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Dokończenie na str. 4

Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań stworzono 
atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z ocze-
kiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta Bożego 

Już po raz szósty hala skockiego gimnazjum stała się miej-
scem Jarmarku Bożonarodzeniowego. W niedzielne popołudnie 
11 grudnia 2011 r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach zaprosiło swoich uczniów wraz z rodzinami a także 
wszystkich chętnych mieszkańców gminy Skoki do udziału w 
imprezie integrującej pokolenia. 
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IV gmInny przegląd spektaklI profIlaktycznych
W dniach 1 i 3 grudnia w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Skokach odbył się IV Gminny Prze-

gląd Spektakli Profilaktycznych.
W pierwszym dniu Przeglądu swoje talenty aktorskie zaprezentowały 

grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej w Skokach, Szkoły Podstawo-
wej w Jabłkowie oraz jej filii mieszczących się w Rejowcu i Lechlinie. 
Ponadto wystąpili mali artyści z Przedszkola Samorządowego im. 
Kubusia Puchatka w Skokach oraz Przedszkola Publicznego w Jabł-
kowie. Najstarsi tego dnia byli uczestnicy reprezentujący Świetlicę 
Opiekuńczo-Wychowawczą w Skokach. 

Poza młodymi aktorami, którzy niewątpliwie byli w tym dniu najważ-
niejsi, w Bibliotece zjawili się też ich opiekunowie, pod okiem których 
dzieci przygotowywały się do występu, rodzice oraz zaproszeni goście: 
Pan burmistrz Tadeusz Kłos, Pani Blanka Gaździak- sekretarz gminy, 
Pani Beata Nowak- Szmyra- kierownik referatu oświaty, Pani Elżbieta 
Skrzypczak- dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, Pani Sławo-
mira Kędziora - dyrektor szkoły i przedszkola w Jabłkowie oraz Pani 
Agnieszka Skraburska - zastępca dyrektora przedszkola w Jabłkowie. 
Wszystkich przybyłych na Przegląd serdecznie powitała przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani 
Małgorzata Szpendowska- Wylegalska – pomysłodawczyni przedsię-
wzięcia.

Po części oficjalnej oraz kilku słowach organizacyjnych, na scenie 
pojawili się aktorzy. Jako pierwsze zaprezentowały się „Krasnale” ze 
Szkoły Podstawowej w Skokach ze spektaklem zatytułowanym „Żyj 
zdrowo i kolorowo”. Tuż po nich na scenie pojawiły się „Słoneczka” 
z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie ze przedstawieniem pt.:”Raz- 
dwa- trzy”. Kolejne były 5-latki ze skockiego przedszkola, które 
zaprezentowały widowni aż trzy krótkie inscenizacje: „Żyj zdrowo 

i kolorowo”, „O Kocie co palił fajkę”, „Żeby nie było brudasów”. Mło-
dzież z grupy teatralnej „Guziki” z szkoły w Jabłkowie zaprezentowała 
się w spektaklu „To śmieci tuczą dzieci”. 

Po tych występach nastąpiła przerwa, w której wszyscy aktorzy i opie-
kunowie zostali poczęstowani drożdżówkami i napojami.

Tuż po przerwie na scenie pojawiła się grupa teatralna „Śnieżyn-
ki”. Uczniowie zaprezentowali się w spektaklu „Rozejrzy się wokół”, 
którego scenariusz oparty został na baśni H.CH.Andersena - „Dziew-
czynka z zapałkami”. Grupa teatralna z Rejowca wykorzystała bajkę 

Dokończenie na str. 5
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Rosik Franciszek ur.07.11
Godek Igor ur.11.11.
Chudzik Hanna ur.15.11.
Gracz Gabriela ur. 20.11.
Rysz Martyna ur.22.11.
Sosnowska Martyna ur.22.11
Zaranek Adam ur.28.11.

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:
Gryziński Hubert i Lewicka Dominika
Kuczyński Waldemar i Musielska Edyta

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

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Szymański Bronisław r. 1923 – Lechlin zm. 09.11.
Kucharska Eleonora r. 1951 – Skoki zm. 17.11.
Krawczyk Krzysztof r. 1959 – Wysoka zm. 27.11.

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

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

UWAGA
UCZESTNICY 

RUCHU DROGOWEGO
- zmiana organizacji ruchu 

na ulicy Sienkiewicza 
i na ulicy Wągrowieckiej w Skokach

Wzmożony ruch pojazdów mechanicznych spowodowany dojaz-
dem do Przedszkola oraz zatrzymujące się i nawracające samochody 
na ulicy Sienkiewicza stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla 
uczestników ruchu, zarówno kierujących pojazdami i ich pasażerów, 
jak i dla pieszych, wśród których znajduje się dużo dzieci.

Ponieważ nie ma możliwości poszerzenia w tym miejscu ulicy 
Sienkiewicza, jedynym możliwym rozwiązaniem stało się wprowa-
dzenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego.

I właśnie takie rozwiązanie – ruch jednokierunkowy na ulicy Sien-
kiewicza - zostanie wprowadzony jeszcze w grudniu br. O zmianie 
kierunku ruchu na tej ulicy informować będą odpowiednio umiesz-
czone znaki drogowe, na które prosimy zwracać szczególną uwagę.

Przygotowując czytelników i wszystkich uczestników ruchu do 
tych zmian, informujemy iż zgodnie z ustalonymi zasadami ruchu, 
wjazd na parking przy Przedszkolu i do nieruchomości przy ulicy 
Sienkiewicza odbywał się będzie tylko od ulicy Zamkowej i Słowac-
kiego (ulice te podobnie jak ulica Mickiewicza pozostają ulicami 
dwukierunkowymi), a wyjazd będzie możliwy tylko w kierunku 
ulicy Mickiewicza.

Równocześnie ze zmianami ruchu na ulicy Sienkiewicza wpro-
wadzone zostaną pewne zmiany na ulicy Wągrowieckiej,  gdzie 
prosimy zwrócić uwagę na nowo zainstalowane znaki zatrzymywania 
się i postoju.



4

Dokończenie ze str. 1

Jarmark bożonarodzeniowy A.D. 2011
Narodzenia. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy 
była, jak i w poprzednich latach, pani Wiesława Surdyk-Fertsch. Jak 
dowiedzieliśmy się z rozmowy przeprowadzonej z nią tak wielkie 
działania nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc i ogromne zaangażo-
wanie dyrekcji, wielu nauczycieli, rodziców, instytucji i sponsorów 
i przede wszystkim uczniów, którzy bardzo chcieli zrobić coś dla 
innych. Dzięki zapewnieniu bezpłatnych dowozów w imprezie mogli 
wziąć udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza 
ta miała charakter charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży ozdób i losów loterii świątecznej zostały przeznaczone na 
zakup paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów 
gimnazjum. Dochód z Jarmarku, w kwocie 3390,97 zł pozwoli na 
ufundowanie paczek świątecznych dla uczniów gimnazjum znajdu-
jących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Wspólne spotkanie rozpoczął spektakl teatralny „Gwiazdka po 
poznańsku” przygotowany przez członków szkolnego kółka teatral-
nego „Iluzja” pod opieką pań Elżbiety Słomy i Marii Malinowskiej. 
Występ młodych aktorów nagrodzono wielkimi brawami doceniając 
nie tylko ich wkład pracy, ale także zaangażowanie, grę aktorską 
i znajomość gwary poznańskiej. 

Kolejnym punktem programu artystycznego były występy zapro-
szonych gości i gimnazjalistów. Po występie gimnazjalnego zespołu 
tanecznego Rosess, pracującego pod opieką pani Wiesławy Hauke, 
jako pierwszy z gości wystąpił z krótkim koncertem kolęd Emerycki 
Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod dyrekcją Antoniego Wiśniewskiego. 
Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu Macieja Kujawy 
- ucznia skockiego gimnazjum i znanego już Skoczanom młodego 
artysty, którego występ nagrodzono gromkimi brawami. 

Wielkie ożywienie na widowni wywołało pojawienie się Dziecię-
cego Zespołu Śpiewaczego „Skoczki”, który rozbawił i rozczulił 
publiczność czarując nie tyko talentem wokalnym i tanecznym mło-
dych wykonawców, ale także pięknymi mikołajkowymi strojami. Do 
śpiewu włączyli się także gimnazjaliści wykonując przepiękne kolędy. 
Zarówno występy solistów, duetów jak i zespołów nagradzane były 
brawami publiczności.

W to niedzielne popołudnie hala skockiego gimnazjum zamieniła 
się w jarmark, na którym pośród świątecznej, teatralnej dekoracji 
stanęły liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez 
uczniów, nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki świąteczne, stroiki, 
pierniki i ciastka.

Powszechną uwagę, zwłaszcza maluchów, zwracała wielka syl-
wetka Mikołaja górująca nad wszystkimi stoiskami - udostępniona 
organizatorom dzięki życzliwości pana Pawła Kubickiego.

Jarmark Bożonarodzeniowy był okazją do zapoznania się z pla-
katami wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych: 
„Między Wschodem a Zachodem. Tradycje bożonarodzeniowe 

w kulturze europejskiej”. Znalazły się na nich informacje o zwycza-
jach świątecznych w różnych krajach Europy, oraz życzenia przygo-
towane w językach: angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim. 
Uczestnicy jarmarku mieli możliwość wziąć udział w świątecznym 
quizie, skosztowania wspaniałych świątecznych wypieków przygo-
towanych przez uczniów i rodziców .

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku największym powo-
dzeniem cieszyło się stoisko świątecznego konkursu loteryjnego, 
będące najbardziej obleganym miejscem w hali.

W długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali by kupić upragnio-
ny los. A było warto czekać, bowiem każdy zakupiony los wygrywał 
a wśród najwartościowszych nagród kusiły piękne zabawki ,ko-
smetyki, ozdoby choinkowe, słodycze, książki i albumy ofiarowane 
przez wydawnictwa i księgarzy, świąteczne ciasto ufundowane przez  
piekarnię „Emka”. Do fundatorów nagród loterii należeli: m.in. 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, pan Krzysztof Miga-
siewicz, Wydawnictwo Szkolne PWN i „Nowa Era”, pani Agnieszka 
Wasylewicz, państwo Arleta i Andrzej Pilaczyńscy, państwo Marzena 
i Michał Bartoszewscy, pan Arkadiusz Sommerfeld, pan Wojciech 
Szmyra, Rada Rodziców, Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum Nr 
1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz sponsorzy, którzy 
prosili o zachowanie anonimowości.

Po odstaniu w kolejce i zakupie szczęśliwych losów można było 
wzmocnić się posiłkiem w przygotowanej świątecznej kawiarence 
próbując domowych wspaniałych wypieków, a kto miał ochotę na 
tzw. konkrety ten częstował się kiełbaską z grilla przygotowaną 
i serwowaną przez przedstawicieli Rady Rodziców. Czas spędzony 
na jarmarku umilały najmłodszym konkursy rysunkowe i rozmowy 
prowadzone z Gwiazdorem, w postać którego po raz kolejny wcielił 
się pan Andrzej Surdyk. Odważne maluchy mogły sobie zrobić z nim 
pamiątkową fotografię. Chętnych nie brakowało i do zdjęć ustawiały  
się także rodziny i odważni dorośli uczestnicy Jarmarku.  

Czas spędzony na jarmarku minął bardzo szybko. Liczne atrakcje, 
dobre jedzenie, muzyka, wspaniała atmosfera pozwoliły Skoczanom 
spędzić radosne popołudnie w klimacie oczekiwania na zbliżających 
się święta.

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

W imieniu organizatorów Jarmarku dziękuję serdecznie 
wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się 

do jego zrealizowania.
Za wsparcie finansowe i duchowe, słowa uznania i krytyki, 

pomysłowość i pracę.
Mieszkańcom miasta i gminy oraz gościom 

za niezawodny udział. 
Dziękuję!

Wiesława Surdyk-Fertsch
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o „Królewnie Śnieżce” tworząc na jej podstawie scenariusz spektaklu 
profilaktycznego. Swoje umiejętności teatralne w przedstawieniu 
pt: „Zła godzina” zaprezentowała również grupa ze Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach. Ostatnią grupą teatralną 
występującą pierwszego dnia Przeglądu były „Czyściochy” z Lechlina, 
które pokazały swoje umiejętności w  inscenizacji zatytułowanej „Żeby 
zdrowym być”.

We wszystkich spektaklach młodzi aktorzy poruszali tematykę zwią-
zaną z promocją i profilaktyką zdrowego stylu życia. Najmłodsi mówili 
o higienie i zdrowym odżywianiu, starsi poruszali również problem 
alkoholu i dopalaczy.

W drugim dniu IV Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych 
udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Skokach oraz Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Tego dnia spektakle 
przygotowane przez młodzież dotyczyły tematów trudniejszych i były 
bardzo poruszające, co widać było na twarzach osób siedzących na 
widowni. 

Grupa „Aniołeczki z Ósemeczki” zaprezentowała spektakl pt: „Szkla-
ny dom”, a w nim pokazała jak alkohol niszczy życie rodzinne, dzieciń-
stwo i jaki ślad pozostawia w psychice młodego człowieka. Przedstawienie 
grupy teatralnej „Iluzja” pt: „Księżniczka Julia i Książę Henryk”, było 
przestrogą dla wszystkich i mówiło o tym jak alkohol i papierosy wpływają 
nie tylko na zdrowie, ale także na nasze relacje z otoczeniem. 

