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DNI MIASTA i GMINY SKOKI 
za nami

Z okazji Święta Miasta i Gminy już 9 raz odbył się Konkurs Ortograficz-
ny o Pióro Burmistrza. Uwaga, w 2014 roku zapraszamy na jubileuszowy 
- 10. Przewidujemy specjalne atrakcje.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 33 uczestników, którzy zakwali-
fikowali się do rywalizacji w czasie wcześniej przeprowadzonych eliminacji 
szkolnych. Wśród dzieci było 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Skokach 
oraz 16 uczniów Gimnazjum nr 1 w Skokach. Nie zgłosili się śmiałkowie 
w kategorii osób dorosłych.

Spośród uczestników wyłoniono następujących zwycięzców: Dominik 
Dereżyński – uczeń Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Sko-
kach, Weronika Rojtek – uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach.

Gratulujemy laureatom, szczególnie Dominikowi, który Pióro Burmi-
strza zdobył już drugi raz z rzędu. Rośnie nam prawdziwy mistrz ortografii. 
Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i dużo, dużo, dużo zdrowia.

Dziękujemy serdecznie komisji, która przygotowała i przeprowadziła 
konkurs, paniom: Iwonie Migasiewicz, Elżbiecie Berendt, Agnieszce 
Wasylewicz, Wiolecie Grzegorzewskiej oraz Elżbiecie Słomie. Za pomoc 
w przygotowaniach dziękujemy też dyrekcji Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków (w tym roku konkurs odbył się w murach skockiego gim-
nazjum) oraz panu Przemysławowi Boguni.

Jak co roku Dniom Miasta i Gminy towarzyszyły Zawody Wędkarskie. 
Relację z ich przebiegu przedstawiamy w artykule: „Spławikowe Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki”.

Dzięki Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu ze Skoków zainteresowani 
mogli również wziąć udział w Zawodach Strzeleckich w ramach których 
odbyły się: 

- Otwarty Turniej o Tarczę Burmistrza, który wygrał Radosław Makow-
ski. II miejsce zajął Jerzy Makowski, a III Jacek Sadyś. 

- Turniej Młodych Strzelców o tarczę Bractwa Kurkowego, w którym 
zwyciężył Kasper Grzegorzewski, na II miejscu uplasował się Albert Grze-
gorzewski, a na III Sebastian Szulc. 

Najcelniejszy strzał zawodów oddał Jerzy Makowski. 
Zagrało, zawirowało na skockim rynku i odeszło do historii, jak co roku, 

jak zawsze. Kto zaśpiewał, kto zamieszał na scenie? Wśród artystów były 
przede wszystkim nasze rodzime zespoły: Zespół PŁOMIEŃ z Antoniewa 
w wyjątkowo ambitnym, trudnym bardzo wartościowym i profesjonalnie 
wykonanym repertuarze był pokarmem dla duszy. Niezastąpiona HARFA 
i jej biesiadne śpiewanie rozkołysało nawet wybrednych, SKOCZKI świętu-
jące 20 lat swojego istnienia jak zwykle żywiołowe i spontaniczne, wokalnie 
i tanecznie przygotowane wzorowo zachwyciły dziecięcą radością. Wystąpił 
także zespół ROSES i zespół EVERS. Nie można zapomnieć o Chórze 
KAMERALNYM pod batutą Andrzeja Kaliskiego, który zaprezentował 
się podczas Mszy Świętej w intencji Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Pojawił się również na scenie Skoczanin i uczestnik telewizyjnej BITWY 
NA GŁOSY – MACIEJ KUJAWA w towarzystwie kolegi z programu – 
JAROSŁAWA MĄCZYŃSKIEGO.

XXI
XXI Dni Miasta i Gminy Skoki były pełne słońca i chyba 
można uważać je za udane, choć nie trwały 21 dni jak nie-
którzy przypuszczali. Może w przyszłym roku ;-).

W sobotę WAWELE zaśpiewały „Zostań z nami melodio…” i melodia 
brzmiała całe 2 dni. Tylko MAX BAYER trochę za bardzo przegadał 
biesiadę, co przerodziło się w tęsknotę za starymi, dobrymi, naszymi KO-
WOLAMI.

Niedziela należała do dzieci, w godz. 13-18 mogły bezpłatnie korzystać 
z tzw. dmuchańców i spotkać się z poznańskim TEATREM VARIATE.

Później zabrzmiały zdecydowanie rockowe dźwięki w wykonaniu LEJDIS 
BEZ GENTELMEN i BIG CYCA. Nie chciało się iść do domu, i jeśli 
nawet komuś nie było do śmiechu, Kabaret RAK z pewnością pomógł 
rozwiać smutki.

Radość królowała w mieście przez całe dwa dni. Wyróżniony na pewno 
czuje się „WIŚNIA, dzięki któremu nasze miasto ma sens” oraz pewna 
szalona BLONDYNA…,co zauważył lider zespołu BIG CYC!

Długo jeszcze będziemy wspominać…

Na naganę natomiast zasłużyło spożywanie napojów alkoholowych 
przez nieletnich uczestników imprezy i brak reakcji na takie zachowanie 
rodziców młodzieży.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM:
• Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu LEMAR w Potrzanowie
• Wielkopolskim Kopalniom KRUSZGEO w Poznaniu 
• Hurtowni Sprzętu Wędkarskiego DRAGON FISHING w Białych 

Błotach
• Panu Michałowi Piechockiemu Staroście Wągrowieckiemu
• Pani Zofii Gronowskiej – Kwiaciarnia BACARA w Skokach
• Państwu Arlecie i Andrzejowi Pilaczyńskim Sklep VA – BANK PPHU 

w Skokach
• Pizzerii VERONA w Skokach
• Panu Adamowi Błażejewskiemu – Firma Handlowo – Usługowa ADA-

MUS w Bliżycach
• Pani Alicji Żurowskiej i Państwu Kałaszom ze Skoków za użyczenie 

posesji prywatnych pod parking
Organizator: Biblioteka Publiczna w Skokach

Dokończenie na str. 2
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Finał IX Konkursu Ortograficznego o „Pióro Burmistrza” 
(dyktando dla gimnazjalistów) – tekst dyktanda

Już po raz dziewiąty z okazji święta miasta ekstrazdolny uczeń pisze ar-
cytrudne dyktando. Wcześniej ów uczeń, rad nierad, niespieszno poznawał 
– skądinąd niełatwe – zasady polskiej pisowni, a czasem w okamgnieniu roz-
wiązywał nie najłatwiejsze zadania ortograficzne. Każdemu z uczniów strach 
jeży włos na głowie, czym też tym razem zostanie niechybnie zaskoczony. 
Udział jednakowoż w tym konkursie to nie błahe widzimisię, ale przede 
wszystkim szlachetna rywalizacja o supernagrodę. Niecodziennie przecież 
zdarza się okazja, by zdobyć wymarzone „Pióro Burmistrza”. Nie dostaje się 
go ni stąd, ni zowąd czy też znienacka, trzeba jednak dobrze pogłówkować 
i wykorzystać dotychczasową wiedzę o supertrudnej macierzystej pisowni.

A po południu albo też pod wieczór wymarzona randka. Ale dokąd 
w Skokach można pójść na spacer z ukochaną osobą? Wokół skockiego 
rynku i przylegających doń ulic i uliczek? Czy lepiej przejść się wśród na pół 
dzikich chaszczy nadrzeczną ścieżką wiodącą do poewangelickiego kościoła, 
sąsiadującego ze stadionem klubu sportowego „Wełna Skoki”? A może 
plażą wzdłuż Jeziora Budziszewskiego albo leśnym duktem nieopodal 
jeziora Maciejak? Niezłą malowniczą przestrzenią mogłyby okazać się też 
brzegi rzeki Małej Wełny. Ale czy tak ustronne miejsca są bezpieczne? Czy 
nie czyha tam jakiś dwuipółmetrowy wodny potwór lub zazdrosna rusałka? 
Czy w razie czego można oczekiwać pomocy, czy też znikąd by ona nie 
nadeszła, bo przecież niemal wszyscy skoczanie będą hucznie obchodzić 
święto swojego miasta. A gdyby tak po prostu wybrać się do pizzerii albo 
na słodkie co nieco do kawiarni? Toż to niezłe rozwiązanie! Jednakże naj-
rozsądniejszą i jedyną w swoim rodzaju propozycją randki jest różnorodny 
program Dni Miasta i Gminy Skoki. Nie można z niego nie skorzystać! 
Spośród różnych propozycji każdy znajdzie dla siebie coś miłego.

Autorka dyktanda: Iwona Migasiewicz

Dokończenie ze str. 1

XXI DNI MIASTA i GMINY 
SKOKI za nami

Resztki telewizora wyrzucone przy drodze prowadzącej nad jez. 
Rościńskie – przy kamieniu „Robin Hood” przez kogoś kto tak bar-
dzo lubi czystość i porządek w swym otoczeniu, że dla nich gotów jest 
zaśmiecić tereny zielone. 

SKOCZANIE, 
CZY WAM NIE WSTYD?

Skwer przy Przedszkolu Samorządowym w Skokach, a na nim 
pozostałości begonii – wysadzono ich 40!, ale ktoś będący wielkim 
miłośnikiem piękna, doszedł do wniosku, że lepiej prezentować one 
się będą na jego posesji lub na grobach jego najbliższych!
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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: 

Marciniak Zofia 19.06.2013 r.
Blados Mikołaj 25.06.2013 r.
Dobrochowska Małgorzata 18.06.2013 r. 
Ślugajska Dżesika Magdalena 23.06.2013 r.
Wawrzyniak Adam 25.06.2013 r. 
Bartnikowska Amelia 01.07.2013 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:
Kaźmierczak Adrian Piotr i Skalska Anna 
Rakowski Szymon i Eksler Patrycja 
Danowski Marcin Cezary i Socha Katarzyna Anna
Braun Bartosz i Gruszka Karolina Anna
Śnieciński Łukasz i Młynkiewicz Zuzanna

Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat ży-
cia, oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i 
przyjaciół.

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:
Bąkowski Zbigniew Tomasz ur. 1970 r. – Jabłkowo zm. 21.06.2013 r. 
Bąkowska Salomea ur. 1936 r. – Jabłkowo zm. 22.06.2013 r.
Bałażyk Krystyna ur. 1927 r. – Skoki zm. 22.06.2013 r. 
Kołodziejczuk Kazimiera Krystyna ur. 1937 r. – Chociszewo zm. 
01.07.2013 r. 
Graczyk Joanna ur. 1930 r. – Skoki zm. 07.07.2013 r. 
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że 
pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci.

ZMIANY KAPŁANÓW 
W SKOCKICH PARAFIACH

Dekretami Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka 
Prymasa Polski z dniem 1 lipca 2013r. nastąpiły zmiany w pa-
rafiach Miasta i Gminy Skoki. 

Z końcem czerwca, po 32 latach przewodzenia parafii p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Rejowcu w stan spoczynku przeszedł jej 
proboszcz ksiądz kanonik Henryk Badura.

Z dniem 1 lipca funkcję proboszcza rejowieckiej parafii objął ksiądz 
Błażej Czarnecki, dotychczasowy wikariusz w parafii p.w. Św. Mikołaja 
w Inowrocławiu.

Z tym samym dniem, po 6-ciu latach, z obowiązków wikariusza 
w parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach zwolniony został ksiądz 
Rafał Chmielewicz, który mianowany został wikariuszem w parafii p.w. 
Św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie. 

Z dniem 1 lipca, funkcję wikariusza w skockiej parafii pełnić będzie 
ksiądz Bartosz Gallas, który święcenia kapłańskie uzyskał 31.05.2008r., 
a do chwili przeniesienia do Skoków był wikariuszem w parafii p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Trzemesznie. 

Edmund Lubawy

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, 

wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przy-
bywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów 
w poszukiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego ro-
dzaju odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego 
wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych 
dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet 
spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, 
wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. 
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przezna-
czonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, 
Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się 
będą zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2013 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 w/w podatków przypada 15 września 2013 roku.

ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono zostały niektóre zapisy związane 

z obowiązkiem meldunkowym. 
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 07.12.2012r.(Dz. U. Z 2012r. poz.1407) 
wprowadzono szereg ułatwień:
- automatyczne wymeldowanie przy zameldowaniu w nowym miejscu. 

Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero 
w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie 
te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania 
się w nowym miejscu;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania książeczki wojskowej;

- umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie 
przez ustanowionego pełnomocnika,

- termin na zgłoszenie zameldowania został wydłużony z 4 do 30 dni;
- obowiązek zgłoszenia okresu wyjazdu zagranicznego jest wydłużony 

z 3 do 6 miesięcy (zgłaszamy wyjazd jeżeli jest dłuższy niż 6 miesięcy);
- nie ma obowiązku meldunkowego do 3 miesięcy obywateli polskich 

oraz obywateli UE , obywateli państw EFTA - stron EOG oraz oby-
wateli Konfederacji Szwajcarskiej;

- nie ma obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości i zakłady pracy 

nie mają obowiązku weryfikowania meldunku przez mieszkańców 
i pracowników;

- zniesione zostały sankcje karne dla obywateli polskich i UE za nie-
dopełnienie obowiązku meldunkowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę kontak-

tować się z pracownikiem prowadzącym ewidencję ludności, który 
udzieli niezbędnych informacji,  pod numerem telefonu 618925811. 

