydarzenia, wszystkim uczestnikom spotkania jak i młodym przyjaciołom 
z Antoniewa. Dziękuję także Paniom ze skockiej książnicy, które zawsze 
radośnie przyjmują nas pod swoim dachem i wyzwalają w nas energię 
do kolejnych działań.

I.K.

Słowik w podstawówce 
– V Turniej Recytatorski

„Spóźniony Słowik” nie przypadkiem taki tytuł miał V Przegląd 
Poezji „Głosem Dziecka” zorganizowany w skockiej Bibliotece. Motto 
przeglądu to wszak tytuł wiersza jednego z najbardziej znanych w Polsce 
autorów wierszy dla dzieci – Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 2013 ustanowił rokiem Juliana Tuwima.

W turnieju swój udział zgłosiło 73 przedszkolaków z terenu Gminy 
Skoki. Take duże zainteresowane ze strony dzieci bardzo ucieszyło panie 
bibliotekarki, a zarazem skłoniło do zorganizowania przeglądu w trzech 
odsłonach, które to miały miejsce w dniach 25, 27 i 26 listopada.

W przygodę z wierszami zabrała dzieci prawdziwa „Lokomotywa”, były 
więc bilety, pani konduktor z kasownikiem. Poziom przygotowania dzieci 
recytujących wiersze zachwycił wszystkich obecnych na sali rodziców, 
dziadków, panie przedszkolanki i bibliotekarki. Pamiątkowe zdjęcie 
z rodzicem kończyło występ każdego młodego recytatora.

Spóźniony Słowik najpóźniej dotarł do uczniów szkół podstawowych 
i skłonił ich swoimi trelami do przypomnienia sobie wierszy Juliana 
Tuwima, pisanych przez poetę z myślą o dzieciach właśnie. To nic, że 
późno, liczą się efekty, poza tym wiadomo przecież powszechnie - lepiej 
późno niż wcale.

Dzieci, które zdecydowały się zaprezentować swoje umiejętności re-
cytatorskie przed publicznością i jury podzielone zostały na 2 kategorie 
wiekowe. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w V Turnieju Recytatorskim 
„Głosem Dziecka” 2 grudnia 2013, w sali Biblioteki Publicznej w Skokach

Wszystkich nieustannie podziwiamy za odwagę i zamiłowanie do 
poezji, dlatego uczestnicy zostali nagrodzeni już za sam udział. 

Nie wiem czy mogę mówić za publiczność całą, ale w imieniu jury 
owszem - zauroczyła nas swoim wystąpieniem Kinga Szymkowiak. Jako 
jedyna spośród uczestników przedstawiła „Lokomotywę” Tuwima. 
Przedstawiła, powiedziała, wyrecytowała, … – to mało powiedziane – ona 
po prostu zabrała nas w podróż pociągiem ciągniętym przez prawdziwą 
lokomotywę – parowóz. Dziś takie nie jeżdżą już po szynach, można je 
oglądać tylko w muzeach kolejnictwa. Swoją drogą, ciekawe czy Kinga 
widziała prawdziwą lokomotywę napędzaną parą?

Kingę Szymkowiak uhonorowano przyznając jej I miejsce.
Poza tym jury postanowiło przyznać:
II miejsce – Lilii Bystrej, 
III miejsce ex aequo – Mariannie Dukszcie i Wiktorii Szczepaniak,
oraz wyróżnienia – Anicie Brzezińskiej, Szymonowi Kubiakowi, Oliwii 

łączyńskiej i Zofii Podrazie.
13 grudnia 2013 z równie wielkim zaangażowaniem i pasją przenosili 

nas w świat poezji Tuwima uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
Jury z ciężkim sercem, ale musiało wybrać najlepszych. Po długich 

naradach podjęło decyzję przyznając:
Dwa I miejsca – Karolinie Nowak i Andrzejowi Indzie
II miejsce – Elizie Załęskiej
i wyróżnienia – Izabeli Ciachli, Patrycji Fiołek, Katarzynie Malczew-

skiej, Anicie Sydow i Jakubowi Stawowemu.
Na zakończenie Turnieju młodzież wzięła żywy udział w audycji mu-

zycznej pt. „Muzyczna podróż po kontynentach”. Audycję poprowadzili 
Tomasz Kotwica z Agnieszką Świtoniak i Michałem Dykbanem.

W V Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” łącznie wzięło udział 
44 dzieci ze szkół podstawowych. Kolejny raz dali dowód, że Oni również 
lubią poezję. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

W okresie od października do grudnia 2013 Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Skokach realizowała projekt pn „Niektórzy lubią 
poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bibliotece”. W działaniu 
zgłosiło swój udział 145 osób w wieku od przedszkolaka do seniora 
poprzez dzieci z klas 1-3, 4-6 i gimnazjalistów. Wśród publiczności 
znaleźli się rodzice, opiekunowie i przyjaciele recytatorów. Projekt był 
realizowany w ramach ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER za 
pośrednictwem LGD „Dolina Wełny” w Wągrowcu.

O wydarzeniach w Salonie Poezji z udziałem seniorów oraz o „Głosie 
Poezji” dla gimnazjalistów pisaliśmy w numerze 11/2013 WS. Obecnie 
więcej na temat „Głosem Dziecka” Na zdjęciach wspomnienia ze spotkań. 

Zdjęcia z poetyckich spotkań prezentujemy na rozkładówce numeru. 
Aleksandra Gajewska i Karolina Stefaniak
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