IV gmInny przegląd spektaklI profIlaktycznych
Dokończenie ze str. 2 Grupa „Siódemeczka” w spektaklu „Życie i jego wartości” 

w piękny sposób, z wykorzystaniem m.in. wierszy Stachury, muzyki 
Wolnej Grupy Bukowina i Seweryna Krajewskiego opowiedziała 
widowni o tym co najważniejsze w życiu: wolności, prawdzie, domu, 
nadziei i miłości. 

Gimnazjaliści z klasy IIe w swoim spektaklu „Pod napięciem: 
Przemoc w szkole” poruszyli problem przemocy rówieśniczej a na 
koniec grupa „Rubinki” w spektaklu pt: „Znieczulica” zmierzyła się 
z problemem uzależnienia od alkoholu, komputera, narkotyków oraz 
z ich konsekwencjami: przestępczością, prostytucją, HIV. 

Wszystkie grupy teatralne zostały nagrodzone za swoje zaangażo-
wanie oraz czas poświęcony na przygotowanie się do występu. Upo-
minkami były odtwarzacze CD oraz DVD a także aparaty cyfrowe oraz 
pamiątkowe statuetki. Opiekunowie grup otrzymali drobne upominki 
w postaci świątecznych płyt CD, a wszystkie dzieci i młodzież obdaro-
wano również smakołykami od Mikołaja. 

W drugim dniu Przeglądu, po młodzieżowych prezentacjach, zorga-
nizowane zostały warsztaty profilaktyczno – teatralne, nad którymi od 
strony treści profilaktyczno – edukacyjnych czuwała przewodnicząca 
GKRPA, a z kunsztem aktorskim zapoznawała młodzież Pani Agata 
Drążkiewicz. 

Taka forma pracy z młodymi adeptami sztuki spotkała się z ich 
ogromnym uznaniem.

Agata Student 

„PRZECIWDZIAŁANIE 
PRZEMOCY W RODZINIE 

NA TERENIE GMINY SKOKI”
Z końcem grudnia br. Gmina Skoki zakończy realizację projektu pn.: 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” dofinan-
sowanego ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorial-
nego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W/w projekt pozwoli zrealizować w sumie:
- 40 godzin zajęć edukacyjno – profilaktyczno - terapeutycznych pn.: 

„Dziecko – artysta o wielkim sercu”;
- 40 godzin dyżurów psychologicznych (indywidualne bezpłatne kon-

sultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki);
- 40 godzin dyżurów prawnych (indywidualne bezpłatne konsultacje 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki);
- dwa warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym.
Na chwilę obecną z porad psychologa skorzystało 54, a z porad 

prawnika ok. 20 mieszkańców miasta i gminy Skoki. 
W zajęciach edukacyjno – profilaktyczno - terapeutycznych udział 

bierze 10-cioro dzieci. 
Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne zrealizowane zostały w SP 

w Skokach, w Gimnazjum w Skokach oraz w SP w Jabłkowie i obejrzało 
je w sumie ok. 250 uczniów.

DZIEWCZĘTA Z ANTONIEWA 
WYWALCZYŁY III MIEJSCE 

- „KURTYNA 2011”
26 i 27 listopada 2011r. w sali kina w Wągrowcu odbyły się XIII 

Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych „Kurtyna 2011”. 
Jak napisał organizator, pan Karol Kruś (Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Wągrowcu), trzynaste, miejmy nadzieję nie pechowe. Dla grupy II 
z MOW w Antoniewie niewątpliwie nie były pechowe. 

Dziewczęta pod kierunkiem wychowawczyń, pań: Katarzyny Kal-
ki, Grażyny Lubawej i Kamili Drzewosz przygotowały spektakl pt. 
„Znieczulica”. Inscenizacja traktuje o zobojętnieniu ludzi, o niedo-
strzegalności przez innych problemów tak ogromnych, że przygniatają 
ludzkie istnienia. W scenariuszu zostały wykorzystane teksty m.in. H. 
Poświatowskiej, M. Kamińskiego oraz fragmenty tekstów utworów 
muzycznych. Spektakl finiszował tańcem-walką dwóch aniołów do 
muzyki Clinta Mansel’a „Death is a Road to Awe” i utworem Edwarda 
Stachury „Confiteor”.

Szczęśliwe okazały się XIII Powiatowe Konfrontacje Małych Form 
Teatralnych. Dziewczyny otrzymały BRĄZOWE SKRZYDŁA, czyli 
zajęły III miejsce wśród grup teatralnych prezentujących swoje spekta-
kle na dwudniowym Przeglądzie. To znaczące wyróżnienie. To swoiste 
dziękuje za włożoną prace, łzy, nerwy, stres. Gratulujemy sukcesu!

 Wychowawczynie grupy II

Uwaga Podatnicy
Podatków Lokalnych!

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że 15 listopada br. 
minął termin płatności IV raty podatków lokalnych: rolne-

go, leśnego i od nieruchomości za rok 2011.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od niewpłaconych 

w terminie podatków, 
począwszy od dnia następnego po upływie terminu

płatności, naliczone zostaną odsetki za zwłokę.
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XII sesja Rady Miejskiej
8 grudnia 2011 roku pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy odbyła 

się XII sesja Rady Miejskiej. Rolę sekretarza obrad sesji, na której 
przedmiotem obrad Rady były zmiany w budżecie Gminy Skoki na rok 
2011 oraz wynikające z tych zmian zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032 pełnił radny 
Antoni Wiśniewski. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła: 
- Uchwałę nr XII/84/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2011. 
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody Gminy o kwotę 97.961 zł, 

przy równoczesnym zmniejszeniu ogólnej kwoty wydatków budżetu 
o 231.707 zł. Zmniejszenie wydatków budżetu było możliwe min. 
w rezultacie pomyślnych przetargów, które doprowadziły do tańszych 
niż zakładano realizacji zadań inwestycyjnych: budowy nawierzchni ul. 
Kościuszki w Skokach o 60.000 zł, budowy nawierzchni drogi w Niedź-
wiedzinach o 50.000 zł, budowy ul. Dworcowej w Skokach o 50.000 
zł oraz rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu 
o 52.000 zł i rozbudowy Świetlicy Wiejskiej  w Potrzanowie o 59.274 
zł. Na wniosek dyrektora Biblioteki w Skokach o kwotę 43.134 zł 
zmniejszono też plan dotacji dla tej instytucji. 

W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Gminy na rok 2011 
według stanu na dzień 8 grudnia br. wynosi 28.824.691 zł po stronie 
dochodów i 31.328.674 zł po stronie wydatków. 

- Uchwałę nr XII/ 85/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2011-2032. 

Powyższą uchwałą zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych 
uchwałą nr XII/84/2011 w budżecie Gminy na rok 2011 Rada wpro-
wadziła w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2011-2032. 

Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. 

Podjęte uchwały wraz z protokołem sesji Rady dostępne są do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u podinspektora ds. rady 
i jej organów. Prezentujemy je też w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ 

PODSUMOWANIE 2011 ROKU
Inwestycje:

W tegorocznym budżecie Gminy wydatki majątkowe stanowią prawie 
19% wydatków ogółem. Największe zrealizowane w bieżącym roku 
inwestycje to:  
• Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skokach.  W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi 
zewnętrzne oraz drzwi garażowe, ocieplono ściany zewnętrzne, 
położono tynk elewacyjny, ocieplono dach, wykonano instalację 
gazową, wyremontowano pomieszczenia garażowe. Łącznie remont 
kosztował 347.759 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała 
67.902 dofinansowania z funduszy UE.

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

• Budowa nawierzchni ul. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją 

deszczową i siecią wodociągową – II etap. (Budowa na istniejącej 
nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej 
z kostki betonowej ok. 400 mb). Koszt inwestycji wyniósł 936.241 zł.

• Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Roszkówku (654m na-
wierzchni bitumicznej), na odcinku Lechlin –Grzybowice (2.240m 
nawierzchni bitumicznej), w Lechlinie (300m nawierzchni bitumicz-
nej) oraz w Kakulinie (350 m podbudowy). Łączny koszt budowy 
wymienionych odcinków wyniósł 613.973 zł. 

• Budowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach (łącznie 
z usunięciem kolizji linii energetycznej i telekomunikacyjnej). 
W ramach inwestycji wykonano na istniejącej drodze o nawierzchni 
gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem z recyklingu, nawierzch-
nię bitumiczną na długości 530 m i szerokości 5 m. Koszt inwestycji 
wyniósł 393.110 zł. 

• Rozbudowa świetlicy w Potrzanowie. Koszt rozbudowy zamknął się 
kwotą 200.689 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała środki finansowe  
z UE w wysokości 110.293 zł.

• Budowa 295 m sieci wodociągowej oraz 49,5 m przyłącza do działek 
budowlanych w Brzeźnie. Koszt budowy wyniósł 36.218 zł.

• Remont toalet i zaplecza kuchennego w świetlicy w Pawłowie Skoc-
kim - koszt zadania 59.816zł

Ponadto:
• Zrealizowano kolejny etap rekultywacji nieczynnego składowiska 

w Rejowcu. Drugi etap rekultywacji polegający na wykonaniu okre-
ślonych pomiarów oraz okryciu składowiska kolejną warstwą gleby 
wyceniono na kwotę 71.106,18 zł.

• Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej centrum targowo-
parkingowego w Skokach. Teren objęty opracowaniem położony jest 
w centrum miasta Skoki nad rzeką Mała Wełna pomiędzy ulicami 
Kościelną i Wągrowiecką. Projektowane centrum ma być kontynuacją 
istniejącej dwufunkcyjności miejsca tj. targowiska i parkingu, wzbo-
gaconej o obiekty towarzyszące, małą architekturę, sieci uzbrojenia 
terenu oraz utwardzenie nawierzchni.

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

• Na podstawie porozumienia Burmistrza z PKP, Gmina Skoki otrzy-
mała do dyspozycji kruszywo odzyskiwane podczas remontu torowiska 
linii kolejowej. Kruszywo jest dobrym materiałem do utwardzania 
dróg gruntowych. W związku z powyższym na terenie Gminy przepro-
wadzono akcję utwardzania dróg m.in. w miejscowościach: Łosiniec, 
Lechlinek, Lechlin, Chociszewo, Grzybowice i in. 

Zadania publiczne powierzone w drodze  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie:

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
w 2011 roku Gmina powierzyła wykonywanie pewnych zadań publicz-
nych w drodze konkursu,  organizacjom pozarządowym. Były to:
• Zadanie z zakresu zapewnienia pomocy hospicyjno-paliatywnej 

(10.000 zł), które realizowało Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Ni-
warda Musolffa.

• Zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla 25 dzieci 
i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin z grupy tzw. ryzyka czyli 
z problemem uzależnień i przemocy domowej (15.000 zł). Orga-
nizację powierzono  Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu 
z Zielonej Góry;

• Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (90.000 
zł), które realizowało Stowarzyszenie Klub Sportowy Wełna Skoki;

• Zadanie z zakresu organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych (8.000 
zł), realizował Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk.
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Przydziały mieszkań:
• W 2011 roku przydzielono, oddane do użytku pod koniec ubiegłego 

roku, nowe mieszkania socjalne przy ul. Topolowej w Skokach tj. 
Mieszkanie nr 28/1 o pow. 57,74 m2;
Mieszkanie nr 28/2 o pow. 36,36 m2;
Mieszkanie nr 30/1 o pow. 49,75m2;
Mieszkanie nr 30/2 o pow. 49,75 m2;
Mieszkanie nr 30/3 o pow. 36,36 m2;
Mieszkanie nr 30/4 o pow. 57,74 m2;

• Przydzielono mieszkania komunalne przy ul. Poznańskiej 2 w Sko-
kach o pow. 47,20 m2 oraz  mieszkanie nr 5 w Pawłowie Skockim 
o pow. 55,52 m2.

• Trwa procedura przydziału mieszkania komunalnego przy ul. Zam-
kowej 13/5 o pow. użytkowej 53,70 m2.

• Ustalono nowe wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne 
i lokale socjalne stanowiące własność Gminy Skoki. Zgodnie z zarzą-
dzeniem od 1 listopada br. obowiązują następujące miesięczne stawki 
bazowe czynszu najmu za powierzchnię użytkową lokalu:
- dla lokali mieszkalnych położonych na terenie Miasta Skoki 2,30 

zł/m2.
- dla lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach wiejskich 

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

0,95 zł/m2.

Plany zagospodarowania przestrzennego
• W bieżącym roku uchwalony został miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla działek w rejonie ulic Kościuszki i Anto-
niewskiej w Skokach, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. 
W wyniku opracowania planu powstał ok. 14 ha  kompleks działek 
budowlanych z częścią usługową. Plan będzie obowiązywał od 1 
stycznia 2012 r.

• Trwa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Rościnnie (dla działek nr 163 i 276)  i Potrzanowie (dla działek 
491/2, 492/4, 335/4) – obecnie trwa etap opiniowania i uzgodnień. 