Katarzyna Przybysz
Inspektor ds. społeczno-obywatelskich

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 można 
pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które po 
wypełnieniu z załączonymi wymaganymi dokumentami należy złożyć 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r.
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SELUŚ ODSZEDŁ...
W dniu 02 lipca 2008 roku z wielkim smutkiem i żalem 

pożegnaliśmy Kolegę Sylwestra Miłoszewskiego. Pożegna-
nie jest zawsze bolesne. Tym większy żal, smutek i przygnę-
bienie goszczą w naszych sercach, gdy odchodzi człowiek 
w kwiecie wieku, wspaniały Kolega i Wierny Przyjaciel.

Niezwykle trudno jest pisać wspomnienie o Koledze, 
z którym przez ponad 30 lat łączyła mnie przyjaźń i pasja 
myśliwska. Seluś, bo tak Go wszyscy nazywali, urodził się 31.12.1956 roku 
w rodzinie o wyjątkowych tradycjach łowieckich. Ojciec, Aleksander w 1953 
roku był  jednym z jedenastu założycieli Koła Łowieckiego „Borsuk” w Sko-
kach, a później wieloletnim łowczym i prezesem zarządu. W kole tym poluje  
również jeden z braci Sylwka – Bogdan.

Swą przygodę z łowiectwem Seluś rozpoczął 16 lipca 1975 roku. W roku 
1981 zostaje wybrany skarbnikiem, a w 1987 roku po śmierci Kolegi Tade-
usza Hepnera łowczym. Funkcję tą sprawuje nieprzerwanie przez 21 lat, do 
chwili śmierci. Za zasługi na niwie łowieckiej w roku 2003 został odznaczony 
Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Przyznanego Medalu Srebrnego 
nie zdążył odebrać. Wielokrotnie w ostatnim czasie rozmawialiśmy o przy-
gotowaniach do uroczystych obchodów 55-lecia Koła, które przypadają 
w 2008 roku. Niestety, nie będzie w nich uczestniczył. W pracy na rzecz Koła 
postępował bardzo rozsądnie, podejmował przemyślane i wyważone decyzje. 
Był człowiekiem o wyjątkowo wysokiej kulturze osobistej, wymagającym, 
czasami w czasie polowania nawet surowym. Jednocześnie był uczynnym 
i lubianym przez wszystkich. Szczególną opieką w Kole otaczał młodych 
kolegów. Zawsze potrafił stanąć na właściwym miejscu i to po stronie 
pokrzywdzonych. Cechowała go przy tym niezwykła skromność i pogada 
ducha. Poczucie humoru i optymizm opuszczały Go bardzo rzadko. Nigdy 
nie zabiegał o pochwały i zaszczyty.

To, co się stało w niedzielę 29 czerwca „przyszło tak nagle, jak powalenie 
niezaplanowanej do wycinki sosny, jak strzał kłusownika do uciekającej 
zwierzyny”. Nagła i niespodziewana śmierć poruszyła całą brać łowiecką 
Skoków i okolicy.

Zawsze w takiej sytuacji zadajemy sobie retoryczne pytanie: dlaczego? 
Przecież był jeszcze taki młody, miał zaledwie 52 lata, a św. Hubert już 
wezwał Go na wieczną zbiórkę. Chyląc głowy przed majestatem śmierci, 
jakże trudno w przypadku tej śmierci, jej sens wytłumaczyć sobie biblijnymi 
słowami z Księgi Hioba: „Pan dał, Pan wziął...”. Wszakże nie pozostaje nam 
nic innego, jak tylko żywić nadzieję, iż biorąc pod uwagę osobowość i docze-
sne zasługi Selusia zasłużył sobie na wstawiennictwo św. Huberta – naszego 
patrona przed Stwórcą Nieba i Ziemi.

O tym, kim był za życia świadczy pogrzeb, w którym uczestniczyło tak wiele 
osób. W czasie mszy świętej ceremoniał kościelny połączono z sygnałami 
łowieckimi. Myślą przewodnią wygłoszonej  homilii były słowa  Ewangelii św. 
Łukasza – w zasadzie hasło dla nas żyjących: „Wy też bądźcie gotowi, gdyż 
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  

Kiedy nad złożoną w grobie trumną pochyliły się sztandary i zabrzmiały 
sygnały: Koniec Polowania i Darzbór, Myśliwi – towarzysze łowów złożyli 
swojemu Koledze „ostatni złom”. Daglezjowa gałązka złożona na trumnie 
to symbol pożegnania, a właściwie rozstania się zmarłego z Kolegami i ło-
wiskiem. 

Nad mogiłą żegnali  Selusia Prezes Zarządu Koła - Kol. Kazimierz Grzego-
rzewski, Pani Kasia Belter-Hildebrańska - Szefowa firmy, w której pracował 
oraz Kol. Zdzisław Witt. Chwile zadumy i refleksji  przerwały dobiegające 
z oddali dźwięki Ciszy towarzyszące składaniu wieńców i wiązanek  kwiatów. 

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów porządny i prawy myśliwy, wielce 
życzliwy człowiek, przyjaciel na dobre i na złe, z którym już docześnie nigdy 
nie zapolujemy. Myślę, że dołączył do grona Nemrodów w innym Królestwie. 

Słowa łacińskiej sentencji przytoczone na początku znaczą: Pamięć o nas 
trwać będzie, jeśli życiem zasłużyliśmy. Ty zasłużyłeś, a my będziemy o To-
bie pamiętać.

Żegnam Cię Drogi Przyjacielu, ufam, że nigdy Cię nie zapomnimy, niech 
knieja którą tak miłowałeś kołysze Cię do wiecznego snu.

Tomasz M. Sobalak
PS. Powyższy tekst ukazał się w „Zachodnim Poradniku Łowieckim 

(kwartalnik nr 3 /27/2008).

wspomnienie
Memoria nostri durabit, vitae bonum est

MIESIĄC TRZEŹWOŚCI
Miesiąc trzeźwości obchodzony jest corocznie w sierpniu, czyli już 

za dwa tygodnie. Jest to czas, w  którym zachęca się Polaków do abs-
tynencji od alkoholu i prosi wszystkich o świadectwo powstrzymania 
się od picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych czy 
patriotycznych. Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od 
1984 roku, czyli prawie 30 lat.

Może się to komuś wyda przesadą, bo przecież są wakacje oraz urlo-
py i wielu ludzi nie wyobraża sobie spędzania czasu wolnego i dobrej 
zabawy bez alkoholu. Jednak warto rozważyć czy nie zatrzymać się 
na chwilę i pomyśleć, czy to przesłanie nie wymaga zastanowienia się 
i czy nie byłoby dobrze przeanalizować i zmienić własne przekonania 
i postępowanie. Każdy przecież wie, jak wiele złego alkohol czyni w ro-
dzinach, ile osób w Polsce i na świecie cierpi z powodu nadużywania 
oraz szkodliwego picia alkoholu. 

Do alkoholu dołączyły w ostatnich latach narkotyki i dopalacze. 
Według najnowszego Europejskiego Raportu Narkotykowego wynika, 
że ponad 17% Polaków w wieku 15–34 lat paliło marihuanę w ciągu 
ostatniego roku! W tym niechlubnym rankingu wyprzedzają nas jedynie 
Francuzi. Choć gro osób w Polsce chciałoby zalegalizować tę substancję, 
to niezaprzeczalny jest fakt, że uzależnia ona psychicznie i w znaczącym 
stopniu jej zażywanie powoduje w konsekwencji sięganie po groźniejsze 
w skutkach środki zmieniające świadomość. 

Jak mówi raport, w ubiegłym roku wykryto także aż 73 nowe sub-
stancje psychoaktywne (ich potoczna nazwa to dopalacze).

Skala zagrożeń zatem wzrasta a wakacje to dla wielu młodych ludzi 
okres eksperymentów, a także inicjacji alkoholowej czy narkotykowej. 

Może warto, aby dorośli dali dobry przykład i nie stanowili wzorca 
zachowań promujących picie i narkotyzowanie się, wszak to oni mo-
delują zachowania młodzieży. Jak mówi stare przysłowie „przykład 
idzie z góry”. 

Kampanie profilaktyczne dla młodzieży nie wystarczą, jeśli dorośli 
sami będą nadużywać alkoholu lub sięgać po inne środki psychoak-
tywne.

Zatem lepiej byłoby, aby każdy pomyślał czy w ten wakacyjny miesiąc 
nie promować zdrowego stylu życia, uprawiać sport, poświęcić więcej 
uwagi rodzinie i bliskim, jeśli nie całkowicie zrezygnować z alkoholu, 
to przynajmniej go ograniczyć.

Zachęcam do rozważań!
M. Szpendowska-Wylegalska

gminny koordynator ds. uzależnień
Tekst raportu w języku polskim mogą Państwo pobrać ze strony: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2013

Godziny przyjmowania mieszkańców 
objętych Projektem pn.: 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” 

przez Koordynatorów Gminnych w urzędach

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, 
iż od dnia 4 marca 2013 roku uruchomiona została 
w urzędach gmin objętych Projektem kanalizacji 

Informacja dla mieszkańców Gminy. 

W Gminie Skoki, informacji udzielać będzie Koordynator 
Gminny w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:00 

w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, 
pokój nr 15, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skokach.
Telefony kontaktowe: 61 89 25 805 albo 61 89 25 804, 

e-mail: inwestycje@skoki.nowoczesnagmina.pl
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BUDOWA DRóG I CHODNIKóW, INWESTYCJE:
• Trwają prace budowlane przy Centrum targowo-parkingowym 

w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. rozbiórkę istnie-
jących nawierzchni, makroniwelację terenu, budowę dróg, chodników 
i miejsc postojowych, budowę budynku administracyjno-socjalnego, 
budowę drewnianej wieży widokowej, budowę infrastruktury sie-
ciowej, oświetlenie i budowę systemu nagłośnienia terenu, montaż 
elementów małej architektury. Termin zakończenia inwestycji za-
planowano na 30.11.2013 r. Na budowę Centrum, Gmina otrzymała 
dofinansowanie ze środków UE w wys. 1.000.000 zł

• Trwają prace przy rozbudowie gimnazjum z częścią biblioteczną

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Przebudowę nawierzchni 
dróg gminnych’. W ramach inwestycji zaplanowano; 
- Przebudowę ul. Dąbrowskiego w Skokach tj. ułożenie nowej 

nawierzchni bitumicznej, budowę chodników wraz z siecią kana-
lizacji deszczowej;

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

- Budowę nowej nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnię bi-
tumiczną drogi w Potrzanowie wzdłuż ul. Skockiej na odcinku 500 
mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej od ul Kolonia do rozjazdu 
dróg na Budziszewice i Rogoźno);

- Budowę nawierzchni bitumicznej drogi w Budziszewicach, na dłu-
gości 600 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej);

- Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Niedźwiedzinach na dłu-
gości 360 mb (kolejny etap inwestycji w kierunku na Miączynek 
i Dzwonowo);

- Ułożenie nowej nakładki bitumicznej drogi w Lechlinie na długości 
440 mb (od drogi powiatowej całą pętlę w kierunku szkoły).

Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma Zakład 
Robót drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Pobiedziska. Całość 
robót firma wyceniła na kwotę  1.794.057, 53 zł. Podpisano umowę, 
przekazano plac budowy, rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w lipcu. 
Całe zadane (tj. budowa 6 ww. odcinków) ma być wykonane do 11 
października br.

WYKAZY, SPRZEDAżE:
• Ogłoszono wykaz działki budowlanej nr 858/71 o pow. 0,2156 ha 

przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Skokach przy ul. Antoniew-
skiej. Działka zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
przeznaczona jest pod zabudowę usługowo- mieszkaniową. Wartość 
działki ustalono na 95.940 zł.

• Ogłoszono wykaz gminnych gruntów rolnych do wydzierżawienia  
w przetargu ograniczonym tj.:
- Grunty rolne o pow. 3,44 ha położone w Jabłkowie (działka nr 75/2 

i część działki nr 75/4)
- Grunty rolne o pow. 3,43 ha położone w Kuszewie (działka nr 180/1 

i część działki nr 216/1)
• Wykazano do sprzedaży działki budowlane położone w rejonie ulic 

Antoniewskiej i Kościuszki tj.
Działka nr 858/25 o pow. 0,0551 ha, proponowana cena zbycia 30.750 zł;
Działka nr 858/26 o pow. 0,0553 ha, proponowana cena zbycia 30.750 zł;
Działka nr 858/27 o pow. 0,0625 ha, proponowana cena zbycia 35.055 zł;
Działka nr 858/28 o pow. 0,0627 ha, proponowana cena zbycia 35.055 zł;
Działka nr 858/29 o pow. 0,0632 ha, proponowana cena zbycia 35.055 zł;
Działka nr 858/30 o pow. 0,0626 ha, proponowana cena zbycia 35.055 zł;
Działka nr 858/31 o pow. 0,0617 ha, proponowana cena zbycia 34.440 zł;
Działka nr 858/32 o pow. 0,0615 ha, proponowana cena zbycia 34.440 zł;
Działka nr 858/33 o pow. 0,0531 ha, proponowana cena zbycia 29.520 zł;
Działka nr 858/34 o pow. 0,0601 ha, proponowana cena zbycia 33.456 zł;
Działka nr 858/36 o pow. 0,0793 ha, proponowana cena zbycia 44.280 zł;
Działka nr 858/37 o pow. 0,0708 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/38 o pow. 0,0706 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/39 o pow. 0,0704 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/40 o pow. 0,0703 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/41 o pow. 0,0701 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/42 o pow. 0,0700 ha, proponowana cena zbycia 39.360 zł;
Działka nr 858/43 o pow. 0,0698 ha, proponowana cena zbycia 38.745 zł;
Działka nr 858/44 o pow. 0,0697 ha, proponowana cena zbycia 38.745 zł;
Działka nr 858/45 o pow. 0,0695 ha, proponowana cena zbycia 38.745 zł;
Działka nr 858/46 o pow. 0,0784 ha, proponowana cena zbycia 43.665 zł;
• Wykazano do sprzedaży działkę budowlaną nr 630/15 o pow. 0,0271 

ha położoną w Skokach przy ul. Wągrowieckiej. Działka przezna-
czona jest pod zabudowę usługową z częścią mieszkalną. Działkę 
wyceniono na 31.989 zł.