• Trwa opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów w Brzeźnie, Potrzanowie, Sławicy i Szczodrochowie. 
Plany dotyczą działek:
Potrzanowo – działki nr 639 – 647 i nr 648/1;
Brzeźno – działka nr 41/1;
Sławica – działki nr 75, 88, 87, 85, 78/1 i część działek nr 79/1 i 80/2;
Szczodrochowo – działki nr 24/1 – 24/49 i nr 26.

Plany wyłożono do wglądu publicznego.

Sprzedaż mienia komunalnego;
• W 2011 roku podpisano akty notarialne sprzedaży działek na łączną 

kwotę ok.1,5 mln zł.
- Działkę nr  818/1 w Skokach o powierzchni 0,0519 ha sprzedano za 

22.908 zł;
- Działkę nr 70/52 w Skokach o powierzchni 0,0940 ha sprzedano za 

62.612 zł;
- Działkę nr 70/42 w Skokach o powierzchni 0,0920 ha sprzedano za 

61.372 zł;
- Działkę nr 70/29 w Skokach o powierzchni 0,0920 ha sprzedano za 

61.372 zł;
- Działkę nr  1048/11 w Skokach o pow. 0,1019 ha  sprzedano za 

19.700 zł (Działka pozostawała w użytkowaniu wieczystym. Wartość 
nieruchomości wyceniono  na 49.500 zł – różnica między wartością 
działki a ceną sprzedaży stanowi obliczoną wartość użytkowania wie-
czystego);

- Działkę nr  1182 w Skokach o powierzchni 0,0481 ha sprzedano za  
11.131 (Działka pozostawała w użytkowaniu wieczystym. Wartość 
nieruchomości wyceniono  na 25.131 zł – różnica między wartością 
działki a ceną sprzedaży stanowi obliczoną wartość użytkowania wie-
czystego);

- Działkę nr 1238 w Skokach o powierzchni 0,0608 ha sprzedano za 

8.400 zł ((Działka pozostawała w użytkowaniu wieczystym. Wartość 
nieruchomości wyceniono  na 31.600 zł – różnica między wartością 
działki a ceną sprzedaży stanowi obliczoną wartość użytkowania wie-
czystego);

- Działkę nr  762/14 w Potrzanowie o powierzchni 0,0949 ha sprzedano 
za 56.113 zł;

- Działkę nr 762/10 w Potrzanowie o powierzchni 0,0961 ha sprzedano 
za 56.830 zł;

- Działkę nr 66/9 w Brzeźnie o powierzchni 0,0841 ha sprzedano za 
31.968 zł;

- Działkę nr 66/10 w Brzeźnie o powierzchni 0,1150 ha sprzedano za 
43.490 zł;

- Działkę na 66/7 w Brzeźnie o powierzchni 0,0935 ha sprzedano za 
35.513 zł;

- Działkę na 66/12 w Brzeźnie o powierzchni 0,1018 ha sprzedano za 
38.569 zł;

- Działkę nr  66/14 w Brzeźnie o powierzchni 0,0732 ha sprzedano za 
27.906 zł;

- Działkę nr 66/8 w Brzeźnie o powierzchni 0,0834 ha sprzedano za  
31.710 zł;

- Działkę 12/4 w Sławie Wlkp. (obręb Szczodrochowo) o powierzchni 
12,2283 ha sprzedano za 497.400 zł (Działka pozostawała w użytkowa-
niu wieczystym. Wartość nieruchomości wyceniono  na  zł 1.355.300 
– różnica między wartością działki a ceną sprzedaży stanowi obliczoną 
wartość użytkowania wieczystego);

- Działkę nr 64/35 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,1008 ha sprzedano 
za 51.432 zł;

- Działkę nr 64/36 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,0919 ha sprzedano 
za 52.500 zł;

- Działkę nr 64/39 w Sławie Wlkp. o powierzchni  0,1003 ha –sprzedano 
za 51.186 zł;

- Działkę nr 64/49 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,0981 ha sprzedano 
za 46.339 zł;

- Działkę nr 64/52 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,1099 ha sprzedano 
za 51.934 zł;

- Działkę nr 64/54 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,1158 ha sprzedano 
za 54.732 zł;

- Działkę nr 64/58 w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,2171 ha sprzedano 
za 91.940 zł;

- Działkę nr 17/55 w Sławicy o powierzchni 0,0300 ha sprzedano za  
11.841 zł
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza
II-przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. 
– obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowę 

usługowo-mieszkalną

I. Przetargi w dniu 12 stycznia 2012r. (czwartek) od godz. 830- 1300

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów,
Numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena 

wywoławcza 
w zł (brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wysokość 

wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 

ha .K.W  nr P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skoki” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r. 

Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego został opracowany  w zakresie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz 
zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 

Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.   

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych: 

1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze 
użytkowe, 

2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m, 
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 

200 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-
podobnych,  

4/ możliwość budowy garaży wolnostojących, 
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m, 

6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu, 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

78.351,00 7.800,00 
do dnia 

09. 01. 2012r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

12.01.2012r. 
o godz. 830

2. Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
 SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 51.168,00 5.100,00 
do dnia 09. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12. 01. 2012r.

o godz. 915

3. Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 50.553,00 5.000,00do dnia
09.01.2012r 

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12. 01. 2012r.

o godz. 1000

4. Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 50.430,00 5.000,00 
do dnia 09.01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12.01. 2012r.

o godz. 1045

5. Działka nr 64/37 o pow. 0,1019 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 51.414,00 5.100,00 
do dnia 09. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12. 01. 2012r.

o godz. 1130

6. Działka nr 64/38 o pow. 0,1032 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 52.152,00 5.200,00 
do dnia 09. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12. 01. 2012r.

o godz. 1215

7. Działka nr 64/41 o pow. 0,1020 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 51.537,00 5.200,00 
do dnia 09. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 12. 01. 2012r.

o godz. 1300

II. Przetargi w dniu 19 stycznia 2012r. (czwartek) od godz. 830- 1300

8. Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 51.537,00 5.200,00 
do dnia 16.01.2012r

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 19. 01.2012r.

o godz. 830

9. Działka nr 64/43 o pow. 0,1008 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 50.922,00 5.000,00 
do dnia 16.01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 915

10. Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 57.072,00 5.700,00 
do dnia 16. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 1000

11. Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 45.879,00 4.600,00 
do dnia 16.01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 1045
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12. Działka nr 64/47 o pow. 0,1108 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 51.845,00 5.200,00 
do dnia 16. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 1130

13. Działka nr 64/48 o pow. 0,0994 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 46.494,00 4.700,00 
do dnia 16. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 1215

14. Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 
ha .K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 43.788,00 4.400,00 
do dnia 16. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 19. 01. 2012r.

o godz. 1300

III. Przetargi w dniu 20 stycznia 2012r. (piątek) od godz. 900- 1200

15. Działka nr 64/51 o pow. 0,1002 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 46.863,00 4.700,00 
do dnia 17. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 20. 01. 2012r.

o godz. 900

16. Działka nr 64/53 o pow. 0,0869 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 40.713,00 4.100,00 
do dnia 17.01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 20.01. 2012r.

o godz. 945

17. Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 49.692,00 5.000,00 
do dnia 17.01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 20. 01. 2012r.

o godz. 1030

18. Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 41.882,00 4.200,00 
do dnia 17. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 20. 01. 2012r.

o godz. 1115

19. Działka nr 64/65 o pow. 0,3172 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez obciążeń

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-
mieszkaniową.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej: 

1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz  
nieuciążliwego rzemiosła z dopuszczeniem funkcji 
uzupełniającej – mieszkaniowej jednorodzinnej, 

Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć drobną 
wytwórczość, dla której na podstawie przepisów odrębnych 

z zakresu ochrony środowiska nie będzie wymagane 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, 

2/maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej-
mieszkaniowej: 30% powierzchni użytkowej budynku 

usługowego 
3/ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, 

dowolna geometria dachu, 
4/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z 

normatywem określonym w planie, 
5/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce  - 40%, 

6/maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 
7/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kondygnacje, 
8/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m,

132.840,00 13.300,00 
do dnia 17. 01. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 20. 01. 2012r.

o godz. 1200

IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu

V. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP  SA  
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia:
1. 09 stycznia 2012r. (przetargi w dniu 12 stycznia 2012r. – czwartek) 
2. 16 stycznia 2012r. (przetargi w dniu 19 stycznia 2012r. – czwartek) 
3. 17 stycznia 2012r. (przetargi w dniu 20 stycznia 2012r. – piątek) 

VI. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 12 stycznia 2012r. od godz. 830 - czwartek (7 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 09.01.2012r.)
2. 19 stycznia 2012r. od godz. 830 - czwartek (7 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 16.01.2012r.)
3. 20 stycznia 2012r. od godz. 900 - piątek (5 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 17.01.2012r.)

VII. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. 

VIII. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
– pokój nr 2, tel. 61  8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

podaje do publicznej wiadomości  informację o 
zamiarze sprzedaży 

działek gminnych nr 50/2 i 50/3 w Niedźwiedzinach
Oznaczenie nierucho-

mości według katastru 
oraz księgi wieczystej 

Działki nr 50/2 i 50/3 w Niedźwiedzinach, 
zapisane w kw PO1B/00055798/0

(Sąd Rejonowy w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 )

Powierzchnia  
nieruchomości

Działka nr 50/2 – 10,1755 ha,
Działka nr 50/3 – 10,3670 ha. 

Opis nieruchomości

Grunt położony po stronie południowej  drogi 
nieutwardzonej biegnącej z Niedźwiedzin 

do Sławicy. Po stronie przeciwnej   naturalną  
granicę działek  stanowi teren leśny. 

Cała powierzchnia jest w chwili obecnej   
wykorzystywana rolniczo . 

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz 

studium uwarunkowań  
i zagospodarowania 

przestrzennego 

Zgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki, 
obejmującym obszar części wsi Niedźwiedziny i 
Rejowiec,   działki nr 50/2 i 50/3 stanowią teren  
przeznaczony na powierzchniową eksploatację 
kruszywa naturalnego (PE). Plan zatwierdzony  

został uchwałą 
nr XXXVI/340/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki  

z dnia 26.06.2002 r. i nadal obowiązuje.  

Termin 
zagospodarowania 

Wykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w planie miejscowym  będzie 

możliwe po zakończeniu obowiązywania  umów 
dzierżawy , tj. 1.IX.2013r. 

Cena  nieruchomości

Cena nabycia działki  nr 50/2 ustalona została na 
kwotę 954.727 zł (brutto)

cena sprzedaży działki nr 50/3 ustalona została 
na kwotę 972.695 zł (brutto)

Na podstawie art.43 ust.1 p.9  ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 

sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT. 

Obciążenia działki 

Obciążenie działek stanowią umowy dzierżawy 
obejmujące rolnicze wykorzystywanie tego 

gruntu. Umowy zostaną wypowiedziane zgodnie 
z przepisami  Kodeksu cywilnego i przestaną 

obowiązywać w dniu 1 września 2013r. 

Termin wniesienia 
należności

Należność  za działki  winna znajdować się 
na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  

najpóźniej  na dzień przed wyznaczonym 
terminem  umowy notarialnej.  

Informacja o 
przeznaczeniu do 

sprzedaży , oddania w 
użytkowanie wieczyste, 

najem lub dzierżawę

Grunt działek nr 50/2 i 50/3 przeznaczony 
zostaje do sprzedaży .  

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na 

podstawie art. 34.1 pkt.1 
i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionej  w 

wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i  2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr  102 

poz. 651 ze zm.)  i zainteresowane są nabyciem   
tej  nieruchomości , winny najpóźniej w ciągu 6 

tygodni, licząc od daty ogłoszenia  wykazu złożyć 
stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy 

Skoki.
Informacji w tej sprawie udziela Referat 

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel.(61) 
8925815 lub (61)8925814

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.), art.39 ust.1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z uchwa-
łami Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XXIX/196/2009 z dnia 19 marca 
2009r., Nr XXIX/197/2009 z dnia 19 marca 2009r., Nr XXIX/198/2009 
z dnia 19 marca 2009r. oraz Nr XXIX/199/2009 z dnia 19 marca 2009r. 
zawiadamiam o:

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Skoki:
1. działki nr 491/2 i 491/4 w Potrzanowie

2. działka nr 335/4 w Potrzanowie
3. działka nr 274 w Rościnnie
4. działka nr 163 w Rościnnie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 09.01.2012r. do 08.02.2012r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, 

ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki – pokój nr 15
w dni robocze w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiąza-
niami odbędzie się dnia 02.02.2012r. o godz. 1300 – Sala Biblioteki 
Publicznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11.

Zgodnie z art. 18 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1, pkt.3 i art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tów planów.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu Mia-
sta i Gminy Skoki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy 
uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2012r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki – pokój nr 15 
oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; e-mail: sekre-
tariat@skoki.nowoczesnagmina.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki.

 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Pawłowie Skockim obejmującej 

działkę nr 302/6 o pow.0,1687 ha zabudowaną budynkiem szkolnym nr 4

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Opis budynku
byłej szkoły

Wartość
nieruchomości

ogółem w zł
w tym:

a/wartość budynku
b/wartość gruntu

z boiskiem

Cena wywoławcza 
sprzedaży

nieruchomości 
(brutto)  w zł

(sprzedaż 
zwolniona od VAT)

Sposób
sprzedaży

1 2 3 4 5 6
Nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 302/6 
o pow. 0,1678 ha położona w 
Pawłowie Skockim 
- obręb geodezyjny
Stawiany.   
Nieruchomość 
ujawniona  jest w księdze 
wieczystej Nr 47.428 prowa-
dzonej przez SR w Wągrowcu 
jako własność Gminy Skoki.
KW nie wykazuje
obciążeń. 