• Wykazano do sprzedaży lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. 
Ciastowicza 12. Mieszkanie o pow. 76,28 m2 z piwnicą o pow. 7,24 
m2 wyceniono na kwotę 169.900 zł.

• W drodze przetargu sprzedano działkę nr 64/30 o pow. 0,1553 ha 
położoną w Sławie Wlkp. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 
67.000 zł. Działkę sprzedano za 67.670 zł.
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych 
i obejmuje następujące zadania:
ZADANIE NR 1
Skoki ul. Dąbrowskiego 
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy na 
długości 128 m. W ramach zadania należy:
A. Zdemontować istniejącą:
• nawierzchnię bitumiczną łącznie z podbudową,
• chodniki z płytek betonowych łącznie z krawężnikami i obrzeżami 

(płytki chodnikowe przekazać zamawiającemu). 
• studnie kanalizacji deszczowej.
B. Wybudować :
• sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm o łącznej długości 108m 

z włączeniem do istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu 
dróg ul. Wągrowieckiej z Dąbrowskiego , 

• nawierzchnię bitumiczną drogi na powierzchni 890m2 obejmującą 
między innymi wykonanie:
- warstwy odsączającej z piasku grubości 15cm,
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm grubości 20cm, 
- warstwy  wiążącej grubości 7 cm,
- warstwy ścieralnej grubości 5 cm,

• chodniki i wjazdy z kostki betonowej na powierzchni 489m2  łącznie 
z podbudową. 

ZADANIE NR 2
Potrzanowo ul. Skocka (chodnik + nakładka asfaltowa na istniejącą 
nawierzchnie bitumiczną drogi).
Zakres robót obejmuje między innymi:
A. Budowę chodnika z kostki betonowej na długości 627m i szerokości 

2m łącznie z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 1.410m2.
B. Przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi polegającą 

na wykonaniu nakładki z masy asfaltowej na istniejącej zniszczonej 
nawierzchni bitumicznej: warstwa wyrównująca średniej grubości 
4cm i warstwa ścieralna grubości 3 cm na długości drogi 527 m 
o łącznej powierzchni 3.162m2.

ZADANIE NR 3
Potrzanowo ul. Skocka (nakładka asfaltowa na istniejącą nawierzchnie 
bitumiczną drogi).
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej zniszczonej na-
wierzchni bitumicznej drogi, polegającej na wykonaniu nakładki 
z masy asfaltowej: warstwa wyrównująca średniej grubości 4 cm 
i warstwa ścieralna grubości 5 cm  na długości drogi 500m  o łącznej 
powierzchni 2703 m2.

ZADANIE NR 4
Budziszewice (przebudowa istniejącej nawierzchni drogi gruntowej – 
podbudowa + nawierzchnia bitumiczna).
Zakres robót obejmuje między innymi przebudowę drogi na długości 
600m i pow . 2600 m 2 w tym:
• mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,   
• warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0 do 63mm gru-

bości 15cm,
• warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0 do 

31,5mm grubości 8 cm, 
• warstwa wiążąca beton asfaltowy grubości 3 cm,
• warstwa ścieralna beton asfaltowy grubości 3 cm.
• Wykonanie pobocza z tłucznia łamanego  na pow. 480m2.

ZADANIE NR 5
Niedźwiedziny (przebudowa istniejącej nawierzchni drogi gruntowej- 
podbudowa + nawierzchnia asfaltowa łącznie z zabezpieczeniem 
istniejących kabli telefonicznych).
Zakres robót obejmuje między innymi:
Przebudowę drogi na długości 360m i powierzchni m 1660 m2 w tym :
1. Roboty przygotowawcze: 

• ścinanie i karczowanie zakrzaczeń,
• rozebranie przepustu z rur betonowych o długości 8m,

2. Roboty ziemne :
• mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm

3. Fundamentowanie dróg :
• warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0 do 

63mm grubości 15cm,
• warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0 do 

31,5mm grubości 8 cm, 
4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg :

• warstwa wiążąca beton asfaltowy grubości 4 cm.
• warstwa ścieralna beton asfaltowy grubości 3 cm.

5. Roboty budowlane w zakresie przepustów:
• przepust z rur kanalizacyjnych PVC 400mm długości 8m,

6. Oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego :
słupek i znak drogowy 
• bariera ochronna stalowa 8m,
7. Roboty wykończeniowe :
• ręczne plantowanie i uzupełnienie pobocza ziemią z korytowania,
B. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej na istniejącej drodze (za-

bezpieczenie  istniejących kabli telefonicznych, które w wyniku 
inwestycji znajdą się pod asfaltem, rurami ochronnymi – dzielonymi 
na długości 115m):
- ułożenie rur dzielonych RHDPE typu A110PS w wykopie wykona-

nym ręcznie na długości 115m,
- wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej 

ręcznie na długości 115m,
- montaż markerów EMS 2 szt,

ZADANIE NR 6
Lechlin wieś (nakładka bitumiczna na istniejącą nawierzchnie dro-
gi).
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bi-
tumicznej polegającej na wykonaniu nakładki z masy asfaltowej: 
warstwa wyrównująca średniej grubości 4 cm i warstwa ścieralna 
grubości 3 cm na długości drogi 440m o łącznej powierzchni 3.150,5 
m2 wraz z budową krawężników na długości 460m i wyczyszczeniem 
istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 200m i 6 wpusta-
mi ulicznymi.

Na przetarg wpłynęły 4 oferty wykonawcze, przy czym ich cena wahała 
się od 1. 794. 057, 53 zł do 2. 186. 615, 92 zł.

Komisja przetargowa w wyniku rozpatrzenia ofert zdecydowała o wy-
borze oferty Zakładu Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL 
Jerzy Cegłowski, Borowo Młyn Gmina Pobiedziska, który objęty 
przetargiem zakres robót zobowiązał się wykonać za 1.794.057,53 zł. 
Zaznaczamy, że Zakład DROGMEL był już wykonawcą robót drogo-
wych na terenie Sołectwa Roszkówko i prace te wykonał bez zastrzeżeń. 

Rozpoczęcie robót w/w 6 zadań przetargowych nastąpi po podpisaniu 
umowy, co ma nastąpić w pierwszej dekadzie lipca. 

Edmund Lubawy

Będzie Bezpieczniej na drogach!
24 czerwca 2013r. rozstrzygnięto ogłoszony prze Burmistrza w dniu 05 czerwca 2013r. przetarg nieogra-

niczony na przebudowę nawierzchni dróg gminnych z terminem wykonania do 11.10.2013 roku. 
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CO Z USTERKAMI 
NA „ORLIKU”?

W związku z pojawiającymi się głosami w sprawie „niezabezpiecze-
nia” przez Urząd Miasta i Gminy od wykonawcy robót- Firma Kaszub 
budującej obiekt „ORLIK 2012” w Skokach należytego wykonania 
umowy poprzez zatrzymanie środków finansowych (kaucji) na usu-
nięcie pojawiających się na obiekcie usterek wyjaśniamy co następuje:

Zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) „Zabezpieczenie może być 
wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku  następują-
cych formach:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 

b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”
W przypadku budowy „Orlika” wykonawca przedstawił Ubezpiecze-

niową Gwarancję Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad 
i Usterek InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance 
Group przewidującą zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpiecze-
niowej w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego co stanowi kwotę 
144.894 zł, którą przyjęto w umowie.

Po zakończeniu budowy i odbiorze końcowym inwestycji zgodnie 
z ustaleniami umowy 70% zabezpieczenia zostało zwrócone wykonaw-
cy. Natomiast 30% wartości zabezpieczenia pozostaje na okres rękojmi, 
które służy ewentualnemu pokryciu Kostów usunięcia wad i usterek.

W tej sytuacji wobec wystąpienia usterek na obiekcie „Orlik 2012” 
i zgodnie z obowiązującą procedurą Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
na piśmie wezwał Firmę Kaszub do wykonania napraw gwarancyjnych 
na wykonanym obiekcie.

Wezwania te spotkały się z brakiem odpowiedzi i brakiem jakichkol-
wiek działań ze strony wykonawcy. Wobec powyższego Rada Miejska 
Gminy Skoki w budżecie Gminy na rok 2013 zabezpieczyła środki 
w wysokości 35.000zł na pokrycie kosztów robót a Burmistrz wszczął 
wykonawstwo zastępcze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po wykonaniu napraw gwa-
rancyjnych oraz zapłaceniu wykonawcom należności za wykonane prace 
Urząd Miasta i Gminy wezwie Firmę Kaszub do zwrotu wydatkowanej 
kwoty. Z kolei gdy firma ta nie zwróci Gminie wydatkowanych środków 
finansowych, Gmina wystąpi do ubezpieczyciela InterRisk z pisemnym 
żądaniem wypłaty kwoty wydatkowanych środków. 

O ostatecznym załatwieniu sprawy poinformujemy czytelników 
Wiadomości Skockich.

KOMUNIKAT
DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, upraw-

nione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 
dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) 
zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 
dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na 
podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

Ustawodawca w miejsce dotychczasowego świadczenia pielęgnacyj-
nego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:

- Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie 
z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 
osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 
18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak 
nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny

- Specjalny zasiłek opiekuńczy 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie 

z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Prawo 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej 
niż na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) Przy usta-
laniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracow-
nika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania 
warunków do jego przyznania.

Uzyskanie od 1 lipca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wymaga ponownego złożenia 
wniosku wraz z dokumentami. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy należy składać po 01.07.2013r. w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, w Dziale Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowych informacji udzielają Anna Przykucka i Iwona Tyll 
pod numerem tel. (061)8925-827. 
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CENY ZBóż I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 lipca 2013 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto 

na mąkę do 620 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 900 - 920  zł/t. Do ceny 
należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  
na poziomie: pszenica na paszę do 850 - 900 zł/tona, pszenżyto do  820 
zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 730 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, 
jęczmień 40 - 48 zł, pszenica do 55 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne młode 
do 2,0 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki ok. 
2 – 3 zł/kg, pietruszka do 5 zł/kg, seler do 4 zł/kg, ogórki do 3,50 zł/kg, po-
midory krajowe 3,00 - 5,50 zł/kg. Jabłka 2,5 zł/kg. Jaja kurze do 0,50 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  15 lipca 2013) – średnio 5,50 zł/kg plus 

VAT. Maciory do 4,10 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 320 – 360 
zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ponad  10,00 zł za 1 kg 
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  byki około 6,50 - 7,00 zł/
kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,50 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. 
Mleko w skupie w cenie około 0,90 - 1,15 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa do 1450 (rok temu 1430) zł/t, 

Mocznik ok. 1750 (rok temu 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1800 zł/t (rok 
temu 1925), Polifoska „6” do 2200 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1140 zł/t. 
Otręby pszenne ok. 700 - 850 zł/tona. Śruta sojowa do 2450 zł/t – rok temu 
ok. 2050 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1350 zł/tona – rok temu ok. 1250 zł/t. 
Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,60 zł/litr. Rok temu była 
cena ok. 5,52 zł/litr. 

Prognozowane ceny skupu rzepaku ozimego na poziomie 1500 do 
1750 zł/tona.

INNE WIADOMOŚCI.
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 900 zł, żyto 

średnio 920 zł za 1 tonę, pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 
750 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 5,20 zł/kg. W Polsce 
nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników główną 
przyczyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Podobne jak rok 
temu są ceny śruty rzepakowej, koncentratów paszowych, otrąb, nawozów. 
Wyższa jest cena śruty sojowej. Podobna jak rok temu jest cena oleju 
napędowego - ostatnio drożeje.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjały zasiewom. 
Dobrze, że omijały nas „huraganowe burze”. Jest trochę upraw (głównie 
żyto i jęczmień) gdzie zboże po burzach wyległo. Jeżeli w najbliższych 
dniach   pogoda się poprawi to jest szansa na należyte plony. W glebie 
jest zapas wilgoci. Wielu rolników zadaje pytanie jakie będą ceny skupu 
zbóż w czasie tegorocznych żniw ?. Raczej nie ma co liczyć na ich wzrost. 
Będą podobne jak obecnie, a może nawet nieco niższe. Wszystko zależy 
teraz od przebiegu prac żniwnych (pogody, wilgotności i jakości ziarna) 
oraz zamiarów skupu przez podmioty skupujące, tj. Zakłady Zbożowe. 
Już teraz można zauważyć w skupie pewien spadek cen zbóż. Były nawet 
problemy, aby sprzedać zapasy zboża z 2012 roku. Rolnicy rozpoczęli już 
tegoroczne zbiory jęczmienia ozimego. Plony wahają się od 2,5 tony/ha 
do 5,0 ton/ha. Zależy od odmiany i gleby.