Nieruchomość oznaczona 
nr 4 zabudowana jest bu-
dynkiem użytkowym, który 
wykorzystywany był na cele 
szkolne (budynek szkolny).  
Do nieruchomości doprowa-
dzona jest sieć energetyczna, 
wodociągowa i kanalizacja 
sanitarna. Nieruchomość 
jest częściowo ogrodzona i 
w jej granicach znajduje się 
utwardzone boisko szkolne 
do siatkówki i koszykówki  

Budynek murowany z poddaszem użyt-
kowym zbudowany przed 1939r.  XX 
wieku. Poddasze użytkowe w części za-
gospodarowane zostało na cele szkolne.
Dach dwuspadowy  o konstrukcji drew-
nianej kryty dachówką.
Powierzchnia użytkowa parteru budyn-
ku z częścią sanitarną dobudowaną w 
latach późniejszych wynosi :ok. 160 m2. 
Dobudowana część budynku (sanitaria-
ty z kotłownią) jest parterowa ze stro-
podachem krytym papą. Wymagane 
prace remontowe obiektu -szczególnie 
pokrycia dachu. 

168.000,00

a/ 113.000,00
b/ 55.000,00

168.000,00 Przetarg ustny
nieograniczony

Uwaga: 
1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły  zwolniona jest z podatku VAT od towarów i usług. 

REKULTYWUJEMY SKŁADOWISKO 
ODPADÓW W REJOWCU

Zakończono prace związane z realizacją zaplanowanej na rok 2011 
części II etapu rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komu-
nalnych w Rejowcu. Wykonawcą robót był 
Zakład Usług Transportowo-Koparkowych 
Mirosław Sękowski, którego oferta opiewają-
ca na 71.106,18 zł okazała się najkorzystniejszą 
spośród 7-miu ofert, które wpłynęły na ogło-
szony przez Burmistrza przetarg. Przetarg 
obejmował przykrycie i formowanie skarp 
i czaszy składowiska, na co wykonawca miał dostarczyć na własny koszt 
i ułożyć 394m3 ziemi na 10 cm warstwę wyrównawczą czaszy składowiska 
oraz 1452 m3 gliny do formowania skarpy i przykrycia czaszy składowiska. 
Użyta do rekultywacji glina ma za zadanie chronić środowisko przed 
przedostawaniem się w głąb składowiska wód opadowych. 

Wobec nadspodziewanie niskich kosztów realizacji zaplanowanych 
robót Burmistrz podjął decyzję o zwiększeniu ich zakresu i objęcia nimi 
dodatkowej powierzchni składowiska. Przy zleceniu wykonawcy dodat-
kowych robót zastosowano ceny oferowane w przetargu. W rezultacie 
kosztem 20.406,07 zł nawieziono i zużyto do celów rekultywacyjnych 
394m3 ziemi i 576 m3 gliny. 

Prace wykonywano zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną 
przez Biuro Projektowe ABRYS Technika Sp. z o.o., a nadzór nad ich 
realizacją pełnił inż. Jerzy Szczepański. 

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano dokończenie II etapu 
rekultywacji oraz przykrycie całości warstwą humusu co umożliwi przywró-
cenie gruntu do zalesienia. W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano 
dokończenie II etapu rekultywacji oraz przykrycie całości warstwą humusu 
co umożliwi przywrócenie gruntu do zalesienia.

WAŻNE!
Rodzice dzieci urodzonych 

do 31.12.2011r. winni zgłosić się 
do tut. OPS w terminie nieprze-
kraczalnym do 2 stycznia 2012r. 

żeby otrzymać becikowe.
Nowe zasadny od 1.01.2012r.
Kobiety, które zgłoszą się po becikowe czyli jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł) lub dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka (również 1.000,00zł) po 1 stycznia 
2012 roku, powinny pamiętać, że muszą odwiedzić ginekologa nie 
później niż w 10-tym tygodniu ciąży. Jeśli tego nie zrobią, stracą 
prawo do świadczenia.

Już od 1 stycznia przyszłego roku ponownie zaczną obowiązywać 
zaostrzone kryteria ubiegania się o becikowe. Przyszły rodzic wraz 
z pisemnym wnioskiem o te świadczenia będzie musiał przedłożyć 
w Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczenie wystawione przez 
lekarza. Ma ono potwierdzać odbycie trzech wizyt u ginekologa. 
Każda z tych wizyt powinna przypaść na inny trymestr ciąży. Co 
ważne, pierwszą z nich nie będzie mogła odbyć się później niż do 
10. tygodnia ciąży.

Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia 
dziecka. 

Szczegółowych informacji udzielają:
Iwona Tyll tel. 061/ 8925-827

Anna Przykucka tel. 061/ 8925-827
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CENY ZBóż I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 grudnia 2011 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę do 850 zł/tona, pszenica na mąkę do 800  zł/t, jęczmień 
do 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 710 zł/tona, 
pszenżyto do 670 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 670 zł/t. Ziarno 
kukurydzy – suche (14 %) – w skupie ok. 650 zł/t, mokre ( 30 %) – 
w cenie ok. 420 zł. Do ceny doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny 
pszenżyta, jęczmienia  średnio 40 zł za 50 kg, pszenicy ok. 45 zł za 50 
kg, ziemniaki jadalne średnio 0,50-0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny 
warzyw i owoców : marchew 1,50 zł/kg, podobnie cebula, biała kapusta 
ok. 0,60 zł/kg, pietruszka ok. 4,00 zł/kg, czerwone buraczki 1,40 zł/kg, 
ładne jabłka 2,50 – 3,00 zł/kg.

Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 14 grudnia 2011) – śred. 5,30 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
140 – 150 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok.  8,0 zł za 1 kg 
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki 
ok. 6,70 – 7,50 zł/kg plus VAT, jałówki 5,10 – 5,50 zł/kg , krowy 4,00 do 
5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,20 zł/litr plus VAT. 
Oby takie ceny skupu się nadal utrzymały !

Inne ceny – na dzień 14 grudnia 2011 r.
Nadal jest skup rzepaku ozimego z zbioru 2011r w cenie ok. 1850 

zł/t. Wzrastają ceny nawozów. Wysoka jest cena oleju napędowego - 
do 5,64 zł/litr. 

Inne wiadomości
Rok temu, w grudniu 2010 ceny skupu zbóż, np. pszenica była w ce-

nie ok. 750 zł, żyto było średnio 600 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie  
ok. 600 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 1,80 zł/kg wyższa niż rok 
temu i  wyższa o 1,55 zł/kg niż 2 lata temu. Pogłowie trzody chlew-
nej – nadal mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Utrzymuje się dobra 
cena skupu bydła rzeźnego.  Kończy się rok 2011 i nasuwa się pytanie 
jaki to był rok dla rolników naszej gminy ? Ogólnie należy zauważyć, 
że bardzo zmienny pod względem pogody. Majowe przymrozki oraz 
okres suszy w maju, czerwcu to główne przyczyny niskich plonów zbóż 
i rzepaku w 2011 r. Dodatkowo okres „mokrych” żniw to przyczyna, 
że tegoroczne zboże jest gorszej jakości. Mimo oczekiwań nasi rolnicy 
nie otrzymali w tym roku możliwości pomocy choćby preferencyjnych 
„kredytów klęskowych”. Stosunkowo dobrze należy ocenić plony ku-
kurydzy i ziemniaków. Większość naszych rolników dobrze wykonała 
jesienne zasiewy rzepaku i zbóż ozimych. Były problemy z kupnem 
dobrego materiału siewnego. Niepokojący jest ostatnio wysoki poziom 
ceny paliw i szybko wzrastające ceny nawozów mineralnych. Ostatnie 
miesiące roku to problem dla rolników z uzyskaniem preferencyjnych 
kredytów rolniczych, choćby na zakup gruntów. Być może takie kredyty 
będą dostępne w styczniu lub lutym 2012 roku.

Jest szansa na to, że część rolników już w grudniu br. może otrzy-
mać dopłaty za 2011 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa już wysłała do wielu rolników decyzje o dopłacie „ONW”. 
Wysyłane są też decyzję o pozostałych dopłatach bezpośrednich. Na-
tomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” rolnicy będą mogli 
składać dopiero po Nowym Roku. Prawdopodobnie w 2012 roku będzie 
nieco wyższa stawka dopłaty do paliwa (oleju napędowego) rolniczego. 

Uwaga Rolnicy! W lutym 2012 r planowane jest w Skokach szkolenie 
dla 20 rolników na temat „Zasad i norm wzajemnej zgodności” – Cross 
compliance. Będą wydane zaświadczenia ukończenia takiego szkolenia. 
Zainteresowanych rolników proszę o zgłaszanie się.

Wszystkim najlepsze życzenia Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2012 !

Doradca Rolników 
Stanisław Kida

NOWE OBLICZE 
UL. KOŚCIUSZKI W SKOKACH
Miesiąc listopad przyniósł 

zakończenie inwestycji dro-
gowej związanej z budową ul. 
Kościuszki w Skokach, która 
równocześnie dała bezpo-
średnie połączenie osiedli 
mieszkaniowych przy ulicach 
Antoniewskiej i Topolowej 
oraz planowanego osiedla 
przy ul. Kościuszki z osiedlem 
przy ul. Rakojedzkiej. Tym samym powstało też połączenie tych terenów – 
poprzez ulicę Graniczną, Okrężną i Podgórną - z ul. Wągrowiecką. 

Oddana inwestycja prowadzona była dwu etapowo, w latach 2010-
2011 i wiązała się z budową nowej sieci wodociągowej z równoczesnym 
podłączeniem do nieruchomości i wyłączeniem starej sieci z rur azbe-
stowych oraz z budową kanalizacji deszczowej. Równocześnie usunięto 
nadmiar żużla wielkopiecowego, który do utwardzenia ul. Kościuszki 
użyto na przełomie lat 60/70 XX wieku. Żużel ten wykorzystano do 
budowy 125m przedłużenia ul. Kościuszki do ul. Rakojedzkiej. 

W roku obecnym, w ramach wygranego ogłoszonego przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy przetargu na realizację II etapu zadania 
wykonawcą robót był Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusza Kopały 
z Bliżyc. W rezultacie wykonano: 
- budowę sieci wodociągowej z rur PCV, łącznie z podłączeniem do 

budynków – ogółem 1210 mb,
- kanalizację deszczową wraz ze studzienkami ściekowymi podłączoną 

do istniejącej sieci w ul. Rakojedzkiej – 483 mb,
- podbudowę z 25cm warstwą kamienia i nawierzchnię z kostki bruko-

wej na długości 421 m i szerokości 5 m,
- chodnik na pobudowanym od podstaw odcinku drogi - łącznik ul. 

Rakojedzkiej i Kościuszki na długości 125 mb.
Koszt wykonanych tegorocznych robót wyniósł 936.241,48 zł.
Dla przypomnienia, w ramach I etapu robót wykonywanych w 2010 

roku w których wykonawcą było w ramach ówczesnego przetargu Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „STAWOJ” z Celinowa w Gminie 
Niechanowo, kosztem 1.001.409, 63 zł na ul. Głowackiego i części ul. 
Kościuszki wykonano:
- sieć wodociągową z podłączeniem do budynków o łącznej długości 

778 mb,
- kanalizację deszczową ze studzienkami podłączoną do istniejącej 

kanalizacji na ul. Antoniewskiej – 584 mb,
- nawierzchnię z kostki betonowej na długości 475 mb i szerokości 5 m.

Edmund Lubawy

WSPARCIE BUDOWY PLACU 
ZABAW W ZSP W ŁOPUCHOWIE

Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim" od 2006 roku prowadzi Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Łopuchowie i w związku z tym stara się 
zapewnic dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. W naszych 
zamierzeniach jest stworzenie na terenie ZSP w Łopuchowie placu 
zabaw, który będzie miejscem bezpiecznej zabawy. Uprzejmie prosimy 
o wsparcie tej inicjatywy w formie wkładu rzeczowego lub finansowego. 
Zachecamy firmy w zaangażowanie się w ten projekt. Pieniądze na ten 
cel można wpłacać na konto fundacji: PKO BP IV Oddział w Poznaniu 
93102040270000190204377768 z dopiskiem: plac zabaw w Łopuchowie. 

Wszystkie osoby i firmy chcące wspomóc naszą inicjatywę mogą 
uzyskać więcej informacji pod nr tel. 693860025 (Daria Hein, Joanna 
Andrysiak) lub pod adresem mailowym: biuro2.pomocdzieciomwiej-
skim@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami 
spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, 
żeby go zobaczyć. 

Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim”
Bliżyce 4, 62-085 Skoki, tel./fax 061 427 66 15

www.pomocdzieciomwiejskim.org • biuro@pomocdzieciomwiejskim.org
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KLUB TURYSTYCZNY 
„PUSZCZA ZIELONKA” 

ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ!
Łączy ich zamiłowanie do krajoznawstwa, przyrody, sportu i rekre-

acji, świeżego powietrza i spędzania czasu w doborowym towarzystwie. 
O kim mowa? O Członkach – Sympatykach Klubu Turystycznego, 
który za główny cel postawił sobie eksplorację Puszczy Zielonka, ale 
i wszelkich terenów przyjaznych turystyce. 

Pierwsza wycieczka Klubowa odbyła się 19 listopada 2011 r. i jak 
każe dobry obyczaj wyruszyła z samego serca Puszczy – z Zielonki. 
Poza aktywną formą spędzenia wolnego sobotniego popołudnia 
i poza aspektem poznawczym, stanowiła walor edukacyjny. Grupa 
po krótkiej rozgrzewce udała się trasą rezerwatów: Las Mieszany 
oraz Klasztorne Modrzewie, pokonując dystans ok. 8 km. Po drodze 
o walorach przyrodniczych puszczy opowiadał leśnik z zamiłowania 
– Bartosz Krąkowski. Po przybyciu na metę, uczestnicy udali się do 
bursy Zielonka. Tam mieli chwilę by się ogrzać, ochłonąć, wypić ciepłą 
herbatę i porozmawiać o Klubie. Wszyscy chętni otrzymali deklarację 
członkowstwa oraz regulamin uczestnictwa.

Spośród 50 uczestników, 35 osób podpisało na zakończenie dekla-
racje członkowskie, wiążąc tym samym wiarę w regularne spotkania 
klubowe przez okrągły rok. Deklaracje cały czas można nadsyłać na 
adres Związku, pobierając je ze strony www.puszcza-zielonka.pl (w 
menu – link „Klub Turystyczny”), po zapoznaniu się z Regulaminem 
Klubu. 

Chętni mogą aktywnie uczestniczyć w Sekcji nordic walking, a z na-
staniem pierwszych śniegów – w Sekcji rowerowej. Przewodniczącym 
Zarządu Klubu został Arkadiusz Bednarek (Kierownik ds. turystyki 

ZMPZ), a opiekunami Sekcji – założycielki Klubu – Roma Dukat 
i Patrycja Owczarzak. 

Członkowstwo nie wymaga opłacania składek, a jedynie aktywnego 
korzystania z programu wycieczek, który zakłada wyjścia i wyjazdy 
w teren mniej więcej raz w miesiącu. W zamian za lojalność, Klub 
przewiduje okazjonalne upominki, nagrody i specjalne przywileje – np. 
uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach noridc walking pod okiem 
fachowych trenerów. 

Na najbliższej wycieczce klubowej (10 grudnia 2011 r.) Członkowie 
otrzymają legitymacje i rozpoczną realizację bogatego programu, 
który zakłada wyprawy do Puszczy Zielonka, Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego, na Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie, do 
Puszczy Noteckiej… Przed nami stoi otworem cała Wielkopolska. 
A zatem – ruszamy! 

Zdjęcia z wycieczki na stronie www.gmina-skoki.pl
Patrycja Owczarzak - Specjalista ds. turystyki

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Karolina Stefaniak 

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”
To motto przewodnie spotkania w dniu 20.11.2011 roku członków 

Kola Gospodyń Wiejskich w Świetlicy w Grzybowicach.
Inicjatorką spotkania 

była pani Danuta Strzel-
czyk, członek Rady Sołeckiej 
Grzybowa, która podjęła się 
trudnego zadania reaktywo-
wania KGW w Grzybowi-
cach. Zaproszono wszystkie 
panie, które kiedyś aktywnie 
działały w KGW oraz panie 
zainteresowane w przyszłości odnowieniem Koła. Na zaproszenie także 
przybyli: pani Małgorzata Zaganiaczyk – radna Gminy Skoki, pan  Ed-
mund Lubawy – redaktor „Wiadomości Skockich” i wielokrotny gość 
KGW w latach minionych oraz pan Ryszard Kobus w imieniu Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki, który to Urząd objął patronat nad całym przed-
sięwzięciem. Wszystkich gości powitał gospodarz spotkania pan Andrzej 
Zaranek Sołtys wsi Grzybowo i Grzybowice. Następnie pan Ryszard Ko-
bus w imieniu pana Burmistrza Tadeusza Kłosa i swoim złożył najlepsze 
życzenia wszystkim uczestnikom spotkania i na dobry początek przekazał 
ogromny tort z pięknym cukrowym napisem „KOŁO GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH GRZYBOWO I GRZYBOWICE”, a radna Gminy Skoki pani 
Zaganiaczyk – orędowniczka reaktywowania KGW, a także sponsorka 
spotkania zaproponowała swoją pomoc w organizacji różnych imprez 
oraz oprawę plastyczną.  Całość spotkania dokumentował pan Lubawy. 

Minutą ciszy uczczono pamięć członkiń które już nie żyją, a które 
pozostawiły po sobie głęboki ślad w działalności Koła. Tak było min., 
z długoletnią przewodniczącą tego Koła śp. Anielą Lorkowską, społecz-
nikiem, człowiekiem wielkiej charyzmy, tworzącą życie kulturalne na wsi 
i organizującą rzeczy niemożliwe do zdobycia w ówczesnych latach PRL. 
Dzięki uprzejmości jej córki Danuty Mantaj, która udostępniła prywatne 
archiwum rodzinne można było odtworzyć zdjęcia i dokumenty dotyczące 
KGW. Na strychu Świetlicy w Grzybowicach odnaleziono liczne dyplomy 
uznania za działalność Koła. Najstarszy dyplom nosił datę – 10.06.1962 rok. 

W miłej atmosferze wrócono do wspomnień, a powiększone czar-
no-białe zdjęcia z ostatniej imprezy, jaką były obchody 30-lecia Koła 
w 1987 roku oraz z przywracania przejezdności drogi w czasie trudnej 
zimy 1979/1980 dostarczały dodatkowych wzruszeń. Wielu obecnych 
gości rozpoznawało siebie i miejsca gdzie były one zrobione.

POWRóT DO KORZENI
Historia Koła, to jednocześnie historia Kółka Rolniczego i Świetlicy 

w Grzybowicach. To tutaj od czasów zaborów była szkoła podstawowa, 
a później, miejsce gdzie tworzyły się różne organizacje rolnicze min 
„Ludowy Zespół Sportowy” i tętniło życie kulturalne okolicznych wsi. 
Obydwie organizacje, tj. Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze 
powstały w czerwcu 1957 roku. Inicjatorem ich powstania był ówczesny 
Sołtys, a później długoletni prezes Kółka Rolniczego Marcin Mikulski. 
Jako pierwszą przewodniczącą KGW wymienia się panią Komorowską 
z Grzybowa, ale seniorki Koła twierdzą, że to właśnie śp. Aniela Lor-
kowska była tą pierwszą od początku utworzenia KGW.  

Koło Gospodyń w Grzybowicach prężnie działało do 1989 roku, kiedy 
to nastąpiły przemiany ustrojowe w Polsce, a wszystkie organizacje 
zostały rozwiązane lub zawieszone. KGW w Grzybowicach nigdy nie 
zostało rozwiązane. Zabrakło osoby, która mogłaby dalej poprowadzić 
i kontynuować działalność. Na dzień dzisiejszy Koło liczy 32 członków.

Tak więc z aprobatą panie przyjęły propozycję Danuty Strzelczyk 
aby reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Świetlicy 
w Grzybowicach i umówiły się na następne, „Spotkanie Opłatkowe” 
w grudniu. Już teraz myślą o kontynuacji tradycji, o wielu kursach, 
które pomogą im być nowoczesnymi gospodyniami, o przyciągnięciu 
młodzieży. Marzeń i pomysłów mają wiele i liczą na to, że własną 
pracą, z pomocą sponsorów oraz Gminy będą mogły je zrealizować, 
a w czerwcu 2012 roku będą mogły obchodzić 55-lecie istnienia KGW. 
A może Dożynki Gminne?

Danuta Strzelczyk 
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Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Gór-
niczych w tym czasie wykonywało prace 
przygotowawcze do eksploatacji węgla na te-
renie Kopalni „WUJEK” w Katowicach. Tak 
więc, „nasz Piotr”, wraz z bratem pracując 
na stanowiskach górników ładowaczy zostali 
członkami Związku Zawodowego „Solidar-
ność” i stali się  nie tylko świadkami, ale i ak-
tywnymi uczestnikami wydarzeń związanych  
z wprowadzeniem w grudniu 1981 roku stanu 
wojennego i pacyfikacji Kopalni „WUJEK”. 

W nocy z 12/13 grudnia 1981r. bracia praco-
wali na nocnej zmianie. Mimo panującego od 
kilku dni napięcia, nic wówczas nie zapowia-
dało tego co w najbliższych godzinach i dniach 
miało się wydarzyć. Do pierwszej w nocy Ko-
palnia, a wśród nich Skoczanie pracowali  nor-
malnie. Wówczas dotarła do nich wiadomość, 
że mają wyjechać na powierzchnię, co też wraz 
ze wszystkimi współpracownikami uczynili. 
Po wyjeździe dowiedzieli się o aresztowaniu 
działaczy zakładowej „Solidarności” oraz 
o możliwości strajku w ich obronie. Jednak nie 
padały żadne decyzje i bracia po zakończeniu 
pracy udali się do swych kwater. W niedzielę 
w godzinach rannych dowiedzieli się o wpro-
wadzeniu na terenie kraju Stanu Wojennego 

SkoczAnin Piotr bAbrAkowSki 
Przeżył PAcyfikAcJę koPAlni "wuJek"

Piotr Babrakowski, syn Jana i Urszuli z domu Białożyńskiej urodził się 29 czerwca 1962 roku w Skokach. 
Tu też, w latach 1969-1976 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza. W wrześniu 1976r. 
rozpoczął naukę w Szkole Zawodowej „METALPLASTU” w Obornikach, gdzie w 1979 roku zdobył zawód 
montera wewnętrznych instalacji budowlanych. W tym samym roku podjął pierwszą pracę w Przedsię-
biorstwie Budownictwa Rolniczego w Obornikach. Z kolei, w październiku 1980r. zachęcony perspektywą 
lepszych zarobków zdecydował się zostać górnikiem. Tym sposobem, wraz z bratem Pawłem wyjechał na 
Śląsk i został pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach. 

i o zarządzeniach z nim związanych.
W poniedziałek, 14 grudnia Babrakowscy 

zgodnie z planem udali się do pracy na drugą 
zmianę. Na terenie Kopalni zastali setki wzbu-
rzonych górników, którzy zdecydowali się 
na podjęcie strajku okupacyjnego. Chociaż, 
o przystąpieniu do strajku każdy z pracowni-
ków podejmował indywidualną decyzję, nasi 
ziomkowie przyłączyli się do strajkujących, 
których liczba z godziny na godzinę rosła, a w 
środę rano wyniosła ok 3500 osób. 

Wtorek 15 grudnia przebiegł w miarę 
spokojnie. Górnicy spodziewając się ataku 
przygotowywali się do obrony, stawiano ba-
rykady i przygotowywano sprzęt podręczny. 
Tak było do środy 16 grudnia 1982 roku, gdy 
nastąpił atak. 

O wydarzeniach tych, określanych mianem pa-
cyfikacji Kopalni „WUJEK” , mówiono i pisano 
wiele. Opisy te nasz czytelnik znajdzie w różnego 
rodzaju publikacjach, a ich ocenę zostawiamy 
historykom. 

W tym miejscu pragniemy wskazać jedynie, 
że nasz współmieszkaniec Piotr Babrakowski 
był jednym z 21 górników rannych w trakcie 
szturmu oddziałów wojska, Milicji i ZOMO 
na strajkującą Kopalnię. Kula trafiła go 
w prawe udo, a następnie weszła w lewą nogę 
w której roztrzaskała kości i została. Ale o tym 
wszystkim dowiedział się dopiero po operacji 
w katowickim szpitalu, gdzie przebywał do 
marca 1982 roku. Następnie wrócił do rodzin-
nego domu w Skokach, gdzie dzięki pomocy 
i trosce rodziny udało mu się uchronić przed 
załamaniem i przetrwać najcięższe chwile 
związane z długim leczeniem i rehabilitacją 
w szpitalach w Wągrowcu i w Puszczykowie 
oraz 6-cio miesięczną rekonwalescencją 
w Pniewach u Urszulanek.

Jednak wydarzenia te na stałe odbiły się 
na jego zdrowiu i życiu. Tak też stwierdziła 
Komisja ZUS-owska, która już w 1982 roku 
uznała, że „w czasie wydarzeń na terenie 
Kopalni „WUJEK” Piotr Babrakowski 
doznał obrażeń ciała, które są równorzęd-
ne z wypadkiem przy pracy”, a po okresie 
chorobowym  przyznała mu rentę inwalidzką 
„z tytułu wypadku przy pracy”, którą w roku 
2006. zmieniono na świadczenia stałe z tytułu 
niezdolności do pracy. 

Po powrocie do Skoków Piotr próbował 

ułożyć sobie życie. Dzisiaj może powiedzieć, 
że mu się to udało. W 1984 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Lucyną Kubiak i w związku 
z tym doczekał się  dwoje dzieci i jednego 
wnuka. Myśląc o przyszłości rodziny, mimo 
niepełnej sprawności, wraz z żoną jeździł 
do pracy do Niemiec, a zarobione środki 
przeznaczał na zakup działki i budowę domu 
jednorodzinnego, w którym wraz z najbliższy-
mi zamieszkuje.  