W Bankach Spółdzielczych i BGŻ przyjmowane są wnioski o kredyty 
preferencyjne na zakup gruntów i na inne inwestycje. Czy wystarczy takich 
preferencyjnych kredytów dla wszystkich zainteresowanych rolników czas 
pokaże. Raczej nie będzie takich kredytów po 2013 roku.

Uwaga – do 31 lipca br. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych 
ARiMR wnioski o dopłatę do „zalesiania” gruntów rolnych. Jest to szansa dla 
rolników gospodarujących na słabych glebach. Więcej informacji u doradcy.
Skoki, 16 lipca 2013 r.                Doradca Rolników - Stanisław  Kida

ARiMR przyjmuje wnioski 
Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”. W tym 
roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiato-
wych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i jest to już siódmy nabór wniosków 
finansowany z tego budżetu. 

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 
rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo 
glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności 
produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując 
z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, 
mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy 
finansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie gruntów in-
nych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, 
jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik 
zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne. 

Więcej informacji: Biuro Powiatowe ARiMR w Wągrowcu, ul. Grun-
waldzka 30, 62-100 Wągrowiec, Tel: 67 26 89 129.

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
20 trzyosobowych drużyn reprezentujących Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego oraz zapaleńców wędkarstwa z zakładów pracy 22 czerw-
ca b.r. na honorowy strzał z pistoletu oddany przez Burmistrza Tade-
usza Kłosa rozpoczęło wędkowanie na wodach jeziora Rościńskiego.

Tym samym rozpoczęły się tegoroczne Dni Miasta i Gminy Skoki. 
Zawody, jak w minionych latach odbywały się w 3 sektorach, przy 

czym w każdym sektorze na podstawie wcześniej przeprowadzonego 
losowania jedno miejsce zajął reprezentant każdej drużyny. 

Po kilkugodzinnym wędkowaniu komisja sędziowska dokonała 
ważenia złowionych przez zawodników ryb- łącznie było ich 353,67 
kg- oraz podsumowania zawodów. Następnie na leśnej polanie nad 
brzegiem jeziora w obecności zawodników i gości ogłosiła wyniki 
zawodów w punktacji sektorowej i drużynowej. 
W punktacji sektorowej najlepszymi zawodnikami okazali się: 
- w sektorze „A”: I miejsce wywalczył Romuald Dudek z I drużyny 
PZW Skoki, który złowił 11, 58kg ryb, II miejsce zajął Andrzej Duda 
z TEAM KASI- 9,82 kg, a III miejsce Dariusz Tomczak z drużyny 
Wiórek I- 8,76 kg 
- w sektorze „B”: na I miejscu uplasował się Tomasz Zaranek z TEAM 
KASI- 11, 90 kg ryb, II miejsce Andrzej Szymkowiak z PZW Skoki 
I- 7,52 kg, a III Marek Kubicki z PZW Skoki II- 7,51 kg 
- w sektorze „C”: I miejsce z wynikiem 10,21 kg ryb zdobył Rafał Beger 
z drużyny COLMIC, II miejsce i 9,05 kg Michał Futro z Hydro Skoki, 
a III miejsce z 7,60 kg M. Łysek z Koła Rogalik Poznań.
W klasyfikacji drużynowej: 
- I zaszczytne miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
zdobyła drużyna TEAM KASI w składzie Andrzej Duda, Bogusław 
Majewski i Tomasz Zaranek.
- II miejsce wywalczyła drużyna COLMIC Poznań w składzie: Rafał 
Beger, Mariusz Kielma i Grzegorz Majewski.
- III miejsce zajęła I reprezentacja Koła PZW Skoki w składzie: Andrzej 
Szymkowiak, Leszek Stoiński i Romuald Dudek. 

Na kolejnych miejscach w klasyfikacji drużynowej uplasowały się: 
Tramwajarz Poznań, PZW Murowana Goślina, Rataje Poznań, PZW 
Skoki II, Wiórek I, Lubonianka I, Hydro Skoki, Rogalik, Rokietnica, 
Naramowice, Lubonianka II, Wiórek II, Rogoźno Miasto, Troć, Mie-
ścisko II, Tarpan i Mieścisko I. 

Organizatorem zawodów odbywanych pod patronatem Burmistrza 
Tadeusza Kłosa było Koło PZW Skoki, a głównymi ich sponsorami byli: 
Samorząd Gminy Skoki, Hurtownia Sprzętu Wędkarskiego „Dragon 
Fishing” i Gospodarstwo Rybackie- Robert Kowalewski w Skokach, 
który tez bezpłatnie udostępnił do wędkowania jezioro Rościńskie. 

Wszystkim sponsorom oraz tym którzy swym zaangażowaniem przy-
czynili się do sprawnej organizacji zawodów w imieniu zawodników 
i miłośników wędkarstwa serdecznie dziękujemy. 

Edmund Lubawy



9

Bo właśnie, 4 lipca minęło 60 lat od pamiętnego dnia 04.07.1953r. 
gdy stając przed ówczesnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Skokach wyrazili wolę wspólnego życia i założenia rodziny, którą 
w obliczu Boga potwierdzili sobie 12.07.1953r. w kościele p.w. Świętego 
Mikołaja Biskupa w Skokach.

Rocznica ta zainspirowała Burmistrza Tadeusza Kłosa do złożenia 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką- 
Przywarty wizyty w domu Jubilatów i pogratulowania Im w imieniu 
Samorządu Gminy i swoim własnym za codzienną pracę i działania dla 
dobra swych rodzin oraz dla skockiego społeczeństwa. Z gratulacjami 
nieodłącznie wiązały się też życzenia dalszych szczęśliwych dni wspól-
nego życia i cieszenia się szczęściem swych najbliższych.

Wizyta ta, jak każda rocznica przywołała wspomnienia z życia Jubila-
tów, z którymi pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami. 

Pani Agata z domu Kołodziejczak i pan Władysław urodzili się w Sko-
kach. Pani Agata córka Franciszka i Pelagii Malęgowskiej 13.11.1935r., 
a pan Władysław syn Stanisława i Anny Surdyk 05.06.1929r. Ich dzie-
ciństwo, podobnie jak dzieciństwo wszystkich Polaków ówczesnych 
roczników przerwała wojna, której ostatnie lata panu Władysławowi 
wypełniła praca przymusowa na rzecz okupanta. 

Tak więc nasi Jubilaci znali się od najmłodszych lat i nic dziwnego, 
że pan Władysław zainteresował się piękną Agatką, która uczucie od-
wzajemniła, co zaowocowało trwającą do dzisiaj miłością i wspólnym 
życiem. Po ślubie małżonkowie zamieszkali wspólnie i razem zbudowali 
rodzinę, którą obecnie tworzy dwóch synów i ich rodziny- 5 wnuczków 
i 2 prawnuczki. Pan Władysław, większość życia przepracował w Rejo-
nowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wągrowcu, a pani Agata 
w poznańskiej „CENTRZE”, ale była też wspólna praca w Zakładach 
Metalurgicznych HCP w Poznaniu. 

Dzisiaj, po 60-ciu latach oboje mogą powiedzieć, że chociaż żyli w trud-
nych czasach, a dzisiaj już zdrowie nie takie jakby się chciało, nie zmarnowali 
życia, bo przecież nie tylko wychowali dzieci, ale wspólnym wysiłkiem zbudo-
wali dom, w którym dzisiaj zamieszkują wraz z wnuczką Iwoną Nawrocką.

Po zakończeniu pracy zawodowej, pan Władysław dopóki mu zdro-
wie na to pozwalało brał aktywny udział w życiu społecznym skockiego 
środowiska. Był członkiem Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” 
i nie tylko śpiewając, ale często przygrywając na akordeonie - o czym 
z sympatią wspomina dyrygent i kierownik Zespołu Antonii Wiśniewski 
- brał udział we wszystkich jego przedsięwzięciach. 

W imieniu redakcji Wiadomości Skockich i członków Zespołu Śpie-
waczego „Harfa” naszym Jubilatom życzymy dalszych lat szczęśliwego 
i spokojnego życia. 

Edmund Lubawy

4 lipca Małżonkowie AGATA I WłADYSłAW KIELMA 
ze Skoków dołączyli do grona nielicznych szczęśliwców, 
którym udało się doczekać Diamentowego Jubileuszu 
Pożycia Małżeńskiego. 

pożegnanie ks. kanonika
henryka Badury

W niedzielnych godzinach popołudniowych, 25 czerwca 2013r. 
kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu wypełnił się 
nie tylko parafianami, ale i wieloma ludźmi z poza niej pragnącymi 
uczestniczyć w ostatniej mszy świętej odprawianej w tym kościele 
przez księdza kanonika Henryka Badurę jako proboszcza tej parafii. 
Bo właśnie, w trakcie tej mszy św. ksiądz Badura nie tylko żegnał się 
z wiernymi, ale i przybyli żegnali się z proboszczem, który przez okres 
niemal 32-letniego kierowania rejowiecką parafią zdobył sobie uznanie 
i szacunek ludzi, którzy się z nim spotykali. 

Dlatego też, wśród żegnających księdza kanonika i towarzyszących 
mu w obrzędach mszalnych kapłanów, w tym księży z dekanatu kisz-
kowskiego, były też liczne delegacje m.in. młodzieży szkolnej, sołectw 
przynależnych do rejowieckiej parafii oraz zakładów pracy i stowa-
rzyszeń, tak kościelnych jak i świeckich, w tym Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Semafor” w Szczodrochowie. Do grona żegnających 
odchodzącego kapłana dołączyli też przedstawiciele Samorządu Gminy 
z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem na czele. 

Zarówno w trakcie uroczystości mszalnych jak i w czasie zorgani-
zowanego po nim poczęstunku żegnano kapłana, który przez okres 
sprawowania swojej funkcji opieką duszpasterską otaczał kilka poko-
leń parafian, wśród których współmieszkając znał ich radości i smutki 
oraz problemy międzyludzkie i nie pozostawał im obojętny. Żegnano 
kapłana, który opieką duszpasterską objął również działkowiczów 
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Semafor” w Szczodrochowie 
i zgodnie z ich oczekiwaniami raz w tygodniu na terenie tych ogrodów 
odprawiał w okresie letnim mszę świętą.

Ale społeczność, nie tylko parafialna zapamięta Go też jako księdza, 
który swym spokojnym, zrównoważonym zachowaniem nie zapomina-
jąc o godności kapłańskiej potrafił utrzymywać dobre stosunki z Samo-
rządem Wiejskim i z Samorządem Gminy oraz z kierownictwem szkoły 
i z zakładami pracy, z którymi nieraz współorganizował uroczystości 
kościelne i społeczno-kulturalne.

Dołączając się do życzeń składanych księdzu kanonikowi Henryko-
wi Badurze, który z dniem 01 lipca 2013r. zamieszkał w domu księży 
emerytów w Gnieźnie, w imieniu Redakcji „Wiadomości Skockich” 
i w imieniu wszystkich którzy zachowają Go we wdzięcznej pamięci 
życzymy Mu wiele lat szczęśliwego życia, i zapraszamy Go do częstej 
bytności w parafii i na Ziemi Skockiej. 

Edmund Lubawy



10



11



12

W trakcie pobytu w Toruniu Skoczanie 
z ust przewodnika poznali historię tego nad-
wiślańskiego grodu. Równocześnie zwiedzili 
co bardziej znane zabytki ze słynną Krzywą 
Wieżą. Niebywałą atrakcją wycieczki miał 
być pobyt w Planetarium i tak się też stało, 
bo panująca w nim atmosfera i bliskość ciał 
niebieskich połączone ze zmęczeniem wy-
cieczkowiczów, co niektórych wprowadziły 
w błogi nastrój i zaowocowały, że poddali 
się snu „Człowieka poczciwego”.

Ale pobyt w Toruniu nie mógł obyć się 
bez skosztowania miejscowych słynnych 
lodów i jeszcze bardziej znanych i sławnych 
toruńskich pierników. Zresztą, te ostatnie 
stały się przedmiotem zakupu ze strony 
każdego wycieczkowicza i po powrocie 
w rodzinne pielesze posłużyły do obdaro-
wana najbliższych.

Minęło 10 dni i już 25 maja, co wytrwal-
si seniorzy, tym razem głównie miłośnicy 
morskiego powietrza i wspólnego spędzania 
czasu spotkali się w autokarze na wyprawie 
do łeby. Po kilkugodzinnej, przeplatanej 
przystankami podróży Skoczanie znaleźli 
zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Fregata”, który stanowił ich dom na 
czas pobytu nad morzem. 

Sam wyjazd pomyślany był jako stacjo-
narny i służący wypoczynkowi. Dlatego 
przeważały nadmorskie spacery połączone 

seniorzy zainaugurowali sezon 
turystyczno-wypoczynkowy

Wycieczką do Torunia, 15 maja członkowie Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Skokach rozpoczęli sezon turystyczno- wypoczynkowy 2013r. 

ze zwiedzaniem Łeby i okolicy oraz „za-
jęcia klubowe” urozmaicone wspólnym 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz ta-
necznym wieczorem integracyjnym z grupą 
nauczycieli z Mazur. 