Piotr Babrakowski jest człowiekiem skrom-
nym. Nie uważa się za bohatera. Po prostu 
znajdując się w tym miejscu i w tym czasie nie 
mógł postąpić inaczej. Musiał i chciał przy-
łączyć się do strajkujących kolegów. Kocha 
Skoki i skocką przyrodę, nasze lasy i jeziora. 
Tu też będąc członkiem Polskiego Związku 
Wędkarskiego, a od 2000r. pozostając we wła-
dzach skockiego Koła realizuje swą życiową 
pasję - wędkarstwo. 

Udział Skoczanina w wydarzeniach w Ko-
palni „WUJEK”, które wpisały się w historię 
walki o wolną Polskę został dostrzeżony 
i uznany przez władze Rzeczypospolitej 
Polskiej. Postanowieniem Prezydenta Lecha 
Wałęsy z dnia 7 grudnia 1993 roku Piotr 
Babrakowski wyróżniony został Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, któ-
rego wręczenie nastąpiło w trakcie obchodów 
22 rocznicy wydarzeń w Kopalni „WUJEK”.

P.s. 16 grudnia 2011 r. Piotr Babrakowski 
wraz ze swymi kolegami z pamiętnych dni 
grudniowych 1981 r. uczestniczył w oficjalnych 
uroczystościach rocznicowych na terenie Ko-
palni „WUJEK”.

Edmund Lubawy

Katowice - pomnik górników kopalni Wujek.
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Na pikniku gościliśmy przedstawicieli 
gimnazjów z Przemętu, Rąbczyna, Wągrow-
ca i Witkowa. Ponadto swoją obecnością 
zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki - pan Tadeusz Kłos, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Skoki – pan Zbi-
gniew Kujawa, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wągrowieckiego – pan Krzysztof 
Migasiewicz, Sekretarz Gminy – pani Blanka 
Gaździak, Skarbnik Gminy - pani Aleksandra 
Kamińska, Kierownik Referatu Oświaty pani 
Beata Nowak – Szmyra, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Skokach - pani Elżbieta Skrzyp-
czak, Proboszcz ks. dziekan Karol Kaczor, 
Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Lidia 
Szymkowiak, przedstawiciel Nadleśnictwa  
Łopuchówko – pan Robert Zaganiaczyk 
i Nadleśnictwa Durowo – pan Wojciech 
Szmyra oraz pani  Karolina Prange  z Ośrodka 
Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” .

Jako pierwsi na scenie pojawili się re-
prezentanci naszego gimnazjum przebrani 
za sławnych naukowców. Wśród nich był 
oczywiście Albert Einstein ze swoją bujną 
czupryną, Mikołaj Kopernik z globusem 
w ręku i Maria Skłodowska – Curie. Ulubień-
cem publiczności został Einstein z klasy IIa. 
Gratulujemy pomysłowości!

W dalszej części programu uczniowie 
Szkolnego Koła Teatralnego „ Iluzja,” 
prowadzonego przez panią Elżbietę Słomę, 
przedstawili spektakl, który przybliżył wi-
dzom sylwetki dwóch polskich noblistów: 
Marii Skłodowskiej – Curie i Czesława Mi-
łosza. Występ grupy teatralnej nagrodzono 
gromkimi brawami.

Nauka wcale nie musi być nudna, może być 
pasjonującą przygodą i wspaniałą zabawą, 
a można się było o tym przekonać podczas 
pokazów doświadczeń chemicznych, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem nie 
tylko wśród gimnazjalistów. Pod opieką na-
szego gościa - pana Roberta Biernackiego 
z Politechniki Poznańskiej, młodzież bardzo 
chętnie wykonywała proste doświadczenia. 
Nie zabrakło kolorowych płomieni, dymów 
i rosnących „jak na drożdżach” barwnych sub-
stancji, a ognisty wulkan wyglądał naprawdę 
imponująco.  

Kolejnym punktem pikniku były  zadania 
projektowe i zwiedzanie ścieżek edukacyj-
nych: „Sali Leśnej”, „Sali Miłosza”, wystawy 
fotograficznej pt. „Lasy dla ludzi” i wystawy 
prac projektowych. Gimnazjaliści wykonywali 
zadania projektowe przygotowane przez ró-
wieśników. Na sześciu stanowiskach mogli 

iii Piknik nAukowy w skockim gimnazjum
W piątek 18 listopada w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbył się III Piknik 

Naukowy pod hasłem:„ Nasze życie - nasza przyszłość”. Tegoroczny piknik był podsumowaniem kilku 
projektów edukacyjnych, które tematycznie nawiązywały do obchodzonego w tym roku Międzynarodowego 
Roku Chemii, Czesława Miłosza, Heweliusza i Międzynarodowego Roku Lasów. Prace projektowe trwały 
dwa miesiące. W tygodniu poprzedzającym imprezę w szkole, nadawana była audycja radiowa o Czesławie 
Miłoszu, odbył się również Szkolny Konkurs Chemiczny.

sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności 
z różnych przedmiotów. Z wielkim zaanga-
żowaniem rozwiązywali łamigłówki, zadania 
matematyczne, gry dydaktyczne, formułowali 
wnioski do obserwowanych doświadczeń 
fizycznych i chemicznych. W „Sali Miłosza” 
sprawnie wyszukiwali informacje o życiu 
i twórczości poety, recytowali fragmenty jego 
wierszy. Aktywność w zadaniach projekto-
wych potwierdzona została pieczątkami na 
kartach zadań, które wzięły udział w losowa-
niu nagród rzeczowych. 

Dużej wiedzy wymagał Międzypowiatowy 
Konkurs Przyrodniczy, w którym uczestniczyły 
czteroosobowe drużyny z pięciu gimnazjów. 
Zadania konkursowe polegały między innymi 
na: rozpoznawaniu roślin i zwierząt chro-
nionych, pracy z mapą i organoleptycznym 
rozpoznawaniu substancji. Naszą szkołę 
reprezentowali: Patrycja Dudzińska, Marta 
Kubicka, Kacper Konieczny i Edward Surdyk. 
Drużyna zajęła II miejsce!

Po pełnej wrażeń i niespodzianek części 
projektowej nadszedł czas na pyszne kiełba-
ski, których fundatorem była Rada Rodziców. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc w organiza-
cji poczęstunku.

Czas spędzany na III Pikniku Naukowym 
umilali nam uczniowie naszego gimnazjum. 
Występ szkolnego zespołu „Roses”, podobnie 
jak występ gitarowy Macieja Kujawy z klasy 
IIIc wzbudził pozytywne emocje. Padło wiele 
miłych słów o naszych młodych artystach od 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół. 

W trakcie imprezy można było nabyć gazetę 
projektową - specjalne wydanie „Szkolnego 
Miszmasza”. 

Na zakończenie odbyło się wręczenie dy-
plomów, podziękowań i nagród rzeczowych.

Wyniki konkursów:
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS 
PRZYRODNICZY: I m-ce – Gimnazjum 
nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konop-
nickiej w Wągrowcu, II m-ce – Gimna-
zjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach, III m-ce – Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Przemęcie 
KONKURS PLASTYCZNY pt. „CHE-
MIA NIEJEDNO MA IMIĘ”: I m-ce 
– Wiktoria Widzińska  - Gimnazjum 
w Wągrowcu, II m-ce – Paweł Rożek – 
Gimnazjum w Rąbczynie, III m-ce –Wiktor 
Połeć - Gimnazjum w Rąbczynie    
SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY: 
I m-ce – Roksana Brzezińska kl.IId, 
Klaudia Kubisz kl. IIIc, II m-ce – Jakub 
Szymański kl.IIc, Jakub Kwapiński kl. IId, 
III m-ce – Mateusz Fertsch kl.IIIb, Wiolet-
ta Malczewska kl.IId, Wiktoria Stróżyńska 
kl.IIa, Edward Surdyk kl. Id

GRATULUJEMY!

Piknik odbył się dzięki pomocy i wsparciu 
finansowemu: Burmistrza Miasta i Gminy 

Skoki, Nadleśnictwa Durowo, Nadleśnictwa 
Łopuchówko, Rady Rodziców Gimnazjum 

nr 1im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, 
pana Krzysztofa Migasiewicza - właściciela 
Piekarni - Cukierni „Emka”, pana Szymo-
na Bochyńskiego - właściciela firmy „Prof-
fesional”, pana Andrzeja Pilaczyńskiego 

i pani Magdaleny Hauke. 
Wszystkim wyżej wymienionym serdecz-

nie dziękujemy.
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie 

www.gmina-skoki.pl
Małgorzata Dudek
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Dzień Pluszowego Misia
Skąd wzięły się misie – przytulanki? Istnieją dwie wersje historii 

pluszowego misia. Wersja z Niemiec i USA. Naszym dzieciom podobała 
się bardziej wersja amerykańska.

Wprawdzie nieważne jest, czy pomysł na sympatyczne niedźwiadki 
pochodzi z Niemiec czy USA, istotne jest to, że misie są popularne na 
całym świecie, a od 9 lat mają swoje święto. W tym roku Dzień Pluszo-
wego Misia był obchodzony także w naszym przedszkolu. Dla dzieci 
było to wielkie wydarzenie, ponieważ każdy przedszkolak przyszedł 
w towarzystwie swojego ulubionego misia. 

Małe czy duże, nowe czy nieco zmęczone przytulaniem, wszystkie 
pluszaki były tego dnia w centrum zainteresowania. Przedszkolaki opo-
wiadały o swoich pluszowych przyjaciołach, tańczyły z nimi, śpiewały im 
piosenki, słuchały opowieści o innych misiach, rysowały je, rozmawiały 
o słynnych niedźwiadkach znanych z bajek, a przede wszystkim tuliły 
swoje maskotki. Po dniu pełnym wrażeń misie i ich właściciele wrócili 
do swoich domów, by znowu przytulić się przed zaśnięciem. 

Mikołaj w przedszkolu
We wtorek, 6 grudnia, wszystkie dzieci w naszym przedszkolu z utę-

sknieniem czekały na niezwykłego gościa - Mikołaja. Już od porannych 
godzin dzieci nasłuchiwały, czy nie widać reniferów ciągnących czaro-
dziejskie sanie i czy nie słychać dźwięku srebrnego dzwonka. 

Tegoroczna aura zasiała w serduszka przedszkolaków niepokój 
i pytanie: czy uda się Mikołajowi dotrzeć do naszego przedszkola? Ale 
brak białego puchu nie zmylił Mikołaja.

Wprawdzie Mikołaj nie pojawił się osobiście (gdyż tego dnia miał 
bardzo dużo pracy), ale zostawił prezent dla każdego dziecka.

Każdy przedszkolak wracał do domu z paczką słodyczy i radosną 
miną. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy gość odwiedza nas tylko raz 
w roku....

Wyjazd do fabryki bombek 
W środę 7.12.starsze dzieci z naszego przedszkola wybrały się na 

wycieczkę do Fabryki Bombek, która mieści się w Gnieźnie.
Dzieci poznały wszystkie etapy powstawania ozdób choinkowych. 

W pierwszym etapie zapoznaliśmy się z procesem dmuchania bombek 
w dmuchalni szkła. Kolejnym etapem zwiedzania fabryki bombek był 
proces srebrzenia. Na naszych oczach w ciągu kilku minut bombka 
z zupełnie przeźroczystej zmieniła się w srebrną.

Następnym etapem było zwiedzanie lakierni gdzie bombki choinko-
we nabierają różnorakich kolorów.

Następnie udaliśmy się do dekoratorni, gdzie wykwalifikowany zespół 
dekoratorów, nadawał bombce wyjątkowy i unikalny wygląd.

Na pamiątkę pobytu każde dziecko otrzymało bombkę z wypisanym 
własnym imieniem.

Myślę, że teraz, kiedy będziemy ubierać choinkę, każdy z nas 
na bombki będzie patrzył trochę innym okiem, bo… wiemy jak to 
jest zrobione!

W krainie zdrowych ząbków…
Przedszkole Publiczne w Jabłkowie z wszystkimi oddziałami bierze 

udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Aka-
demia Aquafresh”.  Program ten koncentruje się na profilaktyce 
stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Cała platforma 
utrzymana jest w przyjaznym klimacie kolorowego, dziecięcego świata 

Akademii Aquafresh. Bohaterowie Akademii – Pastusie: Milky, Lilly 
i Billy zachęcają nas do mycia ząbków poprzez zabawę i zadania edu-
kacyjne. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola biorące udział 
w programie ma możliwość zakupu przedszkolnego zestawu do mycia 
ząbków (pasta i szczoteczka do zębów) w specjalnej, promocyjnej cenie 
we wskazanych drogeriach. Nasze przedszkole bierze także udział 
w konkursie plastycznym pt. „Moje przygody w krainie zdrowych ząb-
ków”.  Cieszymy się, że jest taka ogólnopolska akcja, która w wesoły 
i przyjemny sposób pozwala nam dbać o nasze ząbki. Dzięki tej akcji 
łączymy przyjemne z pożytecznym…

Agnieszka Kokowska, Magdalena Reis

Warsztaty taneczne
Od listopada w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy cykl zajęć 

warsztatowych z tańca dla dzieci. Zajęcia prowadzi profesjonalna 
tancerka ze Studia Tańca – pani Magda. Mają one na celu przybliżenie 
dzieciom podstawowych kroków tanecznych. Podczas spotkań dzieci 
oraz nauczyciele poznają różne układy choreograficzne, które będą 
utrwalać w czasie pobytu w przedszkolu. Tym razem dzieci uczyły się 
choreografii do piosenki Majki Jeżowskiej „Kochany pani Mikołaju”, 
„Ulica Śnieżynkowa” czy „Taniec Muminków”.  Dzieci  szybko się uczą 
i z dużą łatwością przyswajają podstawowe kroki. Doskonale radzą 
sobie z koordynacją ruchów.mamy nadzieję, że uda się nam zaszczepić 
w naszych milusińskich miłość do tańca, a niektórzy być może staną się 
w przyszłości profesjonalnymi tancerzami.  Nasze spotkania odbywać 
się będą raz w miesiącu. Zarówno dzieci jak i panie chętnie powtarzają 
i utrwalają poznane układy. Dlatego też  czekają na następne spotkanie 
z dużą niecierpliwością. Dziękujemy pani Magdzie Andrzejewskiej za 
ciekawe zajęcia.