Ale, nie obyło się też bez wyprawy do 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu 

w Szymbarku rozsławionego niezwykłym 
„Domem do góry nogami” i replikami 
drewnianego budownictwa kaszubskiego 
(m.in. Dworu Szlacheckiego, drewnianego 
kościoła, domu Kaszubów z Kanady) oraz 
ekspozycją tradycyjnego sprzętu użytku 
codziennego. Powszechne zainteresowanie 
wzbudzał też Dom Sybiraka- licząca ponad 
240 lat drewniana chata zamieszkała przez 
polskich zesłańców (Konfederatów Bar-
skich) w XVIII wieku na Syberii, a przenie-
siona z miejscowości Zapleskino, położonej 
360km na północny-wschód od Irkucka. 
Nie sposób było nie zatrzymać się też przed 
najdłuższą, bo mierzącą ponad 50metrów, 
deską świata wykonaną z jednolitego pnia 
rosnącej na Kaszubach daglezji. 

Odrębną atrakcję stanowiła wycieczka 
statkiem do Muzeum Wyrzutni Rakieto-
wych, którą grupa najbardziej żywotnych 
i wytrwałych „staruszków” wykorzystała do 
wyprawy na wydmy. 

W godzinach późnowieczornych, 2 czerw-
ca pełni wrażeń nasi wycieczkowicze snując 
kolejne plany wspólnego spędzania czasu 
powrócili do swych ukochanych Skoków, 
bo przecież „wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej”. 

Edmund Lubawy
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Kto by pomyślał, że we współczesnej, popowo - rockowo – hip-
hopowej kulturze, piosenki z autorskiego kabaretu dwóch twórców 
rozrywki telewizyjnej lat 50 –tych i 60 – tych XX wieku, Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego, nadal mogą bawić a nawet stanowić 
inspirację dla twórczych działań młodego pokolenia.

Jednak tak się dzieje i to za przyczyną pani Elżbiety Drygas i pana 
Jerzego Hamerskiego, którzy prawie od roku współpracują z Małgorza-
tą Szpendowską-Wylegalską - psychologiem Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie w zakresie rozwijania zainteresowań 
poznawczych młodego pokolenia, zwłaszcza takimi dziedzinami sztuk 
pięknych jak teatr i muzyka.

Wszystkie te osoby, dzięki swojemu doświadczeniu pedagogiczno – 
artystycznemu, potrafiły zaangażować młodzież w działania teatralno 
– muzyczne, rozbudzić w nich pasje i aspiracje, uczyć rzetelnej, ciężkiej 
i systematycznej pracy, której efektem jest wspólne dzieło w postaci 
spektaklu teatralnego czy kabaretowego, a w rezultacie dać satysfakcję 
z włożonego wysiłku, co w dalszej kolejności w znacznym stopniu wpły-
wa korzystnie na budowanie u młodych ludzi poczucia własnej wartości.

Efektem tych dokonań stał się „Kabaret Starszych Dzieci”, przed-
stawienie, które swoją prapremierę miało dnia 15 czerwca w „Teatrze 
Stodoła” w Rejowcu a premierę dnia 22 czerwca w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. 

Przedstawiając kabaretowe scenki o miłości oraz śpiewając znane 
piosenki wspomnianych autorów, jedenastu utalentowanych uczniów 
z Antoniewa zaprosiło przybyłych gości, swoich opiekunów oraz ko-
leżanki i kolegów do przywitania lata.

Jak zapewnili zebranych pani Drygas i pan Hamerski – kabaretowi 
Starsi Państwo – miłość można spotkać wszędzie: w kolejce u dentysty 
i w przedziale kolejowym, obecna jest współcześnie i towarzyszyła 
ludziom w czasach szekspirowskich.

Humorystyczne scenki o miłości przeplatane były w przedstawieniu 
znanymi piosenkami kabaretowymi – widzowie mogli wysłuchać m.in. 
„Kuplety Starszych Dzieci „Balladę dentystyczną”, „Stacyjkę Zdrój”, 
„ Piosenkę zakochanych”, „Zosię i Ułanów”.

Niewątpliwie wszystkim w pamięci zapadnie brawurowe wykonanie 
piosenki „Ach ten lęk” przez duet - Katarzynę Makarewicz oraz Pio-
tra Łasickiego oraz  prezentacja typów męskich. W rolę mężczyzny 
urlopowego wcielił się Sebastian Słomiński, mężczyzny sekstorpedy 
– Artur Matysiak, mężczyzny skowroneczka – Piotr Łasicki a mężczy-
zny zakupowego – Michał Rosiński. Musieli się oni wykazać nie tylko 
zdolnościami aktorskimi, ale również wokalnymi, a przede wszystkim  
ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Cała jedenastka, 
jak stwierdzili widzowie, po prostu śpiewała i to piosenki zdawać by 
się mogło odległe duchem dzisiejszemu pokoleniu a tak naprawdę 
bardzo im bliskie, bo jak się okazuje prawdziwa sztuka jest uniwersalna 
a Przybora i Wasowski po prostu nieprzemijający.

Życząc wszystkim wspaniałych wakacji i pięknego lata, dziękując swo-
im mentorom za ukierunkowanie ich życia i pomoc w przygotowaniu 
przedstawienia, młodzi kabareciarze rozjechali się do domów – jedni 
na zawsze, inni na dwa miesiące. Może w przyszłym roku pojawią się 
w grupie teatralnej nowi członkowie, bo wielu, którzy złapali artystycz-
nego bakcyla, pyta o plany na wrzesień. (M.W.)

kabaret starszych dzieci

Rajd był pod hasłem ptaki! Więc nie mogło zabraknąć i tego ak-
centu. Zainteresowani byli świadkami zaobrączkowania pary młodych 
bocianów przez uprawnionego obrączkarza Huberta Czarneckiego, 
ornitologa z zamiłowania, mieszkańca Rościnna. Hubert opowiedział 
o tym, dlaczego obrączkuje się ptaki i jak jest to ważne w poznaniu ich 
biologii oraz zapewnieniu im ochrony. 

Rowerzyści przejechali także leśną ścieżką edukacyjną między 
Przysieczynem a Łosińcem. 

Na mecie na strudzonych rowerzystów czekał posiłek regeneracyjny 
oraz kiełbasa z ogniska. Po chwili odpoczynku dla chętnych harcerze 
ze 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”, pod dowództwem ducha 
Andrzeja Surdyka przygotowali konkurencje sprawnościowe, z czego 
główną i punktowaną nagrodami był slalom na rowerze między prze-
szkodami. Pierwsze 7 miejsc zajęli: Paweł Sommerfeld, Jakub Rejtan, 
Piotr Pawlicki, Roman Kerger, Piotr Mielcarek, Maciej Tadeusz oraz 
Arkadiusz Zrobczyński. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gadże-
tami promocyjnymi Gminy Skoki oraz mapami i przewodnikami po 
Puszczy Zielonka. 

Organizatorzy składają podziękowania Radzie Sołeckiej Sołectwa 
Łosiniec, na czele z panią Sołtys Danutą Berent i panem Tomaszem 
Pauszkiem. Podziękowania należą się też panu Piotrowi Wiśniew-
skiemu. Dziękujemy także harcerzom z 7 SDH :HYCE” i druhowi 
Andrzejowi Surdykowi oraz Hubertowi Czarneckiemu.

Do zobaczenia na szlaku ;-)
Karolina Stefaniak

rajd rowerowy
„Śladami Bocianich Gniazd”
30 czerwca na początku wakacji odbył się rajd rowerowy „Śla-

dami Bocianich Gniazd”. Liczba uczestników mile zaskoczyła 
organizatorów. Około 80 rowerzystów tradycyjnie już wyruszyło 
ze skockiego rynku o godz. 10, by po pokonaniu ok 17 km zaje-
chać na metę rajdu w miejscowości łosiniec w Gminie Skoki. 
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Niezwykła wycieczka
W dniu 28.05.2013 dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie 

oddział łosinie wyruszyły na wycieczkę do centrum zabaw dla dzieci  
„Madagaskar” do Poznania. 

Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności rucho-
wej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni a także integracja dzieci. 
Choć ranek przywitał nas licznymi chmurami i niegroźnym deszczy-
kiem wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali się o godz. 08.45 na placu 
przed budynkiem przedszkola. W wycieczce brało udział 34-ro dzieci 
i opiekunowie. Każdy uśmiechnięty i wyspany by wyruszyć w drogę, 
bo czekało nas kilka miłych niespodzianek. Wszystkie dzieciaczki nie 
mogły się doczekać kiedy dojada na miejsce, kiedy dotarliśmy, wszyscy 
udaliśmy się na plac zabaw. Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, która 
przywitała naszą grupę i oznajmiła o umowach i zasadach jakie panują 
podczas owego pobytu w sali. Następnie czym prędzej udaliśmy się 
do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży i obuwia  ruszyliśmy 
do zabawek, które już na nas czekały. Niezwykłą frajdą okazała się 
ogromna konstrukcja składająca się z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni 
i basenów z piłeczkami. Wysoka zjeżdżalnia znajdowała się na samym 
szczycie konstrukcji i nie brakowało dzielnych i odważnych aby ją po-
konać. Dzieciaki z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcie korzystając 
także z mini pojazdów, dmuchanych skazańców itp. Każdy kto poczuł 
zmęczenie mógł skorzystać z zacisznego kącika malucha w którym 
można było odpocząć, napić się zimnego napoju i zjeść małe co nie co. 

Dwugodzinny pobyt bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas 
pożegnania się z tym magicznym i bajkowym miejscem. Podczas dro-
gi powrotnej na każdej twarzy nie było widać zmęczenia a uśmiechy 
i przeżycia towarzyszyły dzieciom przez następne dni…

Czekamy na powtórkę zabawy może w przyszłym roku?

Wycieczka do ZOO w Poznaniu
W przedostatni czwartek roku szkolnego wszystkie przedszkolaki 

z Rejowca udały się wraz z wychowawcami na wyprawę do Poznania, 
do Starego ZOO. 

Przy samym wejściu czekała pani, która poprowadziła nas do salki 
dydaktycznej, gdzie czekały już zwierzęta. Poznaliśmy ich imiona, a na-
wet jedno sami mogliśmy nadać, żółwiowi – TOFIK, była też jaszczurka 
- PEDRO, wąż - GUCIO i szynszyla - ZIUTEK. Dowiedzieliśmy się 
jakie są zwyczaje tych zwierząt, co jedzą i czy są niebezpieczne i na 
co uważać jak będziemy chcieli ich dotknąć, każde z nich mogliśmy 
pogłaskać! Wrażenie niesamowite! 

Następnie udaliśmy się do pawilonu zwierząt zmiennocieplnych, były 
tam jaszczurki, ropuchy i węże. Zwierzęta czekały również na nas na 
powietrzu, obejrzeliśmy wszystkie…, nawet siebie, bo panie zamknęły 
swoje „małpki” w klatce, co uwiecznione zostało na zdjęciu. 

Udaliśmy się również do muzeum w którym obejrzeliśmy zwierzęta, 
co prawda wypchane, które występują w Polsce w lasach, jeziorach, 
stawach, rzekach i na łące. 

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki były lody 
i drobny upominek w postaci zabawki – zwierzątka. Było super, na 
pewno do Starego ZOO jeszcze wrócimy!

Spotkanie z policjantami
W środę 26 czerwca 2013 r. do przedszkola w Rejowcu przybyli spe-

cjalni goście. Dzieci z niewielką dozą niepewności i zniecierpliwienia 
oczekiwały POLICJANTóW. Panowie najpierw przedstawili się, po 
czym opowiadali czym się zajmują, w jaki sposób unikać zagrożeń 
związanych nie tylko z wakacjami. Przedszkolacy zostali pouczeni 

o niebezpieczeństwach płynących od obcych osób, co robić jak ktoś 
nas zaczepia, o zachowaniu się na drodze, podczas jazdy samochodem 
i w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i w 
nagrodę mogły przymierzyć niektóre z elementów stroju policyjnego. 
Zachwycone prawie wszyscy chłopcy i dziewczynki w przyszłości chcia-
łyby wykonywać zawód policjanta. 

Pożegnanie sześciolatków 
w Rejowcu

Z końcem każdego roku szkolnego następuje czas pożegnań, 26 
czerwca 2013 r. w przedszkolu w Rejowcu również. 

Z grupy 5 i 6 – latków odchodzą najstarsze dzieci aby po waka-
cjach rozpocząć naukę w szkole w klasie pierwszej. Na uroczystość 
zaprosiliśmy dyrekcję przedszkola, szkoły, księży, nauczycieli oraz 
rodziców. Dzieci z pomocą wychowawców przygotowały program 
artystyczny. Absolwenci zaprezentowali taniec pt. „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”. Usłyszeliśmy o tym jak wychowankom było przez te 
lata spędzone w placówce, co czeka ich w szkole, popłynęły również 
piękne podziękowania i ukłony dla pań dyrektor, pedagog, logopedy 
i wychowawców. Te dzieci, które zostają jeszcze w przedszkolu wygłosiły 
wierszyki, o tym co czeka nas na wakacjach i wspólnie po raz ostatni 
zatańczyliśmy taniec arabski. 

Wszystkim przyszłym I – klasistom życzymy wielu sukcesów, szóstek, 
spełnienia marzeń i udanych, bezpiecznych wakacji. 

i w Jabłkowie
W czwartek, dnia 27 czerwca 2013r. w Jabłkowie dzieci sześcioletnie 

kończące zerówkę z grupy 
„Słoneczka” żegnały się z na-
szym przedszkolem. 

Na godzinę 10:00 do przed-
szkola przybyły dzieci koń-
czące zerówkę wraz z ro-
dzicami, zaproszeni goście 
oraz dzieci, które jeszcze 
pozostaną z nami w przed-
szkolu w przyszłym roku. Po 
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krótkiej części artystycznej głos zajęła pani wicedyrektor przedszkola 
Agnieszka Skraburska. Podziękowała dzieciom za wspólnie spędzone 
chwile a  rodzicom za miłą współpracę oraz wręczyła podziękowania 
za ofiarowaną pomoc dla naszego przedszkola.  Dzieciom zostały wrę-
czone dyplomy ukończenia zerówki, dyplomy za udział w zajęciach z j. 
angielskiego oraz dyplomy z religii. Każde dziecko opuszczające mury 
przedszkolne otrzymało piórnik z wyposażeniem. Dla „starszaków” 
miłą niespodziankę przygotowały także „maluszki” z grupy „Pszczół-
ki” w postaci własnoręcznie wykonanej zakładki do książki. Po części 
oficjalnej zaproszeni goście oraz dzieci przeszły do sali obok na słodki 
poczęstunek przy kawie. 

Zakończenie roku szkolnego 
2012/2013

W piątek, dnia 28 czerwca 2013r. odbyło się zakończenie roku 
szkolnego 2012/2013 oraz zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przed-
szkolu. W tym dniu o godzinie 8:00 odbyła się msza św. w kościele 
w Jabłkowie i po mszy św. dzieci wraz z rodzicami udali się do przed-
szkola na oficjalne zakończenie. Wychowawczynie grup podziękowały 
dzieciom za udział w życiu przedszkolnym oraz wspólne gry i zabawy. 
Natomiast rodzicom podziękowano za ofiarowaną pomoc dla przed-
szkola i wręczono podziękowania. Na zakończenie Pani Paulina Nowak  
wystrzeliła kolorowe confetti i ogłosiła WAKACJE! 

Wszystkim przedszkolakom życzymy samych słonecznych i radosnych 
dni wypełnionych zabawą i śmiechem.  Do zobaczenia we wrześniu…

Agnieszka Kokowska

Piknik Rodzinny w Jabłkowie 
W dniu 21 czerwca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie odbył się 

Piknik Rodzinny. Plac szkolno – przedszkolny tego dnia był specjalnie 
przygotowany na tą okazję. Na ogrodzeniu umieszczone były kolo-
rowe prace uczniów, dyplomy i dekoracje. W imprezie brały udział 
dzieci ze szkoły i przedszkola wraz z rodzicami. Piknik przygotowali 
i prowadzili nauczyciele szkoły, którzy zadbali o to, aby nie zabrakło 
licznych atrakcji.  

Imprezę rozpoczął pan Antoni Wiśniewski, który powitał wszystkich 
obecnych i przedstawił plan dnia. Następnie wręczone zostały dyplomy 
dla najlepszych uczniów, statuetki i dyplomy dla klas, które zdobyły naj-
wyższą średnią z poszczególnych przedmiotów, dyplomy dla uczniów, 
którzy poprawili swoje wyniki w nauce oraz dyplomy w ogłoszonych 
konkursach. Ponownie tytuł Super Klasy zdobyła klasa V.

Kolejnym punktem dnia były występy uczniów. Przedstawienie „Pta-
sie radio”, występy chórku Tęczowe Nutki, układy taneczne dziewcząt. 
Następnie przeprowadzono konkurs „Rodzina na medal”, w którym 
wzięły udział mamy ze swoimi pociechami. Rodziny musiały zmierzyć 

się z wieloma konkurencjami, a zaszczytny tytuł przypadł p. Monice 
Przybylskiej i jej córce Julce. Podczas pikniku można było wziąć udział 
w grach i zabawach sportowych, w pokazie pierwszej pomocy i zapoznać 
się z możliwościami ludzkich zmysłów, gdyż Młodzi Badacze Przyrody 
z Kółka Przyrodniczego z Panią Agnieszką Przewoźną przygotowali 
zaskakujące doświadczenia. Powodzeniem wśród dzieci cieszyło się 
stanowisko, przy którym można było pomalować sobie twarz i plac 
zabaw z trampoliną, który szybko wypełnił się roześmianymi milusiń-
skimi. Nie zabrakło również kawiarenki z ciastami, napojami i lodami, 
a na głodnych czekały pieczone kiełbaski. 

Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie się bawili podczas pikniku. 
Tego typu imprezy z pewnością pozytywnie wpływają na wzmocnienie 
więzi rodzinnych, integrują rodziców z placówką, do której uczęszcza 
dziecko, a także są doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego 
spędzenia wolnego czasu.

Joanna Tomczak

Zakończenie roku w Rejowcu
28 czerwca 2013 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2012/2013, 

na które przybyły dzieci i rodzice ze szkoły i przedszkola. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Rejowcu, po 

której nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez klasę 
V i VI. Następnie najlepszym uczniom zostały wręczone świadectwa 
z wyróżnieniem. Po raz ostatni u progu tej szkoły stanęli uczniowie 
klasy VI, których gorąco i ze łzą w oczach pożegnali pozostali uczniowie 
i nauczyciele. Ważnym momentem było spotkanie z proboszczem Re-
jowca Henrykiem Badurą, który zagościł w szkole i przedszkolu po raz 
ostatni, gdyż skończyła się jego posługa kapłańska w tej parafii. Dzieci 
przygotowały dla niego podziękowania i kwiaty. Po części oficjalnej 
uczniowie z wychowawcami udali się do klas aby odebrać świadectwa. 

Szkoła odchodzi na drugi plan, a przed wszystkimi ciepłe, słonecz-
ne wakacje.

Do zobaczenia we wrześniu.

Lekcja inaczej
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego Konkursowi Wiedzy o Cyster-

sach towarzyszyła wystawa historyczna, która miała na celu pokazanie 
jak żyło się w dawnych czasach. Dzieci same mogły się  przekonać, dzięki 
przygotowanym przez panią Barbarę Surdyk stanowiskom, ile czasu 
i wysiłku wymagały prace domowe. 

Miały możliwość między innymi wyprać pranie za pomocą tary, ale żeby 
to zrobić, trzeba było przynieść wodę za pomocą specjalnego przyrządu, 

Dokończenie na str. 16
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zwanego sządy. To zadanie mogli wykonywać silni chłopcy. Okazało się, że 
upieczenie ciasta to także niemałe wyzwanie, gdyż ubijać jajka trzeba było 
specjalną trzepaczką. Na następnym stanowisku zaprezentowano metodę 
wypieku chleba. Co ciekawe, nie robiono go w piekarni, ale każdy przygotowy-
wał go sam w domu. Można było także zrobić makaron domowym sposobem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko prezentujące jak poradzić 
sobie z przechowywaniem żywności, gdy nie ma się lodówki. Ciekawostką było 
również to, że kiedyś ludzie wolnego czasu nie tracili przed komputerem czy 
telewizorem, lecz wyszywali wzory na makatkach, które potem były ozdobą 
w ich domach. Przykłady rękodzieła zaprezentowano na wystawie, cieszącej 
się zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.

Paulina Kubicka

Kolejną lekcją przeprowadzoną w nietypowy sposób była kontynuacja 
cyklu W dawnej Wielkopolsce. Tym razem uczniowie mogli zapoznać się 
z zanikającymi już zawodami wykonywanymi kiedyś w naszym regionie. 
Ręcznie szydełkowane lalki obrazowały czynności i wyroby, które we 
współczesnym świecie produkuje się masowo w wielu tysiącach egzem-
plarzy. Dzieci podziwiały np. warsztat tkacki i uświadomić sobie mogły ile 
trudu i wkładu pracy wymagało uszycie odzieży. 

Chętnych do zwiedzania wystawy nie brakowało, co świadczy o tym, że 
młode pokolenie wzrastając w świecie obfitującym w dobra konsumpcyjne, 
interesuje przeszłość i dokonania naszych przodków.

Wakacje w szkole
Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła czas wypoczynku 

dla wszystkich uczniów, którzy przez długich dziesięć miesięcy zmagali się 
z trudami codziennego życia szkolnego, stawiali czoła wielu przeciwno-
ściom, zaliczali sprawdziany i testy. Wysiłek najwytrwalszych i ambitnych 
został nagrodzony i doceniony. 

Podczas uroczystego apelu w atmosferze radosnego oczekiwania, w obec-
ności społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości uhonorowano 
tytułem Absolwenta Roku Patryka Jankowskiego, który uzyskał najwyższą 
średnią ocen w ciągu 3 lat nauki, otrzymał wzorowe zachowanie oraz w sposób 
szczególny angażował się w pracę na rzecz szkoły. Rodzice najzdolniejszych 
uczniów otrzymali list pochwalny, stanowiący podsumowanie 3-letniej pracy 
ich dzieci, które we wszystkich klasach zdobywali świadectwa z wyróżnieniem. 
Wręczono także nagrody książkowe tym, którzy uzyskali najwyższe wyniki 
ze sprawdzianu zewnętrznego. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa 
z wyróżnieniem stanowiące podsumowanie ich wysiłku w zdobywaniu wiedzy, 
kształtowaniu intelektu, doskonaleniu talentów, a także umiejętności funk-
cjonowania w społeczeństwie. Liczna grupa nagrodzonych świadczy o tym, że 
warto inwestować w rozwój intelektualny, być ambitnym i systematycznym, 
co zaowocuje wymiernymi korzyściami w przyszłości.

Szkoła kojarzona z poczuciem obowiązku i pracy podczas wakacji stała 
się miejscem wypoczynku i rozrywki. Jak co roku, także podczas tego-
rocznych letnich miesięcy, nauczyciele zaproponowali wychowankom 
atrakcyjną ofertę bezpłatnych wycieczek. Z ośmiu wyjazdów skorzysta 
około 300 uczniów, którzy będą mieli ochotę spędzić dzień na basenie 
i w kinie lub poznawać walory krajoznawcze okolicy. Dzieci integrują 
się, zawiązują nowe przyjaźnie, a rodzice mają pewność, że są pod dobrą 
opieką nauczycieli i wychowawców. Odpoczynek do warunek niezbędny 
do podjęcia efektywnej pracy we wrześniu! 

Dokończenie ze str. 15

Piknik naukowy już za nami!
29 maja 2013 r. powitaliśmy w naszych szkolnych progach gimnazja 

z Mieściska, Rąbczyna i Wągrowca. Swoją obecnością zaszczycili nas także 
m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - pan Tadeusz Kłos, przedstawi-
ciele gminy, proboszcz parafii - ksiądz dziekan Karol Kaczor, z-ca Prezy-
denta Miasta Gniezna - pan Czesław Kruczek i Dyrektor Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pan Janusz łakomiec.

Motywem przewodnim tegorocznego pikniku było hasło „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie.” Wzorem lat poprzednich każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Po „wybuchowych” doświadczeniach w wykonaniu młodych 
chemików i prezentacji wspaniałych strojów ludowych z naszego regionu, 
uczestnicy pikniku przystąpili do realizacji zadań projektowych.

Jak długo żyją pszczoły? Jak powstaje miód? Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań można było uzyskać, słuchając ekscytujących opowieści 
miłośnika pszczół - pana Marka Bukowskiego. Z kolei dużo cennych infor-
macji o życiu ptaków i sposobach ich obrączkowania udzielił uczestnikom 
pikniku pan Hubert Czarnecki.

W „Sali życia” na żądnych wiedzy miłośników przyrody czekało wiele 
niespodzianek. Oprócz  preparatów mikroskopowych, pracownicy Nad-
leśnictwa Łopuchówko przygotowali ciekawe okazy przyrodnicze i różne 
gry edukacyjne. Bardzo chętnie odpowiadali na pytania, zdradzając jedno-
cześnie tajniki powstawania niektórych procesów i zjawisk. W „Sali poezji 
i malarstwa” o swojej twórczości opowiadała pani Julia Pawlicka-Deker. 
Wystawa prac malarki  wzbudziła zachwyt oglądających.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się stanowiska naukowe przygotowa-
ne przez uczniów gimnazjum. Można było sprawdzić swoją wiedzę z wielu 
dziedzin nauki, wykonać własnoręcznie kolczyki, rozwiązać łamigłówki 
oraz podjąć się akcji udzielania pierwszej pomocy.

Podczas pikniku zaprezentowano wystawę prac uczniów uczęszczają-
cych na zajęcia artystyczne oraz wystawę fotograficzną pt. „EarthKam 
i MoonKam” przygotowaną przez koło astronomiczne. 

Tego typu przedsięwzięcia sprzyjają odkrywaniu talentów. Dowodem 
na to jest Marta Dudzińska, uczennica klasy pierwszej. Jej prace plastycz-
ne zostały dostrzeżone i nagrodzone przez  naszego gościa panią Julię 
Pawlicką – Dekert. 