Mikołajkowe spotkanie 
We wtorek, dnia 6 grudnia 2011r. w Przedszkolu Publicznym w Jabł-

kowie obchodziliśmy Mikołajki. 
Dzieci z grupy Pszczółek i Słoneczek czekając na przybycie Świętego 

Mikołaja dekorowały sale w wystrój zimowy i mikołajkowy oraz uczyły 
się układu tanecznego. Były wspólne tańce, recytowanie wierszyków, 
śpiewanie piosenek oraz czytanie opowiadań świątecznych. Gdy zbliża-
ła się godzina 11:30 wszystkie dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej 
w Jabłkowie oraz oddziału dla dzieci niepełnosprawnych z Pawłowa 
Skockiego zebrały się w  sali i czekały na przybycie Mikołaja. Gdy 
już przybył długo oczekiwany gość dzieci  opowiadały, czy zasłużyły 
na prezenty i śpiewały piosenki, których się nauczyły. Przedszkolaki 
przygotowały specjalnie na ten dzień układ taneczny do piosenki pt. 
„Kochany Panie Mikołaju” a uczniowie klasy V piekły pyszne piernicz-
ki. Święty Mikołaj każdemu dziecku podarował czekoladę. 

Po spotkaniu z Mikołajem dzieci z oddziału z Pawłowa Skockiego 
zostały zaproszone do przedszkola do wspólnej zabawy. Ponadto od 
godziny 12:00 został zorganizowany kiermasz świąteczny. 

Organizatorami kiermaszu było grono pedagogiczne Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz Oddziału dla dzieci niepełno-
sprawnych w Pawłowie Skockim. 

Podczas kiermaszu można było kupić za przysłowiową „złotówkę” 
wiele ciekawych ozdób świątecznych. Bardzo dużym powodzeniem 
cieszyły się ozdoby ręcznie robione, szczególnie choinki z makaronu 
i szyszek oraz papierowe aniołki i bileciki na prezenty. Pieniążki zebra-
ne z kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup paczek świątecznych 
dla małych milusińskich. 

Dzień ten wspólnie uważamy za udany i na pewno na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałego dnia w naszej 
placówce. Szczególne podziękowania składamy wszystkim rodzicom 
zaangażowanym w zorganizowanie kiermaszu oraz sponsorom: firmie  
Tacho - Tech z Gniezna i Państwu Kopała z Bliżyc. 

Osobne podziękowania także dla wszystkich „kupujących” bo to dzię-
ki Wam możemy przygotować paczki gwiazdkowe dla naszych dzieci…

Agnieszka Kokowska 
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Na deskach szkolnego teatru
Teatr ma potężne możliwości oddziaływania, dlatego uczniowie 

realizujący Program Profilaktyczny, przygotowali dla swoich kolegów 
i koleżanek wspaniałe przedstawienia teatralne, które na forum szkoły 
zaprezentowali 8 grudnia 2011 r.

Pierwsze z nich „Dziewczynka z zapałkami” ukazał problem biedy 
i znieczulicy. Historia o biednej dziewczynce, próbującej w mroźną 
grudniową noc sprzedawać zabieganym przechodniom zapałki, to 
wspaniała okazja, by pokazać, że dziś może być inaczej, wystarczy 
rozejrzeć się wokół  i pomóc potrzebującym. Prawdopodobnie nie 
ma już dziewczynek sprzedających zapałki, ale nie brakuje ludzi po-
trzebujących pomocy. Jedni potrafią o nią prosić, inni nie. Aktorzy 
w przedstawieniu opowiedzieli o okrutnym świecie i wzbudzili współ-
czucie dla głównej bohaterki.  Gra aktorska uzupełniona sugestywną, 
wzruszającą muzyką spowodowała, że serduszka szkolnej widowni 
ogrzewały miejsca, w których pojawiała się mała dziewczynka. Dzięki 
teatrowi uczniowie uczyli się empatii i współczucia dla potrzebujących. 
Główną rolę odegrała uczennica klasy 4c – Martyna Frąckowiak, a nad 
całością czuwały Alicja Kramer i Renata Stróżewska.

Drugie przedstawienie, choć dotyczyło spraw ważnych, było w nieco 
lżejszym tonie. Bohaterowie znanych bajek (kot, co palił fajkę, Czerwony 
Kapturek, Królewna Śnieżka i inni) przestrzegali przed pułapkami czyha-
jącymi na dzieci i podpowiadali, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Aktorzy we wspaniałych przebraniach propagowali hasło: DZIĘKUJĘ, 
NIE PRZYJMUJĘ OD NIEZNAJOMYCH. Całość dopełniona pre-
zentacją multimedialną przypadła do gustu szkolnej społeczności. Przed-
stawienie wyreżyserowały Paulina Marszewska i Beata Babrakowska.

Szach - Mat
W piątek 18 listopada 2011 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 

Szachowe dla Szkół Podstawowych w Wapnie. W turnieju rywalizowało 
24 zawodników w różnym wieku. Cieszy udział młodych zawodników, 
którzy swoje jeszcze nie najwyższe umiejętności nadrabiali ambicją 
i zaangażowaniem. Po raz pierwszy w zawodach na szczeblu powiato-
wym wystartowali: Adam Frąckowiak, Małgorzata Surdyk, Mateusz 
Kamiński, Bartosz Sierzchuła. Zawodnicy, którzy już od kilku lat 
reprezentują naszą szkołę to Mateusz Tyll, Sebastian Mazurek oraz 
Aleksandra Tyll. 

Zawodnicy, pod czujnym okiem sędziego, rozegrali siedem partii 
szachowych. Obserwowaliśmy wiele zaciętych pojedynków. O wyniku 
końcowym zdecydowało doświadczenie. Bezkonkurencyjny okazał 
się uczeń naszej szkoły - Mateusz Tyll, który nie dał szans pozosta-
łym zawodnikom, wygrywając wszystkie partie. Zdobył zaszczytny 
tytuł Mistrza Powiatu Wągrowieckiego w Szachach Indywidualnych. 
Otrzymał złoty medal, pamiątkowy dyplom oraz nominację do  roz-
grywek wojewódzkich.

Zmagania konkursowe
Uczniowie naszej szkoły przystąpili w tym roku szkolnym do zmagań 

konkursowych w wielu dziedzinach. Zadania konkursowe etapów 
szkolnych rozwiązali i zakwalifikowali się do etapów rejonowych na-
stępujący uczniowie: Karol Malec, Dariusz Dziel, Michał Kerntopf, 
Adam Pilaczyński i Błażej Zienkowicz w Konkursie Przyrodniczym 
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych PTOP „Salamandra” 
pod hasłem „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem”;  Krzysztof 
Pol, Mateusz Tyll i Jonasz Żak w Konkursie Przyrodniczym; Krzysztof 
Pol w Konkursie Humanistycznym i Tomasz Markiewicz w Konkur-
sie Matematycznym. Mikołaj Muszyński, Karol Malec i Jonasz Żak 
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Po-
wstaniu Wielkopolskim.

Dzień Pluszowego Misia
Dnia 25 listopada 2011 r. dominującym kolorem ubrań dzieci był 

kolor brązowy. Uczniowie wraz z przyniesionymi maskotkami uczestni-
czyły w zabawach na cześć misia. Wraz z zaproszonymi gośćmi (IV-VI 
E z wychowawcą) dzieci obejrzały prezentację multimedialną, uczest-
niczyły w spotkaniu z panem pszczelarzem (p. Michałem Bochyńskim), 
który w ciekawy sposób opowiedział o pszczołach i produkcji miodu. 
Dzieci mogły skosztować pysznego miodu. Niespodzianką okazał się 
tort urodzinowy otrzymany od Kubusia Puchatka.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci i z pewnością bę-
dziemy pamiętać o naszych misiach – przyjacielach.

Marzena Warzbińska

„W drodze na Olimp”
24 listopada klasy piąte udały się do MDK w Wągrowcu na przed-

stawienie pt. ”W drodze na Olimp”. 
Spektakl oparty na mitach, legendach i wierzeniach starożytnych 

Greków w sposób dowcipny i pouczający opowiadał o życiu, niezwy-
kłych czynach licznych bogów i bogiń. Scenografia, kostiumy, rekwizyty, 
ale przede wszystkim czynny udział widzów, pozwoliły łatwiej przyswoić 
tę pasjonującą lekturę .

Andrzejkowe czary-mary
Z okazji andrzejek odbyły się w naszych szkołach dyskoteki andrzej-

kowe oraz tradycyjne wróżby.  Jak obyczaj stary każe było tego dnia 
lanie wosku, wróżenie na podstawie butów ustawianych w kierunku 
wyjścia, przebijanie szpilką czerwonych serduszek, na których zapisane 
zostały imiona przyszłej żony lub męża. Wśród uczestników zabawy 
spotkać można było wróżki, czarodziejki, cyganki. Oczywiście wszystkie 
przepowiednie traktowano z przymrużeniem oka, gdyż najważniejsza 
tego dnia była sympatyczna, wspólna zabawa i dobry humor.  

W zaczarowanym świecie poezji
W piątkowe popołudnie, 2 grudnia, w Bibliotece Publicznej w Sko-

kach odbył się III Konkurs Recytatorski „Głosem Dziecka”. Wśród 
25 uczestników nie zabrakło także uczniów uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Ich występ 
okazał się dużym sukcesem, gdyż Weronika Sydow z Punktu Filialne-
go w Lechlinie sięgnęła po laur zwycięstwa, zdobywając zaszczytne, 
I miejsce. Na miejscu trzecim – ex aequo - znalazły się: Weronika 
Konowalska ze szkoły w Jabłowie i Wiktoria Podolska z Punktu Fi-
lialnego w Lechlinie. Zaś Daria Sonenberg z Jabłkowa znalazła się 
w gronie trojga dzieci, którym  Komisja Konkursowa  postanowiła 
przyznać wyróżnienie.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i książki, natomiast zwycięzcy zostali dodatkowo 
nagrodzeni pięknie wydanymi książkami. Dumą i radością napawa 
fakt, że w to grudniowe popołudnie tak wiele dzieci chciało stanąć 
na scenie i   recytując wiersze Emilii Waśniowskiej, przenieść się do 
zaczarowanego, łagodnego  świata poezji.

Witamy cię, Święty Mikołaju!
Szóstego grudnia w naszych szkołach od rana trwało pełne napięcia 

oczekiwanie na przybycie Świętego Mikołaja. W Punkcie Filialnym 
w Lechlinie najpierw zaroiło się od małych Mikołajków, za które 
przebrały się zwłaszcza dzieci z klasy trzeciej.  W szczególny sposób na 
przybycie Mikołaja przygotowali się natomiast uczniowie z Jabłkowa. 
Po trzeciej lekcji  przystąpili do wykonania świątecznych dekoracji  
swych klas, pieczenia pierników, wspólnego śpiewania kolęd. Aż 
wreszcie… nadeszła długo wyczekiwana chwila. Mikołaj zjawił się 
w asyście Mikołajków i każdemu z dzieci wręczył słodki upominek. 
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Mikołajki seniorów z Miłoszem
To miało być kolejne spotkanie skockich emerytów 6 grudnia w sali 

skockiej Biblioteki, tradycyjnie jak dotąd w pierwszy wtorek miesiąca. 
I było spotkanie, choć inne od dotychczasowych w tym roku. Bo też 
i okazja była szczególna, termin spotkania przypadł bowiem w święto 
najmilszego ze świętych – Świętego Mikołaja. A skoro Mikołajki, to 
okazja do obdarowania czymś miłym. 

Ale cóż można 
dać na Mikołajki 
dorosłym? Sło-
dycze w buty to 
dobre dla malu-
chów, a co dać ich 
babciom i dziad-
kom? Zdrowia 
i młodości daro-
wać się nie da, 
ale można poda-
rować odrobinę 

czasu, dać cząstkę siebie. Dawanie innym to przecież wielka radość, 
może większa od otrzymywania.

Jak wielka to radość i wzruszenie, mogą powiedzieć dziewczęta 
z Ośrodka wychowawczego w Antoniewie, które w darze seniorom 
przyniosły słodką niespodziankę i poezję Czesława Miłosza. 