Uświetnieniem imprezy był niewątpliwie występ zespołu tanecznego 
Roses i Piotra Paczewskiego. Wyrazem uznania dla artystów były owacje 
na stojąco. 

W trakcie trwania pikniku odbył się jak co roku Konkurs Plastyczny i II 
Skocki Konkurs Przyrodniczy. Oto wyniki: 

II SKOCKI KONKURS PRZYRODNICZY
I m-ce Gimnazjum nr 1 w Skokach
II m-ce Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
III m-ce Gimnazjum w Rąbczynie
IV m-ce Gimnazjum w Mieścisku 
KONKURS PLASTYCZNY
I m-ce Martyna Dolata (Wągrowiec)
II m-ce Liliana Rozmarynowska (Rąbczyn)
III m-ce Patrycja Kubiak (Mieścisko)
Wyróżnienie: Wiktor Połeć (Rąbczyn)
Na zakończenie dyrektor szkoły pan Wiesław Sierzchuła wręczył dy-

plomy i nagrody rzeczowe.
Piknik naukowy to sposób na atrakcyjne zaprezentowanie uczniom 

tego, na co często brakuje czasu na lekcjach. Aktywny udział młodzieży 
w realizowanych projektach, ich zaangażowanie, świadczy niewątpliwie 
o potrzebie podejmowania tego typu działań edukacyjnych.      

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym piknik naukowy 
był wyjątkowym wydarzeniem  a wszyscy jego uczestnicy z zadowoleniem, 
wzbogaceni o nową wiedzę i umiejętności opuszczali mury naszej szkoły. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców i spon-
sorów: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Dyrektora Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Kolejny piknik już za rok. Być może uda nam się zarazić naszym pomy-
słem inne środowiska, nie tylko szkolne.

Małgorzata Dudek
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Na początek powiedzmy kilka słów o naszym 
trzylatku, co on potrafi: pamięta i rozpoznaje 
czynności, przedmioty dnia codziennego, 
obserwuje otoczenie nazywa sytuacje, czasem 
reakcje, rozmawia, odpowiada, pojawia się 
mowa spontaniczna (a dlaczego, po co i na 
co?! czasem zaskakuje ciekawością poznaw-
czą); naśladuje słowa, zdania, ruchy, gesty, 
mimikę; rozumie i potrafi opowiedzieć co 
widzi na obrazku i podać prostą funkcje, 
gdzie można i do czego to wykorzystać. Co-
raz więcej rozumie z sytuacji społecznych, 
zaczyna reagować i podejmuje próby zmiany 
ich przebiegu – jeśli coś jest za trudne, niezro-
zumiałe, zagrażające lub nie po myśli naszego 
malucha!? Pojawia się pytanie czy to możliwe, 
może to jakaś nadinterpretacja. Rozwój emo-
cjonalny, społeczny dziecka jest dynamiczny, 
zmienny choć nie zawsze adekwatny do sytu-
acji. Pojawiają się liczne zjawiska rozwojowe, 
które umożliwiają Maluchowi szeroki, często 
niezrozumiały dla otoczenia repertuar reakcji 
zachowań. Wnikając w szczegóły mówimy 
o tym, że nagle nasze dziecko, które do nas 
się uśmiechało, było podatne na nasze prośby, 
polecenia i propozycje, nagle oporuje – mówi, 
krzyczy „nie, nie będę” to trudne i wyczerpu-
jące dla rodziców, dziadków. Przedstawmy to 
obrazowo: w sklepie nagle maluch zaintereso-
wany czymś i chętny do nabycia przedmiotu, 
zaczyna protestować, wymuszać i krzyczeć; 
podczas zabawy z kuzynostwem, mama prosi 
o posprzątanie zabawek i nagle w tych sytu-
acjach dziecko demonstruje złość, niechęć, 
a przejawia się to krzykiem wyrażającym 
protest, odrzucenie, czy negację rodzica (co 
jest bardzo bolesne, niezrozumiałe) i głośnym 
oddelegowaniem rodzica „sama sobie zrób”. 
Aż trudno uwierzyć, iż jest to związane z  
koniecznym, niezbędnym etapem rozwoju 
naszego malucha i nazywa  się to ćwiczeniem 
woli. Dziecko mówiąc nie – odkrywa swoje 
poczucie sprawstwa, efektywności społecznej 
i nakreśla swoją egzystencję. Znając kon-
cepcję, wydawać mogłoby się, że wskazane 
jest rozwijanie tego, pozostawienie dużej 
swobody i przekonanie „oj to jak to dotyczy 
trzylatka to na pewno z tego wyrośnie!” Nie-
stety jest to błędna koncepcja wychowawcza 
ponieważ tak naprawdę dziecko posiada duży 
potencjał społeczny, otwartość i możliwości 
przyswajania, ale temu należy nadać formę, 
która zaprocentuje w przyszłości tym, że na-
sze dziecko będzie szczęśliwym, wrażliwym 
człowiekiem umiejącym dbać także o dobro 
drugiego człowieka. 

O czym mówimy!? O bezpiecznym, kon-
sekwentnym, systematycznym i przyjaznym 
dziecku nakreślaniem norm, zasad, granic, 
które uczynią otoczenie przewidywalnym, 
zrozumiałym i ukształtują akceptowalną 
formę zachowań, reakcji małego człowieka. 
Tłumaczenie, wyjaśnienie dziecku prawideł 
codzienności, bycie wzorem/modelem właści-
wych zachowań społecznych, które pozwolą 
dziecku na wyciszenie silnych egocentrycz-
nych, apodyktycznych reakcji – „instynktu 
pierwotnej walki o siebie”. 

Rodzic, opiekun umiejętnością słuchania, 
wyznaczaniem granic z uzasadnieniem „dla-
czego nie wolno”, rozwijaniem świadomości 
w dziecku jego mocnych, słabych stron (w 
sensie obszarów do pracy), czy aktywnym 
współtowarzyszeniem dziecku w trudno-

ściach ze świadomą rezygnacją z wyręczania, 
porównywania z rodzeństwem/rówieśnikami, 
obśmiewania, ignorowania problemów, czy 
uprawiania „podwójnej polityki” (dziecku 
mówimy nie wolno np. oszukiwać, a za jakiś 
czas radość w domu, bo sprzedaliśmy komuś 
coś nie do końca sprawne, a on się dał nabrać). 
Ważnym jest także aby rodzic, opiekun był re-
alistą tzn. co nie zostało wyjaśnione, niesprecy-
zowane, może wywołać w naszym dziecku atak, 
bo broni się przed tym co zagraża, czego nie 
rozumie. Ważnym jest nawiązanie kontaktu 

z dzieckiem (nigdy nie mówić tyłem, krzyczeć 
z drugiego pokoju, mówić przez telefon i do 
dziecka jednocześnie, nie używać ogólników 
– których trzylatek może mimo swoich talen-
tów nie zrozumieć typu „posprzątaj zabawki; 
powieś ręcznik na miejsce” niby nauka przez 
doświadczenie ale komunikat niejasny) 
czasem nawet fizycznego: nachylenie się do 
dziecka „bycie na jednym poziomie” nigdy 
nie warto komunikować z góry, bo asymetria 
pozycji daje zagrażający przekaz dziecku, że 
dorosły chce go zdominować, jest ekspertem 
i spowoduje to reakcję  wycofania, niezare-
jestrowania informacji lub ataku na rodzica. 
Jeśli dziecko mimo, że rodzic nachyla się do 
niego nie słucha rozgląda się warto sprowo-
kować kontakt wzrokowy np. słowem „Aniu 
popatrz na mnie” lub delikatnym ruchem dłoni 
nakierowujemy twarz dziecka, aby spojrzało 
na nas; czasem wystarczy delikatny dotyk 
ręki, ramienia i dziecko jest gotowe do tego, 
aby posłuchać. W kształtowaniu osoby małego 
dziecka ważne są zasady szacunku, zaufania, 
stałości, systematyczności, konsekwencji, 
demonstrowania czynności (gdy dziecko 
krzyczy ja nie chcę, nie umiem) wytrwałości 
i budowania poczucia bezpieczeństwa. I to 
nawet wówczas kiedy włożenie dwóch zaba-
wek do pudełka stanowi dwugodzinną batalię 
z dzieckiem, które krzyczy, leży na podłodze 
i walczy wszystkimi dostępnymi środkami, aby 
rodzic zrobił to za niego. Wrażliwy, troskliwy 
ale i zmęczony rodzic (bez krzyku, klapsów,) 
przetrwa tę próbę – cierpliwym, stanowczym 
komunikatem i czekaniem , aż do momentu, 
kiedy dziecko to zrobi, a potem znajdzie siły 
aby je pochwalić „Krzysiu zobacz, umiesz to 
zrobić, brawo!” Czasem forma wykonania 
przez dziecko pozostawia wiele do życzenia 
(jest to wrzucone ze złością) ta reakcja zwią-

zana jest z uczuciem niemożności pokonania 
rodzica przez dziecko (no przecież sam rodzic 
miał posprzątać) dlatego przy kolejnych ra-
zach będzie można popracować nad jakością 
działania dziecka i eliminowaniem silnego 
niezadowolenia. Takie działanie rodzica to 
pokazywanie dziecku drogowskazu do po-
znania samego siebie a to proces, w którym 
„każda maleńka chwilka jest drogocenna, jest 
wycinkiem trudu, nadziei i miłości”.

Ewa Przybylska-Mielcarek

moje dziecko krzyczy
„zróB ty! - ja nie chcę, nie umiem...”
Małe dziecko (mówimy tutaj o trzylatku) wydawać mogłoby się, że w zupełności jest zdane na swoich ro-

dziców. Wielu dorosłych opiekujących się takim dzieckiem daje komunikaty „oj przecież on jest taki mały 
(taka mała) od niej (od niego) nie można za dużo wymagać”. Czy to prawda – co zrobić?! 

Ważnym jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem (nigdy nie mówić tyłem, 
krzyczeć z drugiego pokoju, mówić przez telefon i do dziecka jednocześnie...
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„WEŁNA” WRACA 
DO KLASY OKRĘGOWEJ

Rundę wiosenną sezonu piłkarskiego mamy już za sobą i wiadomo, 
że I reprezentacja naszej „Wełny” zakończyła sezon na przedostatnim, 
15-tym miejscu Tabeli IV Ligi.

Dzisiaj, z kronikarskiego poniekąd obowiązku przypominany wyniki 
6-ciu ostatnich meczy skockich piłkarzy oraz strzelców zdobytych dla 
nas bramek: 
- 25 maja spotkanie wyjazdowe z liderem tabeli „Gromem” Plewiska” 

zakończyło się zwycięstwem gospodarzy z wynikiem 2:0;
- 30 maja na własnym boisku mecz z bliskimi strefy spadkowej „Czar-

nymi” Wróblewo zakończył się zwycięstwem Skoczan z wynikiem 
4:3, a strzelcami bramek dla naszej drużyny byli Jakub Ślósarczyk, 
Mateusz Deminiak, Radosław Modlibowski i Robert Ludowicz; 

- 2 czerwca mecz wyjazdowy na boisku przeciwnika- „Zjednoczeni” 
Trzemeszno przyniósł przegraną „Wełny”, a jego wynik to 4:2, przy 
czym strzelcem obu bramek był Arkadiusz Dereżyński;

- 8 czerwca Skoczanie przyjmowali zawodników „Lechii” Kostrzyn 
i mecz ten ponownie zakończył się przegraną naszej drużyny z wy-
nikiem 1:4; strzelcem honorowej bramki dla „Wełny” został Rado-
sław Modlibowski;

- 15 czerwca spotkanie wyjazdowe do „Sokoła Pniewy” zakończyło się 
remisem z wynikiem 1:1 przy czym strzelcem bramki naszej drużyny 
był Marcin Ślósarczyk;

- 22 czerwca „Wełna” gościła grającą w IV lidze II reprezentacje „Warty 
Poznań” i mecz ten zakończyła wynikiem remisowym- 3:3; strzelcami 
bramek dla Skoczan byli: Arkadiusz Dereżyński, Jakub Ślósarczyk 
i Eryk Nadworny. 
Tak więc, zakończyła się roczna przygoda naszych piłkarzy z IV ligą 

i w sezonie piłkarskim 2013/2014 ponownie zagrają w pilskiej klasie 
okręgowej. 

Niemniej, dzisiaj ze spokojem możemy powiedzieć, że sam awans 
naszego Klubu do IV Ligi był sukcesem, który znajdzie swe miejsce 
nie tylko w kronikach Klubu, ale i w historii miasta, a że nie daliśmy 
rady się utrzymać trudno. Problem jest złożony. Może najmniej winni 
są tu piłkarze. Brak własnych rezerw osobowych pozwalający wzmocnić 
drużynę, brak wystarczających środków finansowych i brak sponsorów 
pozwalających na transfer zawodników to m.in. przyczyny powrotu do 
klasy okręgowej. Zresztą niektóre z nich spowodowały, że najlepsza 
w tabeli klasy okręgowej II reprezentacja „Nielby” mająca w 100% 
zapewniony awans do IV Ligii nie skorzysta z tej możliwości, a jej 
zawodnicy zasilą swą pierwszą reprezentację grającą w III lidze.

Aktualnie skoccy piłkarze z ul. Parkowej przygotowują się do rundy 
jesiennej. Pod kierownictwem Tomasza Bekasa rozgrywają mecze kon-
trolne, a pierwszy mecz w okręgówce rozegrają 15.08.2013r. z Klubem 
Łobżenica. 

Edmund Lubawy

Turniej „Bocci ‘’w Skokach
Dnia 08.06.2013r. w hali widowiskowo-sportowej odbył się III Turniej 

„ Bocci”. Organizatorem turnieju było Gimnazjum nr 1 w Skokach 
oraz Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe 
Misie”.  

W rozgrywkach wzięło udział osiem zespołów. 
A oto pucharowe wyniki:
I miejsce-„ Waleczne Tygrysy” Poznań 
II miejsce –„ Start  Żurawinka”  Poznań
III miejsce-  Skoczki’’ Gimnazjum nr 1 w Skokach 
IV miejsce-„ Wesołe Misie” Gimnazjum nr 1 w Skokach
Zawodnicy otrzymali puchary i medale ufundowane  przez Dyrektora 

Gimnazjum w Skokach oraz bidony ufundowane przez koordynatora 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawodni-
cy wzięli również udział w loterii fantowej, na którą gadżety przekazali 
właściciele sklepów ze Skoków, Rościnna i Lechlina oraz Katolickie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”. W trakcie 
spotkania rodzice, opiekunowie, goście, młodzież mogli porozmawiać 
z psycholog Anetą Biedrzycką, która gościła u nas z projektem profi-
laktycznym. Turniej uświetnili uczniowie naszego gimnazjum: Kamil 
Gramza laureat konkursów gwary poznańskiej - powitaniem i wierszami 
w gwarze poznańskiej oraz zespół Rosess - finalistki Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Aerobiku Sportowym. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum.

W czasie rozgrywek, jak i w przerwie można było skorzystać 
z kawiarenki gdzie serwowano kanapki, ciasto, kawę, herbatkę oraz 
zimne napoje.

Wspomagali nas organizacyjnie nauczyciele gimnazjum i wolonta-
riusze: dyr. Wiesław Sierzchuła, p. Danuta Kobus -Bogunia, p. Maria 
Piotr –Malinowska, p. Hanna Węglewska, p. Wiesława Hauke,  p. 
Małgorzata Dudek, p. Małgorzata Zrobczyńska, p. Małgorzata  Adrych, 
p. Elżbieta Chojnacka, p. Danuta Urbanowicz,  p. Paulina Kmieć, p. 
Przemysław Bogunia oraz studenci AWF Poznań.

Wsparli nas rzeczowo i finansowo: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”, 
p. Iwona i Krzysztof Migasiewicz, p.Justyna Kujawa, p.Zofia Mietlicka, 
p. Anna Balicka, p. Renata Kucharska, p. Milena Lahuta, p. Bogumiła 
Kulińska, p. Beata Pytlińska, p. Małgorzata Dziurka, p. Tomasz Obst, 
p. Aleksandra Łączyńska, p. Maria Dąbrowska, p. Maria Krawczyk, p. 
Jolanta Sawińska, p. Katarzyna i Piotr Janka, p. Zofia Kapusta.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni pożegnali się z nadzieją na-

stępnego turnieju. To kolejne spotkanie , na którym młodzież  mogła 
spędzić wolny czas w gronie kolegów i przyjaciół.  

Alicja Nowak

„Wesołe Misie” nad morzem
W dniach 19-21.06.2013 członkowie Katolickiego Stowarzyszenia 

Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” odpoczywali w Ustroniu 
Morskim. Pogoda była wspaniała, więc większość czasu spędziliśmy 
na plażowaniu i spacerach brzegiem morza. Było pieczenie kiełbasek, 
dyskoteka, którą w tym roku zorganizowaliśmy sobie sami, bo żadna 
miejscowa jeszcze nie była otwarta. Oczywiście był też czas na pyszną 
rybkę, kupno pamiątek a na osłodę na lodowe desery. 

Pobyt spędzony nad morzem dofinansowali nam: Urząd Miasta 
i Gminy w Skokach, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Wesołe Misie”, rodzice i opiekunowie Stowarzyszenia oraz 
P.Iwona i Krzysztof Migasiewicz, P. Alicja i Mariusz Deminiak, P. Maria 
i Longin Sapieja. Wszystkim bardzo dziękujemy. 
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Dni tygodnia, czyli wagoniki tuwimowskiego pociągu, kryły w sobie 
ciekawe, fascynujące i niepowtarzalne spotkania. 

W „wagoniku pierwszym” czekał na dzieci emerytowany kolejarz 
pan Bogdan Gajewski, który odkrył przed nimi tajniki swojego zawo-
du, rozwikłał zagadkę kolejowej sygnalizacji świetlnej oraz wyjaśnił 
jaką rolę w ruchu pociągów odgrywają semafory. Dzieci dowiedziały 
się również czym zajmuje się dyżurny ruchu, jakie obowiązki należą do 
zawiadowcy stacji oraz na czym polega praca nastawniczego. Młodzi 
czytelnicy mogli również wysłuchać „Lokomotywy” Juliana Tuwima 
w interpretacji pana Bogdana oraz ruszyć w podróż pociągiem, które-
mu znak do odjazdu dała dyżurna ruchu. Całość spotkania zwieńczyły 
wspólne zdjęcia, do których dzieci pozowały w kolejarskich czapkach. 

 
„Wagonik drugi” pozwolił młodym skocznom przenieść się w świat 

filmu, a wszystko to za sprawą Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Organizacja ta w ramach projektu „Kulturalnie i obywatelsko 
w bibliotece” umożliwiła bibliotekom emisję filmów edukacyjnych 
w ramach akcji „Dzień Dziecka w bibliotece”. Do wyboru były cztery 
filmy. Skocka książnica z listy umieszczonej na stronie stowarzyszenia 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej wybrała „Nocturna” - opowieść 
o małym chłopcu z sierocińca, który próbował rozwiązać zagadkę zni-
kających gwiazd. Tim, bo tak miał na imię, aby tego dokonać musiał 
przezwyciężyć swoje lęki. Emisja „Nocturna” poprzedzona została 
pogadanką na temat języka filmu i zagadnień z nim związanych, a w 
samą tematykę filmu wprowadziło dzieci opowiadanie pt. „Przyjaciel 
Flipuś”. W trakcie oglądania młodzi adepci sztuki filmowej na gorąco 
relacjonowali i komentowali sytuacje w jakich znalazł się główny 
bohater, a także próbowali odgadnąć, co może go jeszcze spotkać. 
Spotkanie zakończyła żywa dyskusja dotycząca lęków towarzyszących 
uczestnikom zajęć oraz wspólne zdjęcie.

W „wagoniku nr 3” królował krakowski pisarz, autor książek dla 
dzieci i młodzieży, Wiesław Drabik. Za jego sprawą sala biblioteki wy-
pełniła się dobrym humorem, miłą atmosferą oraz lawinami śmiechu. 
Zabawne wierszyki pana Wiesława bawiły do łez zarówno rodziców 
jak i ich pociechy. Można więc rzec, iż  śmiali się zarówno duzi jak 

i mali. Uczestników spotkania za znajomość utworów pan Wiesław 
nagradzał drobnymi upominkami. Dzieci miały również możliwość 
zakupu książek ze specjalną dedykacją i autografem autora. Impreza 
zorganizowana została w ramach cyklu „Do biblioteki z mamą i tatą”. 
Stali bywalcy rodzinnych spotkań odnotowali w swoich legitymacjach 
kolejną, szóstą już pieczątkę Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

„Wagonik czwarty” tuwimowskiego pociągu obfitował w gry i za-
bawy anglojęzyczne. Tematem przewodnim były oczywiście pociągi, 
a ściślej bohaterowie bajki pt. „Tomek i przyjaciele”. Lektorka języka 
angielskiego, pani Zuzanna Kozdęba, poprzez zabawę przybliżyła 

uczestnikom spotkania słówka angielskie związane z pociągiem oraz 
zasadami bezpieczeństwa w czasie podróżowania. Mali skoczanie 
stworzyli własnoręcznie „balonikowy pociąg”, który do dziś można 
podziwiać w skockiej książnicy. Zabawę uwieńczyło wspólne zdjęcie. 
Każde dziecko otrzymało od pani Zuzi na pamiątkę angielski bilet 
kolejowy.  

Podróż pociągiem zakończyła się w „wagoniku piątym”, gdzie 
na młodych czytelników czekał radny skockiego samorządu Antoni 
Wiśniewski. Tym razem pan Antoni wcielił się w rolę Juliana Tuwima 
przybliżając dzieciom jego życiorys, twórczość oraz „Lokomotywę”. 

W trakcie zajęć dzieci nie tylko wykazały się wiedzą z zakresu 
kolejności i zawartości wagoników opisanych w utworze, ale same 
mogły wymyśleć i narysować wagoniki, które ciągnąć mogła owa 
lokomotywa. Wiele radości sprawiła dzieciom również zabawa w po-
ciąg, który w rytm piosenki „Jedzie pociąg…” przemierzał zakamarki 
biblioteki. Uczestnicy spotkań otrzymali drobne upominki i materiały 
zachęcające dzieci i ich rodziców do sięgania po książkę codziennie.

Sylwia Popadowska   

P.S. Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie dziękuje wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zorganizowania „Tygodnia Czytania 
w skockiej bibliotece”,  a w szczególności pani Zuzannie Kozdębie, 
Ewie Kaczorowskiej, Bogdanowi Gajewskiemu i Antoniemu Wiśniew-
skiemu, Skoczanom, którzy poświęcili swój czas i umiejętności dla 
propagowania czytelnictwa wśród lokalnej społeczności.

tydzień czytania, 
czyli podróż pociągiem Juliana tuwima
Pod takim hasłem odbyły się spotkania tegorocznego TYGODNIA CZYTANIA W SKOCKIEJ BIBLIO-

TECE organizowanego w czerwcu, w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Do akcji 
Fundacji ABCXXI „Cała polska czyta dzieciom” skocka książnica przyłączyła się już po raz piąty. W tym 
roku na ponad stu młodych Skoczan czekało wiele atrakcji zarówno ze świata filmu jak i literatury.
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SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać 
od 1 lipca 2013 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub 

przelewem na konto o numerze:
81 1020 3903 0000 1502 0011 8935.�

Przelewy bankowe należy tytułować w następujący sposób: 
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za miesiąc(e)…….”
podając dodatkowo za jakie miesiące uiszczana jest oplata oraz 

imię i nazwisko oraz adres nieruchomości bądź nr geodezyjny działki.
Poniżej przypominamy wysokości  oraz terminy opłat za odbiór 

odpadów  komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie na 
nieruchomościach ZAMIESZKAŁYCH:

Wielkość 
gospodarstwa 

domowego

Opłata 
miesięczna:

Opłata 
kwartalna:

Opłata 
półroczna:

do 25 każdego 
miesiąca

do 25 stycznia, 
25 kwietnia,  

25 lipca,
25 paździer-

nika

do 25 stycznia 
i

25 lipca

Jednoosobowe 19,00 zł 57,00 zł 114,00 zł

2-3 osobowe 29,00 zł 87,00 zł 174,00 zł

4-5 osobowe 39,00 zł 117,00 zł 234,00 zł

6 osobowe 49,00 zł 147,00 zł 294,00 zł

więcej niż 6 – cio 
osobowe

49,00+1 zł za 
każdą kolejną 

osobę

147+3 zł za 
każdą kolejną 

osobę

294,00 zł 
+6 zł za każdą 
kolejną osobę

Rodzaj odpadu surowca Dzień 
tygodnia

2013 rok

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Zmieszane odpady komunalne

piątek

12 i 26 9 i 23 6 i 20 4 i 18 2 (sobota) za 
1XI, 15 i 29 13 i 27

Szkło 12 9 6 4 15 13

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania 
wielomateriałowe, 26 23 20 18 29 27

papier i tektura 26 23 20 18 29 27

Odpady biodegradowalne środa 10 i 24 7 i 21 4 i 18 2 i 30 27 28 (sobota)
za 26XII

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH 
DLA MIASTA I GMINY SKOKI 

OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. O/Wągrowiec 
TEL. 67 262 07 04 lub 67 262 13 21

PSZOK 
PUNKT SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

W Skokach przy ul. Rogozińskiej 10a zlokalizowany jest 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK).  

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 
od 8.00 do 16.00

W punkcie tym można  odbierać worki  do selektywnego 
gromadzenia odpadów komunalnych.

DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADóW KOMUNALNYCH 

NALEżY PRZEKAZYWAĆ:
Odpady wielkogabarytowe: tapczany, stoły, krzesła, dywany, 
opony, duże opakowania, w tym opakowania styropianowe, 
itp.

Odpady problematyczne: akumulatory, żarówki, świe-
tlówki. Resztki: farb, lakierów, rozpuszczalników, środ-
ków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin  
i nawozów. Pojemniki po aerozolach, olejach, przetermi-
nowane leki, stare kosmetyki, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, termometry, itp.

Odpady z remontów: odpady remontowo – budowlane, 
pochodzące z remontów niewymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia, itp.

Przeterminowane leki: można również dostarczać do pojem-
ników umieszczonych w wyznaczonych aptekach.

Tekstylia i odzież: odzież, obuwie, pościel, koce, firany itp.

Odpady zielone: liście, ścięta trawa, pozostałości roślin, 
przycięte fragmenty drzew i krzewów, itp.