Dlaczego właśnie Miłosza? Bo to Jego rok, albowiem w 2011 roku 
przypada setna rocznica urodzin tego wielkiego poety, prozaika, tłuma-
cza, czytanego na całym świecie eseisty, ale także niezwykle wnikliwego 
obserwatora i świadka swojej epoki. 

Dla starszego pokolenia to pisarz prawie nieznany, a jeśli nawet 
znany, to głównie z tego, że jest laureatem literackiej nagrody Nobla. 

Młode interpretatorki wierszy Miłosza nie tylko przekazały garść 
informacji o samym pisarzu, ale podzieliły się swoim odbiorem Jego 
poezji. Poezji niełatwej, głęboko refleksyjnej, choć przecież przypra-
wionej szczyptą humoru i autoironii. 

To pełne wzruszeń i pozytywnych emocji spotkanie dwóch poko-
leń – młodych dopiero wchodzących w życie dziewcząt i bogatych 
w doświadczenia życiowe dorosłych, z których wielu jest babciami 
czy dziadkami, było okazją do wspólnego przeżywania i uczestnictwa 
w duchowej uczcie. Polały się łzy wzruszenia, zapaliły radosne ognie 
w oczach dziewcząt, które w ten sposób chciały podzielić się tym, co 
w nich najlepsze, a w zamian otrzymały słowa podziękowań, wiele 
serdecznych spojrzeń i ciepłych gestów, których nie da się kupić na-
wet najbogatszym.

Chciałoby się przywołać słowa Antoine’a  de Saint – Exupery’ego, że 
„Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, 
aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić.”

Tak, to spotkanie wzbogaciło zarówno obdarowanych jak i dziewczę-
ta, które otworzyły serca i umysły słuchaczy na poezję naszego noblisty.

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl
Irena Kasica

Mikołaj w Łosińcu
4 grudnia 2011 r. w godzinach popołudniowych do dzieci w Łosińcu 

przybył Św. Mikołaj w towarzystwie asystenta. 
Po raz pierwszy impreza miała miejsce w nowo wybudowanym, 

aczkolwiek jeszcze nie ukończonym  obiekcie rekreacyjnym na terenie 
boiska sportowego. Oprócz mikołajkowych prezentów organizatorzy 
imprezy zapewnili wszystkim jej uczestnikom ciepłą atmosferę, napo-
je  oraz kiełbaski pieczone przy ognisku. Rzecz jasna, że nie mogło 
również zabraknąć choinki, która rozświetliła swoim blaskiem plac 

zabaw i uświadomiła wszystkich, że Święta Bożego Narodzenia już za 
trzy tygodnie.

Rada Sołecka

Z życia „Harfy”- Andrzejki u Stasia
Chór „Harfa” nie może zabawić w jednym miejscu, dlatego przenosi się 

często z miejsca na miejsce „z wiatrem wtór” – jak w piosence. Tak było 26 
listopada kiedy to bawili się w sali „Na piętrze” Biblioteki Publicznej pod-
czas zabawy emeryckiej, którą uświetnił skocki zespół muzyczny „Evers”.

Trzy dni później, w wigilię Andrzeja zaproszenie na andrzejkową 
biesiadę przyjęli od Zielonoświątkowego Króla Kurkowego A.D. 2011 
Stanisława Grzegorzewskiego wraz z żoną. Wspomniani wyżej, należą 
także do Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”.

Podczas spotkania śpiewano biesiadne piosenki, była kiełbaska 
z rożna popijana pysznym piwkiem. Piwkowali tylko ci, którzy nie mieli 
pojazdów. Kulminacyjnym punktem był toast na cześć Króla i jego 
żony. Była też wspólna pamiątkowa fotografia. 

P.S. Z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 
Nowego Roku członkowie „Harfy” składają czytelnikom „Wiadomości…” 
serdeczne życzenia:

„Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Was 
okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych w atmosferze 
pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok 2012 stanie się czasem 
spełnionych marzeń i nadziei.”

Szczególne życzenia i pozdrowienia przesyłamy Tym członkom „Harfy”, 
którym zdrowie i brak czasu nie pozwalają być razem z Zespołem. Są to: 
Zofia Kaczkowska, Mieczysława Kafka-Brajewska, Krystyna Wiśniewska, 
Urszula Kubiś, Władysław Kielma, Tadeusz Nowakowski, Marek Ślósar-
czyk, Krystyna Cibail i Janusz Cibail. 

„Kolędę dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera śpiewamy Tym, których 
już nie ma wśród grona „Harfy”. Wspominamy: Helenę Krzyżańską, 
Zofię Nowak, Genowefę Michalak, Marię Wojtkowiak, Waleriana Bie-
leckiego, Bolesława Mielcarka, Władysławę Kawczyńską, Marię Pruss, 
Jadwigę Derdziak, Józefę Gołembowską, Teodora Tafelskiego, Zefirynę 
Michalską, Adama Wasilewskiego, Barbarę Wasilewską, Teresę Sko-
wrońską, Janinę Bober, Stanisława Kramera, Feliksa Majchrzaka, Łucję 
Witkowską, Władysławę Prażyńską, Zofię Tafelską, Mariannę Cugeher 
i Bogdana Starzyńskiego. 

Antoni Wiśniewski
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Ale od początku….najpierw powitaliśmy 
dzieci i wspólnie zapaliliśmy światełka na 
największej skockiej choince. Choinka poka-
zała się w pięknej krasie, a światełka „odpa-
lane” w rytm wspólnego odliczania według 

Mikołajki! - Skoczki zaśpiewały z Majką
Tradycyjnie już świętowaliśmy w 

Skokach „Mikołajki”. Wyjątkowe 
w tym roku, bo z Majką Jeżowską. 
Hala widowiskowa w Skokach 
4.grudnia 2011 omal nie pomie-
ściła ponad 1500 osób. Bawili się 
rodzinnie i Skoczanie, i przybyli 
spoza gminy mikołajkowi goście. 
Wielkim przeżyciem dla Grupy 
Artystycznej Skoczki, działającej 
przy Bibliotece w Skokach był 
wspólny występ z Majką. 

nowoczesnej techniki komputerowej robiły 
nie lada wrażenie. Dalej na scenie błysnęły 
świątecznym blaskiem skoczkowe gwiazdecz-
ki z kolędami w nowoczesnych aranżacjach. 
Zaproszona przez małych artystów Majka nie 
tylko śpiewała i tańczyła, ale organizowała na 
estradzie konkursy dla najmłodszych. Piosen-
ką „Kochany Panie Mikołaju” wywołaliśmy 
skockiego Mikołaja i jego pomocników. 

Po złożeniu życzeń świątecznych wręczono 
dzieciom słodkie upominki. Paczki w liczbie 
1833 przygotowano dla wszystkich dzieci 
z miasta i wsi Gminy Skoki. Sponsorem głów-
nym imprezy była Gmina Skoki, dofinanso-
wanie otrzymaliśmy także od Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa działania 7 Ryb. Organizacją 
imprezy zajęła się Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Skokach, uniwersalna Biblioteka. 

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

Elżbieta Skrzypczak

Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz to kiedy? Chciałoby się zapytać, 
mając na uwadze ocalanie od zapomnienia przebojów muzycznych 
wszech czasów. O tym, że warto  szanować wspomnienia przypomnieli 
publiczności zebranej w sali Biblioteki w Skokach artyści Teatru Mu-
zycznego z Poznania. Chętnych do wspomnień nie brakowało. Sala 
tradycyjnie wypełniona do ostatniego miejsca, zgromadziła publiczność 
wielopokoleniową. Tak wielopokoleniową! 

Wcześniej urodzeni przybyli, bo dorastali razem z utworami prezento-
wanymi na scenie, przeżywali z nimi pierwsze miłości, wychowali się na 
nich. Młodych przywiodła do sali ciekawość, co będzie grane i dlaczego 
to coś wywołuje łezkę w oku babci i mamy. Wspominaliśmy i Adę, której 
nie wypada, i miłość, która wszystko wybaczy, baby, które by człek łyżka-
mi jadł, pośmialiśmy się ze sprzedawcy jaj i graliśmy z panią w zielone. 

Powróciliśmy zatem jak za dawnych lat, a niezapomniane utwory ze 
starej płyty wskrzesili znakomici artyści. Cudowna publiczność bawiła 

„SZANUJMY WSPOMNIENIA” 
– Koncert w wykonaniu artystów 

Teatru Muzycznego 

się jak zwykle wyśmienicie. Zebrani otrzymali po babce z wróżbą, bo 
przecież andrzejki już tuż, tuż… A babka uniwersalna, przydatna do 
spożycia przez cały rok. 

Koncert SZANUJMY WSPOMNIENIA odbył się 23 listopada 2011 
roku. 

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl
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Poezja przemówiła „Głosem dziecka”

Zdaniem jury najlepszą wśród recytujących 
okazała się Weronika Sydow ze Szkoły Pod-
stawowej w Lechlinie. Miejsce II zajęła Eliza 
Załęska ze Szkoły Podstawowej w Skokach, 
a miejsce III ex aequo Weronika Konowalska 
ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie i Wiktoria 
Podolska ze Szkoły Podstawowej w Lechlinie. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się Daria So-
nenberg, Patrycja Stożek oraz Andrzej Inda. 

Ale, nasze biblioteczne spotkania z poezją 
przedwcześnie zmarłej poznanianki Emilii 

III PRZEGLĄD RECYTATORSKI

„Kochany Mikołaju, wiem że to niełatwo, lecz przynieś niewidomym dzieciom 
takie światło…” tymi słowami Weronika Blados, uczennica klasy IV Szko-
ły Podstawowej w Rejowcu, rozpoczęła ostatnie już w tym roku spotkanie 
z wierszami Emilii Waśniowskiej. W piątkowe popołudnie, 2 grudnia, o tytuł 
„najlepszego recytującego”, w III Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka”, 
rywalizowali uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych z terenu naszej 
gminy. Tak jak w przypadku ich poprzedników, przedszkolaków  i uczniów 
klas 1-3, rywalizacja była zacięta. Spośród 25 uczestników jury w składzie: 
Elżbieta Drygas, Jerzy Hamerski oraz Grzegorz Ociepka wyłoniło 4 laureatów 
oraz przyznało 3 wyróżnienia. 

Waśniowskiej, w których łącznie zaprezento-
wało się 141 młodych wykonawców rozpoczęły 
się już 16 listopada br. Bo właśnie, w tym dniu 
mury naszej Biblioteki odwiedziło 49 najmłod-
szych uczestników Przeglądu, naszych milusiń-
kich z Przedszkola Samorządowego w Skokach 
i z Przedszkoli Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„TĘCZA” w Jabłkowie, Rejowcu i w Łosińcu.

Maluchom towarzyszyli wychowawczynie 
i rodzice, którzy pomogli im wybrać i in-
terpretować wiersze, a w trakcie przeglądu 
z przejęciem przyjmowali występy swych pod-
opiecznych. I chociaż tym razem nie wybierano 
zwycięzców, stali się nimi wszystkie dzieci, 
które zainteresowały się poezją i przemagając 
stres stanęły na scenie.

Zresztą by stres ten rozładować i umilić 
miłym akcentem biblioteczne spotkania, or-
ganizatorzy zorganizowali wspaniałą zabawę 
z udziałem słonia, który w bardzo wesoły i za-
bawny sposób zabawiał wszystkich przybyłych.

Kolejny raz w murach Biblioteki poezja 
pani Emilii gościła w dniach 18 i 24 listopada, 
a zabrzmiała w ustach 67 uczniów klas I do III 
ze wszystkich szkół podstawowych z Miasta 
i Gminy Skoki.

Ogłoszeniu wyników, które miało miejsce 
w poniedziałkowe popołudnie 28 listopada 
w „Sali na piętrze”, towarzyszyły wielkie 
emocje. Gdy się ma lat siedem lub co najwyżej 
dziesięć, trudno poradzić sobie z poczuciem 
przegranej. Choć tak naprawdę żadne z tych 
dzieci nie przegrało. Wygrało i to bardzo wiele. 

Wygrało z własną nieśmiałością, z pokusą spę-
dzenia czasu przed telewizorem czy ekranem 
komputera. Wygrało, bo odkryło, że poezja, 
choć brzmi dostojnie, to opowiada w piękny 
sposób o tym, co zwykłe, codzienne.

Decyzją jury przyznano ex aequo trzy pierw-
sze nagrody, które przypadły Oliwii Fredrych, 
Dagmarze Futro i Mariannie Dukszcie. Lau-
reatami drugiej nagrody zostali dwaj chłopcy 
Szymon Kubiak i Dominik Kępka, a trzecie 
miejsce przyznano Julii Stożek i Aleksandrze 
Tyll. Przyznano też 14 wyróżnień.

Laureaci Turnieju i wszyscy jego uczest-
nicy obdarowani zostali przez organizatora 
książkami oraz pamiątkowymi dyplomami. 
Rodzicom, nauczycielom oraz opiekunom re-
cytujący zafundowali dawkę liryzmu i skłonili 
ich do refleksji i zadumy.

Choć to już koniec tegorocznych spotkań 
z poezją i każdy z nas myślami krąży już przy 
zbliżających się świętach wierzę, że poezja gościć 
będzie w naszych sercach i zgromadzi nas wszyst-
kich znów za rok.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl


