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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Oddziału Powiatowego OSP
W sobotę 15 października 2011 r. sala skockiej OSP
gościła uczestników Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wągrowcu. Delegatom wybranym
na zjazdach gminnych OSP towarzyszyli: członkowie
ustępujących władz oraz goście w osobach: kapelana
braci strażackiej księdza kanonika Andrzeja Rygielskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego – Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefana Mikołajczaka,
Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

Pożarnej w Wągrowcu Zbigniewa Dziwulskiego, przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu
i gminy: Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Jerzego Kado, Starosty Wągrowieckiego
Michała Piechockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu
Tadeusza Synorackiego, Burmistrzów i Wójtów Gmin
powiatu wągrowieckiego oraz współpracujących z OSP
stowarzyszeń: ZHP – Jerzego Mianowskiego i PCK - prezesa Jana Maćkowiaka.
Więcej na str. 4

Zarząd Powiatowy tworzą: Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes, Marian Bodus, Grzegorz Manikowski i Dariusz Lipczyński – Wiceprezesi,
Kazimierz Koliński – Sekretarz, Michał Mazurek – Skarbnik oraz członkowie: Tomasz Napieralski, Marian Witucki, Szymon Manikowski,
Zbigniew Cholewiński, Paweł Dziuma, Stefan Mikołajczak, Andrzej Woźnicki, Roman Okoński, Mariusz Poprawski, Kazimierz Duda, Marek
Gramza, Jan Kaczorowski, Leszek Baczyński, Jacek Michalak, Tadeusz Synoracki i Zbysław Thomas.
Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Paweł Golczyński – Przewodniczący, Artur Szymczak – Wiceprzewodniczący, Marian Czerwiński – Sekretarz oraz członkowie: Bogusław Berka, Kazimierz Wiertel i Tadeusz Janas.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki OSP wybrano Andrzeja Kuraszkiewicza i Grzegorza Manikowskiego, a Zarząd Powiatowy na pierwszym
posiedzeniu swym delegatem do Zarządu Wojewódzkiego wybrał Stefana Mikołajczaka.
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W II rocznicę śmierci
wielkiego skoczanina

ks. abp. Mariana Przykuckiego
16 października 2011 roku delegacja Bractwa Kurkowego w Skokach
w składzie: Król Zielonoświątkowy
Stanisław Grzegorzewski, starszy
bractwa Krzysztof Jachna, kapelan
bractwa ks. dziekan Karol Kaczor
oraz bracia: Jan Kamiński, Wojciech
Glinkiewicz, Michał Rosik, Bogusław Rzepka, Krzysztof Przykucki
i Przemysław Bagrowski udała się do
Szczecina na mszę św. odprawianą
w szczecińskiej katedrze w II rocznicę śmierci księdza Arcybiskupa
Mariana Przykuckiego.

ks. abp. Marian Przykucki
fot. Kuria Metropolitalna
Szczecińsko-Kamieńska

Delegację powitał ks. dr Janusz Posadzy, po czym goście i obecni
na uroczystości księża udali się procesyjnie do grobu śp. księdza Arcybiskupa Mariana, skąd po modlitwach i odśpiewaniu przez skocką
delegację Hymnu Brackiego wspólnie przeszli na mszę św., którą
celebrował ksiądz dr Janusz Posadzy.
Po mszy św. bracia zostali zaproszeni przez ks. proboszcza Katedry
Św. Jakuba na poczęstunek oraz na wieżę katedralną skąd mieli możliwość podziwiania panoramy Szczecina.
Stanisław Grzegorzewski
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Wabich Lidia ur.11.09.
Modlibowski Ksawery ur.11.09.
Woźna Oliwia ur.25.09.
Kmieć Aleksandra ur. 04.09.
Korżak Witold ur.28.09.
Sosnowski Wiktor ur.28.09.
Troczyńska Sophie Anastazja ur.03.10.
Kujawa Karina ur. 09.10.
Lupa Wojciech ur.09.10.
Drewicz Maria ur.10.10.
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:
Fronczak Kamil i Cendalska Milena
Robaszkiewicz Wojciech i Karolewicz Paulina
Nawrocki Jarosław i Kubiak Barbara
Pawlak Łukasz i Bartoszewicz Natalia
Pawlicki Szymon i Jabłońska Maria
Łabiak Mateusz i Białachowska Sylwia
Drewicz Bartosz i Rączka Anna
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:
Kowalska Zofia r.1933 - Pawłowo Skockie zm.25.09.
Szymkowiak Stanisława r. 1929 – Jagniewice zm. 29.09.
Foiński Marek r. 1955 – Grzybowice zm. 30.09
Starzyński Bogdan r.1945 – Skoki zm.05.10.
Burzyńska Helena r.1928 – Skoki zm.07.10.
Matras Mieczysław r. 1934 – Łosiniec zm. 10.10
Nowak Zofia r.1931 – Potrzanowo zm. 10.10
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

9 PAŹDZIERNIKA
WYBIERALIŚMY SENATORA
I POSŁÓW
RZECZYPOSPOLITEJ

9 października wybieraliśmy senatora i posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie już teren Gminy podzielony
był na 7 obwodów głosowania i działało 7 Obwodowych Komisji
Wyborczych. Do głosowania uprawnionych było 6990 wyborców,
a w wyborach udział wzięło 2839 osób.
W wyborach do Senatu oddano łącznie 2734 głosy ważne, spośród
których poszczególni kandydaci otrzymali: Augustyn Mieczysław –
1368, Ciechanowski Jacek Tadeusz – 90, Goławski Ryszard – 343,
Kosmatka Zbigniew Marian – 385, Kubiak Janusz – 548.
Dla orientacji czytelników podajemy, że w całym okręgu wyborczym
nr 88 uzyskując 60.565 głosów zwyciężył i senatorem został Mieczysław Augustyn.
W wyborach do Sejmu oddano łącznie 2648 głosów ważnych, spośród których:
- Lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zyskała - 497
głosów, w tym Paweł Szałamacha - 177;
- Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza zyskała – 54
głosy, w tym Grzegorz Piechowiak– 22;
- Lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zyskała
255 głosów, w tym Stanisław Stec– 105;
- Lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota zyskała – 300 głosów, w tym
Jacek Najder – 137;
- Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zyskała
– 250, w tym Stanisław Kalemba – 123;
- Lista nr 6 Komitet Wyboczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 zyskała – 18 głosów, w tym Zbigniew Nowak -4;
- Lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zyskała –
1274 głosy, w tym Adam Szejnfeld - 386 i Maria Hanyska – 287 oraz
Krzysztof Poszwa - 343.
Według oficjalnego Komitetu Państwowej Komisji Wyborczej w całym okręgu nr 38 obejmującym Miasto i Gminę Skoki posłami obecnej
kadencji Sejmu wybrani zostali: Adam Szejnfeld, Jakub Rutnicki,
Maria Hanyska i Killion Munyama z Platformy Obywatelskiej, Paweł
Szałamacha i Maks Kraczkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Kalemba z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Romuald Ajchler
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Jacek Najder z Ruchu Palikota.
Frekwencja wyborcza w tegorocznych wyborach do Sejmu wynosiła
40.62%, w tym w obwodzie nr 1 (Szkoła Podstawowa w Skokach) 50.22%, w obwodzie nr 2 (Przedszkole Samorządowe w Skokach)
– 51.43%. Najniższą frekwencję odnotowano w obwodzie nr 3 w Kakulinie – 26.51%.
Edmund Lubawy
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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Oddziału Powiatowego OSP

Dokończenie ze str. 1
Prezes Zarządu Powiatowego Andrzej
Kuraszkiewicz przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu, w trakcie którego
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów strażaków, a przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Paweł Golczyński sprawozdanie
z pracy Komisji wraz z oceną pracy Zarządu
za okres od 14 października 2006 r. do 15
października 2011 r.
Z w/w sprawozdań wyłonił się obraz działalności Oddziału Powiatowego OSP, według
którego:
Na terenie Powiatu Wągrowieckiego działają 42 OSP, w tym typu „S” 34, w KSRG – 8.
Liczba członków czynnych wynosi 1300, w tym
mężczyzn – 1201, kobiet – 99. Członków
wspierających 195, honorowych 97. Liczba
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 19,
sekcji 22, członków 193, w tym dziewcząt
46, chłopców 147. Zarząd Powiatowy ściśle
współpracuje z samorządami mieszkańców
w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa
mieszkańców. Dąży do systematycznego
wyposażenia OSP w podstawowy sprzęt ratowniczy, taki jak: samochody, motopompy,
narzędzia hydrauliczne, piły mechaniczne
oraz środki ochrony indywidualnej strażaków
ratowników. Podejmuje działania zapewniające stały dopływ młodzieży do OSP i rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Z OSP Mieścisko współorganizuje każdego
roku obóz szkoleniowo-sportowy, w którym
uczestniczy 50 młodych strażaków. Dzięki
wsparciu finansowemu Zarządu Głównego
oraz zaangażowaniu dh Prezesa Stefana
Mikołajczaka w ramach unijnego programu
„Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe
na Wsi” w OSP Kakulin, Popowo Kościelne
oraz Panigródz powstały Centra Kształcenia
– Wioski Internetowe, które wyposażone zostały nie tylko w sprzęt komputerowy, ale i w
programy edukacyjne na potrzeby szkolenia
strażaków ochotników.
Młodzież bierze udział w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”, który organizowany
jest przy współudziale szkół podstawowych
i gimnazjów. Druhowie z jednostek Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczą w Regionalnych Seminariach „Ochrona
przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnej”. Z okazji
Dnia Strażaka wyróżniającym się strażakom
nadawane są tytuły honorowe: Strażak Roku,
Działacz Roku i OSP Roku na szczeblu
gminnym i powiatowym. Organizowane są
Dni Otwarte Strażnic, capstrzyki, festyny
strażackie, spotkania z młodzieżą oraz gminne
i powiatowe obchody Dnia Strażaka.
Strażacy ochotnicy uczestniczą w ramach

podpisanych przez gminy umów partnerskich
w spotkaniach ze strażakami z Niemiec oraz
z Holandii. Biorą też udział w uroczystościach
państwowych, samorządowych i kościelnych.
Uczestniczą w różnego rodzaju akcjach,
w tym w akcji honorowego krwiodawstwa oraz
w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W swych działaniach współpracują
z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej i z policją.
Każdego roku na terenie innej gminy organizowane są Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze, a w roku 2010 powiat wągrowiecki
był gospodarzem Wojewódzkich Zawodów
Sportowo-Pożarniczych OSP – drużyn kobiet
i mężczyzn.
Wszystkie te działania, jak i osiągnięcia
nie byłyby możliwe bez ofiarnej i rzetelnej,
systematycznej pracy wszystkich jednostek
i samych strażaków oraz pomocy ze strony
Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz Komendy Powiatowej PSP, samorządów gminnych
i samorządu powiatowego mieszkańców. Stąd
też w sprawozdaniu Prezesa znalazły się słowa
podziękowania dla wszystkich wymienionych
osób i instytucji.
Działalność Zarządu Powiatowego i całej

braci strażackiej znalazła pozytywną ocenę
w wystąpieniach uczestniczących w zjeździe
gości, w tym w słowach księdza kanonika Andrzeja Rygielskiego, który zaprosił wszystkich
na odprawianą przez siebie w kościele św.
Wojciecha w dniu 30 października o godzinie
10.30 mszę świętą w intencji braci strażackiej.
W tej sytuacji naturalnym już się stało
jednomyślne absolutorium dla ustępującego
Zarządu, po którym nastąpiła część wyborcza Zjazdu.
W rezultacie wybrano nowy Zarząd i nowy
skład Komisji Rewizyjnej, które ukształtowały
się następująco:
Zarząd Powiatowy tworzą: Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes, Marian Bodus, Grzegorz
Manikowski i Dariusz Lipczyński – Wiceprezesi, Kazimierz Koliński – Sekretarz, Michał
Mazurek – Skarbnik oraz członkowie: Tomasz
Napieralski, Marian Witucki, Szymon Manikowski, Zbigniew Cholewiński, Paweł Dziuma,
Stefan Mikołajczak, Andrzej Woźnicki, Roman Okoński, Mariusz Poprawski, Kazimierz
Duda, Marek Gramza, Jan Kaczorowski,
Leszek Baczyński, Jacek Michalak, Tadeusz
Synoracki i Zbysław Thomas.
Komisja Rewizyjna działać będzie w skła-
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dzie: Paweł Golczyński – Przewodniczący,
Artur Szymczak – Wiceprzewodniczący,
Marian Czerwiński – Sekretarz oraz członkowie: Bogusław Berka, Kazimierz Wiertel
i Tadeusz Janas.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki OSP
wybrano Andrzeja Kuraszkiewicza i Grzegorza Manikowskiego, a Zarząd Powiatowy na
pierwszym posiedzeniu swym delegatem do
Zarządu Wojewódzkiego wybrał Stefana Mikołajczaka.
Wyżej wymienione istotne postanowienia
poprzedziły odznaczenia i wyróżnienia oraz
towarzyszące im podziękowania i wyrazy
wdzięczności dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej
i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
Przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczeni zostali:
- „Złotym Znakiem Związku” - ksiądz kanonik – kapelan wągrowieckich strażaków
Andrzej Rygielski,
- „Medalem Honorowym imienia Bolesława
Chomicza” - Michał Mazurek, Kazimierz
Wiertel, Andrzej Banaszyński i Bronisław Łukaszewski.
Udekorowania odznaczonych z upoważnienia Zarządu Głównego dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak,
przy udziale Prezesa Zarządu Powiatowego
OSP Andrzeja Kuraszkiewicza.
Przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
OSP w Poznaniu uhonorowani zostali:
- Odznaką Honorową „Semper Vigilant”
(Wiecznie Czuwający) - Zenon Urbański
i Marian Bodus,
- Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - Jerzy Mianowski i Przemysław
Majchrzak,
- Srebnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - Michał Piechocki, Stanisław
Wilczyński i Andrzej Bąk,
- Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - Tadeusz Kłos, Tadeusz Synoracki,
Tomasz Francuszkiewicz, Mieczysław Durski, Andrzej Szewczykowski.
Wręczenia Odznaki i Medali dokonali
Stefan Mikołajczak i Andrzej Kuraszkiewicz.
- Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną
decyzją Kapituły Odznaki Honorowej Za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymała Ochotnicza Straż
Pożarna w Mieścisku – „Odznakę” tę, na
ręce Mariana Bodusa, Prezesa Zarządu OSP
w Mieścisku, wręczył Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Jerzy Kado.
Zjazd zakończyło wspólne zdjęcie nowo
wybranych władz i wspólny posiłek wszystkich
jego uczestników, w trakcie którego były wspomnienia i plany przyszłych działań i zamierzeń
na najbliższe pięć lat.
L. Lubawy

W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓŁPRACĘ

Goszczący 4 października 2011 roku na zebraniu skockiego Oddziału Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Henryk Zywert - prezes Zarządu Okręgowego Związku w Poznaniu, działając
z upoważnienia Zarządu Głównego Związku udekorował Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Tadeusza Kłosa „Złotą Odznaką Honorową” za wybitne zasługi dla Związku.
Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy złożona
została również „Złota Odznaka Honorowa”
dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
„Odznaki Honorowe” na wniosek skockiego
Zarządu Oddziału popartego przez Zarząd
Okręgowy w Poznaniu, przyznane zostały
Uchwałą Zarządu Głównego w Warszawie
w podziękowaniu za współpracę oraz szczególne wsparcie działalności socjalno - wypo-

czynkowej i kulturalnej seniorów.
Dekoracji towarzyszyły zabrzmiałe z sali
gromkie „sto lat”, oraz gratulacje i życzenia
dalszej współpracy.
Uroczysty charakter spotkania podkreślił
występ Zespołu Emeryckiego „Harfa”, który
pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego
zaprezentował nowy, repertuar.
Edmund Lubawy

ODDALI DAR ŻYCIA

Prawie siedem litrów krwi pozyskano podczas otwartej akcji honorowego krwiodawstwa
zorganizowanej przez wągrowiecki Polski Czerwony Krzyż, która odbyła się 14 października
na terenie Skoków.

Po raz kolejny mieszkańcy miasta i gminy
podzielili się tym bezcennym darem ratującym życie i zdrowie drugiego człowieka. Do
pobrania krwi zgłosiło się ponad 20 osób,
jednak nie wszyscy mogli tego dnia oddać ten
lek ze względu na stan zdrowia, który skrupulatnie kontrolował lekarz kwalifikujący do
oddania krwi. Najmłodszą uczestniczką akcji
była Agnieszka Gruss z Kuszewa, która po
raz pierwszy oddała ten dar życia. Natomiast
wieloletni honorowy dawca Tadeusz Rakocy
z Chociszewa po oddaniu zgromadził ilość
ponad 39 litrów.
Składamy podziękowania za pomoc przy
organizacji akcji: ks. Karolowi Kaczorowi,
Danucie Grzegorzewskiej, Eugeniuszowi
Kukurendzie i radnemu Antoniemu Wiśniewskiemu.
Warto wspomnieć, że kolejna akcja odbędzie się w miesiącu czerwcu 2012 roku podczas
corocznych obchodów z okazji Dni Skoków,
na którą serdecznie zapraszamy, jak również
na stronę: www.pck.wagrowiec.pl
Przypominamy, że każdy otrzymuje zwrot
kosztów podróży udając się do Punktu Krwiodawstwa mieszczącym się na 4 piętrze w budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

Konkurs krwiodawstwa
Od września do maja odbywa się Powiatowy
Konkurs Krwiodawstwa PCK dla: zakładów
pracy, służb mundurowych, placówek oświatowych, sołectw, stowarzyszeń oraz miast i gmin
na terenie powiatu wągrowieckiego, podczas
którego w 2010 roku Miasto i Gmina Skoki
zdobyło wysokie III – miejsce. Podsumowanie
odbędzie się w maju podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża.
Kolejny przywilej
Na prośbę wągrowieckiego zarządu PCK
Władze miasta Wągrowca przyznały w październiku kolejny przywilej dla dawców, którym PCK przyznał tytuł, legitymację i odznakę
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi
PCK; kobiety po oddaniu 5 litrów, mężczyźni
po oddaniu 6 litrów. Dzięki przywilejowi
Zasłużeni HDK mogą korzystać z usług wągrowieckiego Aquaparku zakupując zniżkowy
bilet po okazaniu legitymacji. Wcześniej został
przyznany również przywilej dla Zasłużonych
HDK PCK, którzy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na
terenie miasta i gminy Wągrowiec.
Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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Młodzież w Holandii
na Access Live Festiwal

Tradycyjnie już po raz trzeci skocka grupa młodzieży gościła w partnerskiej gminie Drechterland, gdzie w trzeci weekend września co rok
odbywa się Access Live Festival.
Jest to festiwal muzyczny, którego zadaniem jest aktywizacja młodzieży, bowiem jest on organizowany w całości przez wolontariuszy
– młodych ludzi z gminy Drechterland i okolic. Polska młodzież także
w czasie swego tygodniowego pobytu uczestniczy w przygotowaniach
i w samym festiwalu. Oprócz wspólnej pracy i zabawy z młodymi
ludźmi z Holandii, odwiedziliśmy Amsterdam, a w nim Plac Muzeów,
gdzie mieliśmy okazję obcować z niezwykłą sztuką m. in. Rembrandta,
Vermeera czy Degasa w Rijksmuseum (czyli Muzeum Państwowym).
Następnie przejechaliśmy tramwajem (co stanowiło niezwykłą atrakcję) do Dzielnicy Czerwonych Latarni, po której oprowadzał nas nasz
holenderski przyjaciel i opiekun, Michiel Beemester. Choć czasu było
mało, wrażeń nam nie zabrakło.
Cały festiwal udał się doskonale, a my fantastycznie się bawiliśmy
wraz z organizatorami tej imprezy. Z całą pewnością powrócimy tam
za rok z ogromną przyjemnością i ciekawością nowych wrażeń.
Małgorzata Opalińska

Kapitalny remont mostu
na ulicy Parkowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – zarządca ulicy Parkowej
w Skokach przeprowadził kapitalny remont znajdującego się w ciągu
tej ulicy mostu na rzece Mała Wełna. Wyłonionym w drodze przetargu
wykonawcą robót był zakład Andrzeja Marchlewskiego „BUDMOST”
w Wągrowcu, a ogólny koszt zadania wyniósł 243 986,56 zł.

„PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY W RODZINIE
NA TERENIE GMINY SKOKI”

W okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Gmina Skoki realizuje
projekt pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”.
W ramach w/w projektu zaplanowano cykl zajęć edukacyjno – profilaktyczno – terapeutycznych pn.: „Dziecko – artysta o wielkim sercu” dla dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin z różnymi problemami psychospołecznymi. Zajęcia mają nauczyć ich uczestników, poprzez aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego, jak unikać konfliktów, jak zagospodarowywać czas wolny z dala od
zagrożeń, jak wyrażać swoje emocje, jak świadomie i umiejętnie korzystać
ze współczesnych środków audiowizualnych.
Pozyskane dofinansowanie pozwoliło również rozszerzyć działalność
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Skokach poprzez zatrudnienie prawnika i psychologa, którzy udzielają bezpłatnych porad
mieszkańcom Gminy Skoki borykającym się z problemami uzależnień,
przemocy domowej, jak też mających wśród bliskich osoby potrzebujące
pomocy i wsparcia psychospołecznego.
Terminy przyjęć specjalistów
PSYCHOLOG:
Katarzyna Dudzińska-Rapczewska
konsultacje i porady indywidualne
Listopad:
07.11.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
09.11.2011 r. w godz. 16.30 – 18.30
14.11.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
16.11.2011 r. w godz. 16.30 – 18.30
21.11.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
Grudzień:
05.12.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
07.12.2011 r. w godz. 16.30 – 18.30
12.12.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
14.12. 2011 r. w godz.16.30 – 18.30
19.12.2011 r. w godz. 17.00 – 19.00
PRAWNIK:
Rafał Komasiński lub Anna Kaczmarek

W ramach remontu, którego głównym celem było wzmocnienie istniejącej konstrukcji żelbetowo-ceglanej mostu wykonano konstrukcję
z łukowych blach stalowych MP200, którą po zaszalowaniu wypełniono
wprowadzonym pod ciśnieniem betonem.
Równocześnie umocniono skarpy koryta rzeki i przyczółki mostowe,
co winno uchronić je przed podmywaniem przez wodę i przed osuwaniem się ziemi. Zamontowano też nowe balustrady i przeprowadzono
remont chodnika na moście.
P.s. Most na ulicy Parkowej wykonano na przełomie XIX i XX wieku,
przeznaczony był dla ruchu pojazdów konnych – do dostawy płodów
rolnych i dojazdu rolników do młyna. W roku 1939 został uszkodzony przy próbie wysadzenia go przez wycofujące się Wojsko Polskie.
W latach 1960-1970 ówczesne Prezydium Rady Miejskiej w Skokach
przeprowadziło prace wzmacniające polegające na zabetonowaniu
powstałej w 1939 r. wyrwy. W międzyczasie zmienił się sposób podróżowania, a transport przejęły w pełni pojazdy mechaniczne.
W tej sytuacji, wykonane prace wzmacniające konstrukcję przyczynią
się do poprawy komfortu korzystania z mostu przez jego użytkowników.
L. Lubawy

Listopad
02.11.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
09.11.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
16.11.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
23.11.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
30.11.2011 r. w godz. 12.30 – 16.30
Grudzień
07.12.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
14.12.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
21.12.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
28.12.2011 r. w godz. 13.30 – 16.30
Uwaga:
By zasięgnąć porady prawnika należy najpierw umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer (61) 8925 828 – numer Ośrodka Pomocy
Społecznej w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30 – 15.30 lub (61) 8925 800 wew. 52 - numer gminnego
koordynatora ds. uzależnień w czwartki w godz. 8.30 – 12.30
Regulacje te są spowodowane względami organizacyjnymi umożliwiającymi sprawną obsługę osób zainteresowanych.
Osoby zgłaszające się bezpośrednio do specjalistów będą obsługiwane
przez nich jedynie w przypadku posiadania wolnego terminu.
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„Sprzątanie Świata 2011”

PROJEKT
„LEPSZE JUTRO”

W październiku 2011r. zakończyła się czwarta edycja projektu
„Lepsze Jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skokach, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dniach 19-23 września 2011 roku na terenie Gminy Skoki została
przeprowadzona akcja pn. „Sprzątanie Świata 2011” ciesząca się, jak co
roku, dużym zainteresowaniem. Organizatorem był Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki, a do akcji włączyli się:
- uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Przedszkola Samorządowego w Skokach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie, Stowarzyszenia „Tęcza”,
- mieszkańcy sołectw: Sława Wielkopolska, Pawłowo Skockie, Bliżyce,
Brzeźno, Kakulin, Glinno, Grzybowo, Potrzanowo, Chociszewo, Budziszewice, Kuszewo, Rejowiec, Sławica, Rościnno, Szczodrochowo,
- przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Maciejak”
i „Morena” w Potrzanowie, „Semafor” w Szczodrochowie oraz
„Jedność” w Skokach,
- Związek Harcerstwa Polskiego ze Skoków.
Podobnie jak przy okazji obchodzenia „Dnia Ziemi 2011”, także
teraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach wyruszyli zbierać
śmieci znajdujące się na terenie miasta.

W projekcie wzięło udział dziesięć kobiet: dziewięć bezrobotnych
i jedna nieaktywna zawodowo.
W ramach projektu Panie odbyły następujące kursy:
• w czerwcu trening psychologiczny aktywizująco – doradczy
z warsztatami aktywizacji zawodowej;
• w lipcu szkolenie z zakresu obsługi komputerów;
• w sierpniu kurs rękodzieła – w zakresie technik: scrapbooking
(technika ozdabiania kartek i innych przedmiotów), decoupage
(technika serwetkowa) i filcowania na sucho i mokro;
• od miesiąca lipca do październikakurs prawa jazdy kat. B, zakończony teoretycznym egzaminem próbnym.
Po zakończonych kursach Panie otrzymały zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych umiejętności.
Marta Jaśkowiak

SKOCZANIE CZY WAM NIE WSTYD?!

Ten worek odpadów, początkowo cały, a dzisiaj poszarpany przez
zwierzęta, porzucony „przez tak bardzo miłującego ład, porządek,
i czystość na swej nieruchomości Skoczanina, że gotów jest swymi odpadami zaśmiecić każde ustronne miejsce”, pojawił się obok kamienia
„Robin Hood” przy ul. Parkowej kilka dni po akcji „Sprzątania Świata”
w miesiącu wrześniu br.

W ramach „Sprzątania Świata 2011” zebrano ponad 950 worków
z odpadami, które dostarczono do Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych w Kopaszynie.
Powodzeniem cieszyła się także kilkudniowa, nieodpłatna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamówek i toreb foliowych,
worków po nawozach sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE), towarzysząca prowadzonej akcji. Zebrano
łącznie blisko 20m3 odpadów wielkogabarytowych, ponad cztery tony
odpadów z tworzyw sztucznych oraz ponad trzy tony elektrośmieci,
w tym: 1,5t sprzętu audiowizualnego, około 400kg wielkogabarytowego
sprzętu AGD, komputery, monitory, elektronarzędzia oraz baterie.
Całkowity koszt akcji wyniósł niespełna 8.500zł.
Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym udział w „Sprzątaniu
Świata 2011” Burmistrz Miasta i Gminy Skoki składa serdeczne podziękowania.
Aleksandra Frankowska
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Wykazy, sprzedaż, dzierżawa działek:
• 7 października br. odbyły się II przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż działek budowlanych położonych w Brzeźnie. Do sprzedaży przeznaczono:
• Działkę nr 66/8 o pow. 0,0834 ha, cena wywoławcza 31.390 zł, którą
sprzedano za 31.710 zł.
• Działki nr 66/15 o pow.0,0908 ha, cena wywoławcza 34.120 zł
nie sprzedano.
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres
2 lat części (ok. 0,0640ha) działki nr 130 o ogólnej powierzchni 1,7653
ha, położonej w Skokach przy ul. Parkowej. W skład działki wchodzi
plac utwardzony o powierzchni ok. 0,1522 ha z wyjazdem od ul.
Parkowej, który w przeszłości był wykorzystywany jako kort tenisowy
oraz boisko. Obecnie część placu utwardzonego wykorzystywana
będzie jako plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego
wynosiła 86,10 zł. Ostatecznie ustalony w drodze przetargu czynsz
wynosi 246 zł/miesiąc.
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres
2 lat części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677/1 o ogólnej powierzchni
0,3110 ha położonej w Skokach przy ul. Zamkowej. W skład nieruchomości wchodzi plac utwardzony o pow. ok. 0,0580 ha z wjazdem od ul.
Zamkowej, przeznaczony na cele parkingowe, który wykorzystywany
będzie jako plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego
wyniosła 86,10 zł. Ostatecznie ustalony w drodze przetargu czynsz
wynosi 98,40 zł/miesiąc.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych w Sławie Wlkp. Do sprzedaży przeznaczono 28 działek,
przetargi odbyły się 14, 21 i 27 października br.
• Sprzedano 9 z 28 działek tj:
- Działkę nr 64/35 o pow.0,1008 ha, cena wywoławcza 50.922 zł sprzedano za 51.432 zł;
- Działkę nr 64/36 o pow.0,0919 ha, cena wywoławcza 46.371 zł sprzedano za 52.500 zł;
- Działkę nr 64/39 ha o pow. 0,1003 ha, cena wywoławcza 50.676 zł
sprzedano za 51.186 zł;
- Działkę nr 64/40 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 50.922 zł sprzedano za 51.432 zł;
- Działkę nr 64/49 o pow. 0,0981 ha, cena wywoławcza 45.879 zł,
sprzedano za 46.339 zł;
- Działkę nr 64/52 o pow., .0,1099 ha cena wywoławcza 51.414 zł
sprzedano za 51.934 zł;
- Działkę nr 64/54 o pow.0,1158 ha, cena wywoławcza 54.182 zł, sprzedano za 54.732 zł;
- Działkę nr 64/58 o pow.0,2171 ha, cena wywoławcza 91.020 zł sprzedano za 91.940 zł;
- Działkę nr 64/59 o pow.0,2186 ha, cena wywoławcza 91.635 zł, działkę
sprzedano za 134.000 zł;
- Wykazano do publicznej wiadomości grunt o pow. 0,21 ha położony
w Rościnnie, przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu
ograniczonego, dla zameldowanych na pobyt stały mieszkańców
Rościnna. Na działce znajduje się oczko wodne oraz wymagające
uporządkowania zakrzaczenia i zadrzewienia.
Zimowe utrzymanie dróg:
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie
dróg gminnych i chodników w okresie zimowym 2011/2012”. Do
przetargu przystąpiła 1 firma tj. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Włodarczyk Szymon z Roszkowa. Cena oferty: 203.630,13 zł.
Zgodnie ze specyfikacją zamówienia wykonawca musi dysponować

następującym sprzętem: 2 samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką, 4 koparko-ładowarki, jeden pług do odśnieżania chodników
umieszczony na nośniku mechanicznym o ciężarze całkowitym nie
przekraczającym 3 tony, jedna posypywarka mechaniczna do zwalczania śliskości nawierzchni chodników, placów i parkingów i nośnik
o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3 tony.
Przydział mieszkań komunalnych:
• Ogłoszono do wydzierżawienia trzy lokale mieszkalne tj. lokal położony w Grzybowicach 3/2 o pow. 25 m2, lokal przy ul. Zamkowej
13/5 o pow. użytkowej 53,70 m2, lokal przy ul. Zamkowej 9/7 o pow.
użytkowej 25 m2;
• Łącznie wpłynęło do Urzędu 11 wniosków o przydział mieszkania.
Kryteria formalne spełniało 7 wnioskodawców, u których powołana
Zarządzeniem Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła wizję lokalną.
Projekty realizowane
przy wsparciu
środków UE
• Zakończono rozbudowę świetlicy w Potrzanowie. Koszt
rozbudowy zamknął się kwotą 200.689,53 zł, z tego pozyskana dotacja z UE wyniosła
110.293 zł.
Złożono wnioski o dofinansowanie na projekty:
• „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”
• „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie”
• „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim”
Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostały umieszczone przez Lokalną
Grupę Działania „Dolina Wełny”, na liście rankingowej projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania.
Inwestycje, remonty:
• Zakończono budowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach
(łącznie z usunięciem kolizji linii energetycznej i telekomunikacyjnej).
W ramach inwestycji na istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej
częściowo utwardzonej kruszywem z recyklingu ułożono nawierzchnię
bitumiczną na długości 530 m i szerokości 5 m.
• Dobiega końca budowa ulicy Kościuszki w Skokach (budowa na
istniejącej nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej
z kostki betonowej ok. 400 mb). Łączny, ustalony w drodze przetargu,
koszt inwestycji wyniesie. 936.241,48 zł.
• Zakończono przebudowę nawierzchni dróg gminnych w Roszkówku
(654m nawierzchni bitumicznej), na odcinku Lechlin –Grzybowice
(2.240m nawierzchni bitumicznej), w Lechlinie (300m nawierzchni
bitumicznej) oraz w Kakulinie (350 m podbudowy). Łączny koszt
budowy wymienionych odcinków wyniósł 613.973,45 zł.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Doprowadzenie sieci
wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie”. Inwestycja
obejmuje budowę wodociągu z rur PCV 110 mm o długości 295 m
oraz przyłącza wodociągowego z rur PE 40 mm o długości 49,5 m. Do
przetargu przystąpiło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę tj. 36.218,44 zł
przedstawił Zakład Instalacji Sanitarnych, Tadeusz Kopała z Bliżyc.
Zakończenie robót zaplanowano do 25.11.2011 r.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji
technicznej centrum targowo-parkingowego w Skokach. Do przetargu
przystąpiło 6 firm. Najtańszą ofertę tj. 43.050 zł przedstawiła firma
„WA-art.” Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji z Poznania.
• 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, wzbogaconej o obiekty
towarzyszące, małą architekturę, sieci uzbrojenia terenu oraz utwardzenie nawierzchni.
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AKCJA ZIMOWA 2011/2012
Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg?

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na terenie Miasta
i Gminy Skoki zarządcami poszczególnych dróg są:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Oddział w Wągrowcu tel: (067)2627935
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. Poznańska i Rościńska
w mieście Skoki)
Nr 197 – relacji Sława Wlkp – Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel (067) 2685480, 0604438431
Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska,
ul. Topolowa
Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki
Lechlin – Łosiniec
(dr. woj. 196) Roszkowo – Popowo Kościelne
Rościnno – Lechlin – Roszkowo
Rakojady – Kakulin – Kuszewo
Raczkowo – Jabłkowo
Glinno – Bliżyce – Wysoka – Pawłowo Skockie
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo
Kuszewo – Jabłkowo – Rybno Wielkie
Pląskowo – Michalcza
Głęboczek – Dąbrówka Kościelna
Długa Goślina – Potrzanowo – Skoki
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
Tel: (061) 8925820
Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie miasta i gminy jest Urząd
Miasta i Gminy w Skokach
Urząd Miasta i Gminy w Skokach będzie prowadził zimowe utrzy-

manie dróg na w/w drogach na odcinku 70,5 km, w standardach 4-tym,
5-tym i 6-tym. Do 4-tego standardu zaliczono przede wszystkim drogi
o regularnej komunikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu gospodarczym. Drogi o mniejszym znaczeniu zostały zaliczone do standardu
5-tego i 6-tego. Jednocześnie informuje prace będą prowadzone wg
charakterystyki, opisu i dopuszczalnych odstępstw w poszczególnych
standardach zimowego utrzymania dróg
Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg
i chodników 2011/2012 dysponuje:
materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:
- Piasek - 250 ton
- Sól – 75 ton
Do posypywania dróg będzie używana mieszanina piasku z solą (o
zawartości soli ok. 25%)
sprzętem:
- piaskarki samochodowe – 2 szt.
- koparko – ładowarki – 4 szt
- pług oraz posypywarka na nośniku mechanicznym o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,0 Mg
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników prowadzone będą
systemem interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych
zjawisk dla przejezdności dróg. Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada za zimowe utrzymanie dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie
pozostałych dróg odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Powiatowy Zarząd Dróg.
3. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych
Wykonawcę prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi
na drogach gminnych wybrano na podstawie przetargu: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, Włodarczyk Szymon, Roszkowo1A/4,
62-085 Skoki
Uwaga
Zastrzeżenie i uwagi do stanu technicznego dróg innych niż gminne
należy kierować do w/w zarządców dróg.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Lp

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego
standardu

1
1.

2
IV

2.

V

Jezdnia ośnieżona w miejscach zasp,
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek
J e z d n i a
p o s y p a n a
na odcinku decydującym o możliwości
ruchu

·    luźny
·    zajeżdżony
·    nabój śnieżny
·    zaspy
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji
do 24 godz.

· 16 godz
· występuje
· występuje
· występują do 24 godz.

w miejscach wyznaczonych:
· gołoledź
· 8 godz
· pośniegowa

3.

VI

Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżania
w zależności od potrzeb
J e z d n i e
p o s y p a n e
p o
o d ś n i e ż e n i u
w miejscach wyznaczonych przez ZD

·    luźny
·    zajeżdżony
·    nabój śnieżny
·    zaspy

·
·
·
·

w miejscach wyznaczonych:

po ustaniu opadów śniegu
3
4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
·    luźny
· 8 godz
Jezdnia posypana na odcinkach decydują- ·    zajeżdżony
· występuje
cych o możliwości ruchu
·    języki śnieżne
· występują
·    zaspy
· do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji
do 8 godz.

występuje
występuje
występuje
występują do 48 godz.

od stwierdzenia występowania zjawisk
5
w miejscach wyznaczonych:
· gołoledź
· 8 godz
· pośniegowa
· 10 godz
· lodowica
· 8 godz

· wszystkie rodzaje · 2 godz
śliskości po odśnieżaniu
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VI GALA PRODUKTÓW REGIONALNYCH,
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH
Tak barwnie i kolorowo w naszej Gminie jest tylko raz w roku! A dzieje się tak podczas Gali Produktów
Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych, która została zorganizowana w tym roku po raz VI.
Formuła imprezy od początku jest taka sama, głównym zadaniem jest promocja twórczości ludowej, rzemiosła, artystów, rękodzielników, wytwórców tradycyjnej i zdrowej żywności, mieszkańców wsi. Wszystko
to w ciekawej oprawie artystycznej ma stanowić dobrą zabawę dla odwiedzających Galę widzów.
W roku ubiegłym imprezę współprowadził Władysław Grzywna
warszawski aktor i kabareciarz, skoczanie go polubili więc i w tym roku
organizatorzy poprosili go do udziału, jak zwykle świetnie zabawiał
publiczność oraz dokonał prezentacji wystawców, każdemu stoisku
dając swoje 5 minut podczas których mogli opowiedzieć coś o sobie,
o tym z czym się prezentują i zachęcić zwiedzających do oddania głosu
na swoje stoisko w konkursie na „Najlepszego Wystawcę”.
Oprawę artystyczną stanowiły irlandzkie klimaty w wykonaniu
zespołu JRM z Poznania, jednakże jeden z członków zespołu Michał
Jankowski jest mieszkańcem Potrzanowa. Muzykom towarzyszył zespół
taneczny Ellorien z Wrocławia. Podczas Gali wystąpił także młody
skocki muzyk Maciej Kujawa.
Na Gali zaprezentowało się 45 wystawców, w tym z terenu Gminy
Skoki, Powiatu Wągrowieckiego, województwa Wielkopolskiego,
a także w tym roku gościliśmy silną grupę z województwa KujawskoPomorskiego, a konkretnie z Bydgoszczy:
- Sołectwo Jabłkowo
- Sołectwo Potrzanowo
- Zakłada Aktywności Zawodowej z Gołaszewa
- ZPH NELTEX Kornelia Koteras z Kuszewa – producent bielizny
- Wojciech Gruchała z Brzeźna – pszczelarz
- Marek Siuda z Dopiewa – biżuteria, metaloplastyka
- Mieczysław Kogut z Ludomek - rzeźba i relief
- Agnieszka Kogut i Janusz Szcześniak z Ludomek – świece ręcznie
robione
- Iwona Ciężkowska-Stencel z Poznania - malowane drewno, decupage
- Teresa Jankiewicz z Wągrowca – rzeźba
- Gustawa Patro z Wągrowca – regionalista
- Agnieszka Mańka z Kakulina – malarstwo/portrety/karykatury
- PPH Koneser - Maria Lewicka z Jankowa Dolnego – artystyczne
wyroby ze skóry, warsztaty rękodzielnicze
- Giwer Art. Henryka i Zdzisław z Wałcza - rzemiosło rękodzielnicze
– wyroby z drewna, warsztaty rękodzielnicze wyroby z papieru
- Sławomir Piasecki z Gniezna – rogownik, warsztaty rogownictwa
i pokazy wojów średniowiecznych
- Katarzyna Maćkowiak z Czerwonaka –artystyczna pracownia witraży
- Andrzej Przybyła z Pobiedzisk – pszczelarz
- Jacek Drzymała z Poznania – rękodzieło, witraże
- Irena Maciaszek z Jerzykowa – ceramika ozdobna
- Mirosława Cichoń z Poznania – obrączki do serwetek
- RSP „Kruszewnia” ze Swarzędza – tradycyjne wędliny
- Dorota Bałut ze Sroczyna – rękodzieło artystyczne
- Elżbieta Kamińska ze Skoków – rękodzieło artystyczne
- Violetta Korbas ze Stęszewa – wiklina
- Alicja Kowal ze Stęszewa – artystyczna biżuteria srebrna
- Barbara Tokarska z Nowego Miasta nad Wartą - hafciarstwo artystyczne
- Teodozja Białek Izak z Poznania - biżuteria ręcznie robiona z kamienia
- Agnieszka Reszelska z Potrzanowa – carving (rzeźbione owoce),
wyroby z trzciny
- Anna Garbatowska z Wągrowca - biżuteria artystyczna, filc
- Przetwórnia Ryb „Rybajka” z Tarnowa k/Piły
- Beata Najdek z Obornik Wlkp. - decupage, serwetki, wyszywanki

- Anna Rożek Grządzielska i Izabela Ignaszewska Rożek z Poznania
– „Wytwórnia rzeczy miłych”
- Aleksandra Barzyk z Wiatrowa - biżuteria frywolitkowa
- Iwona Płokarz z Bydgoszczy – pracownia rękodzielnicza
- Mirosław Kufel z Bydgoszczy – pracownia rękodzielnicza
- Joanna Wróblewska z Bydgoszczy – rzeźba ogrodowa
- Jacek Spychalski z Bydgoszczy – „Specjały znad Brdy”
- Małgorzata Szałańska z Rokietnicy – rękodzieło artystyczne
- Halina Kalkowska-Nijakowska z Poznania – biżuteria artystyczna
- Natalia Kozak z Rijewa – rękodzieło artystyczne
- Leszek Lisiecki z Czerwonaka – rękodzieło artystyczne
- Elżbieta Kozierska z Gniezna – pracownia złotnicza
- Koło Hafciarskie „Tęcza” i Rękodzieła z Wałcza – rękodzieło artystyczne
- Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach
- Marwit Sp. z o.o. ze Złejwsi Wielkiej – zdrowe przetwory warzywne
Na Gali każdy miał więc coś dla siebie, coś dla duszy, coś dla ciała.
Zwiedzający próbowali, oglądali, kupowali i brali udział w głosowaniu
na „Najlepszego wystawcę”. Dzieci mogły popróbować swoich sił na
warsztatach rękodzielniczych: wyrobów z papieru, biżuterii ręcznie
robionej, wyrobów ze skóry czy rogownictwa.
Po koncercie zespołu JRM nastąpiło uroczyste podsumowanie
Gali. Burmistrz Tadeusz Kłos podziękował wszystkim wystawcom
którzy przyjęli zaproszenie do udziału oraz publiczności za liczny
udział w imprezie, ciesząc się, że z roku na rok przybywa wystawców
i zwiedzających.
Wszyscy wystawiający swe wyroby dostali dyplomy za udział w Gali,
oraz wyłoniono „Najlepszych Wystawców” zdaniem głosującej publiczności, i tak:
V miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej z Gołaszewa
IV miejsce – ZPH Neltex Kornelia Koteras z Kuszewa
III miejsce – Elżbieta Kamińska ze Skoków
II miejsce – Sołectwo z Jabłkowa
I miejsce – Sołectwo z Potrzanowa
VI Gala została współfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka „7 Ryb”, którego Gmina Skoki jest Członkiem.
Podczas Gali była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz
przeprowadzania konsultacji dot. aplikowania o środki w ramach PO
RYBY. Wszystkim zainteresowanym temat przybliżali pracownicy
Biura LGR „7 Ryb” na swoim stoisku. Więcej o Stowarzyszeniu na
stronie www.7ryb.pl.
Organizatorzy dziękują wszystkim którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tego pracochłonnego przedsięwzięcia,
zapraszamy także do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl.
Do zobaczenia za rok 21 października 2012 na kolejnej już VII
Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Skokach.
Karolina Stefaniak
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Wspomnienia z Ukrainy
W dniach 10-19 października 2011 r. grupa skockiej młodzieży przebywała z wizytą u swoich przyjaciół w
Białej Cerkwi na Ukrainie. Był to już drugi wyjazd na Ukrainę zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach w ramach podpisanego w październiku ubiegłego roku porozumienia
o współpracy z Miejskim Gimnazjum nr 2 w Białej Cerkwi. Celem współpracy obu szkół jest: wzajemne
poznanie kultur, tradycji, historii, języka realizowane m.in. poprzez wymianę młodzieży i wspólny udział
w projektach. Taki projekt edukacyjny realizuje właśnie nasze skockie gimnazjum. Przed wyjazdem na
Ukrainę młodzież uczestniczyła w zajęciach projektowych z zakresu krajoznawstwa, poznawała także podstawowe zwroty języka ukraińskiego.
Po długiej podróży uczestników wyprawy
czekało serdeczne powitanie ze strony gospodarzy. Do gimnazjum miejskiego w Białej
Cerkwi przybyli nie tylko uczniowie, ale także
rodzice, którzy na czas pobytu młodzieży na
Ukrainie udzielili gościny nie tylko młodzieży,
ale także opiekunom.
Każdy z uczestników został zakwaterowany
w ukraińskiej rodzinie, gdzie mieszkał podczas pobytu.
Biała Cerkiew to ponad 200 tyś miasto
położone nad rzeką Roś w obwodzie kijowskim w odległości ok. 80 km na południe od
Kijowa. W dawnych czasach aż do rozpoczęcia
rewolucji bolszewickiej miejscowość ta była
rezydencją magnacką należącą do rodu Branickich. Do czasów współczesnych zachowało
się wiele zabytków świadczących o potędze
dawnego rodu m.in. pałace: letni i zimowy
oraz wspaniały park ”Aleksandrija”, nazwany
tak na cześć Aleksandry Branickiej. Obecnie
Biała Cerkiew jest znaczącym ośrodkiem
przemysłowym w tym rejonie oraz ważnym
ośrodkiem edukacyjnym. Znajduje się w niej
m.in. najstarszy i najsłynniejszy ukraiński
Uniwersytet Przyrodniczy.
Naszą wizytę na Ukrainie zaczęliśmy od
zwiedzania stolicy.
W drugim dniu pobytu pojechaliśmy do
Kijowa, blisko 3 mln. miasta, rozciągającego
się malowniczo nad rzeką Dniepr. W Kijowie
odwiedziliśmy planetarium, stadion narodowy,
przed którym zrobiliśmy sobie pamiątkową
grupową fotografię, niestety nie udało się nam
go zwiedzić w środku. Spacerowaliśmy głównymi ulicami miasta, które zaprowadziły nas na
Plac Niezależności tzw. Majdan miejsce
ważnych uroczystości państwowych i imprez
kulturalnych. To właśnie na Majdanie w latach
2004-2005 miały miejsce główne demonstracje
związane z tzw. Pomarańczową Rewolucją na
Ukrainie. Z tego ważnego dla niepodległej
Ukrainy miejsca pojechaliśmy pod Sobór
Mądrości Bożej, cerkiew wpisaną na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, obecnie w tym budynku znajduje się
muzeum państwowe, naprzeciwko cerkwi pod
pomnikiem hetmana Bohdana Chmielnickiego bohatera narodowego Ukrainy zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcia.
Ostatnim punktem zwiedzania Kijowa była

wizyta w Ławrze Pieczerskiej. Jest to jeden
z największych skarbów nie tylko Kijowa
i Ukrainy, ale także całego wschodniosłowiańskiego prawosławia. Ławra Pieczerska
obecnie jest siedzibą Ukraińskiego Kościoła
Prawosławnego. W dawnych czasach była nie
tylko miejscem życia, modłów i pochówków
niezliczonych pokoleń mnichów, ale również
miejscem w którym pisano, a później także
drukowano księgi zarówno religijne jak i historyczne, naukowe, słowniki, elementarze
itp. Ławra jest położona na wysokim prawym
brzegu Dniepru i w całości wpisana na Listę
Dziedzictwa UNESCO.
Widok na Dniepr był przepiękny, złote
kopuły zespołu cerkwi w blasku zachodzącego
słońca swym widokiem przebiły wszystko co do
tej pory zobaczyliśmy w Kijowie. Ogromnym
przeżyciem była dla nas wizyta w podziemiach,
udało się nam wejść do jednej z pieczar,
w której ujrzeliśmy zmumifikowane szczątki
mnichów. Zmęczeni całodniową wycieczką
ale zadowoleni wróciliśmy do Białej Cerkwi,
do „swoich” ukraińskich rodzin.
W kolejnych dniach młodzież uczestniczyła
w lekcjach na które chodzili ich ukraińscy
przyjaciele, uczestniczyliśmy też w zajęciach
sztuki ludowej organizowanych przez Dom
Kultury „Słonecznik”. Zwiedzaliśmy Białą

Cerkiew: Muzeum Regionalne, kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana Chrzciciela oraz
Preobrażenskij Sobor .
W Białej Cerkwi znajduje się jeden z najstarszych na Ukrainie parków, powstały z inicjatywy rodu Branickich. Obecnie na jego
terenie znajduje się Park Dendrologiczny
Państwowego Ogrodu Botanicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, który zajmuje
powierzchnię 297 hektarów i stanowi zarówno
największy park dendrologiczny, jak i posiadający największą kolekcję roślin na terenie
Ukrainy. W porze złotej jesieni zwiedzanie
parku było niezwykłym przeżyciem.
Podczas pobytu na Ukrainie pojechaliśmy
także do oddalonej ponad 400 km Odessy,
miasta na południu Ukrainy, leżącego nad
Morzem Czarnym. To nadmorskie miasto portowe z ponad milionem mieszkańców i prawie
2000 lat historii urzekło nas swoim pięknem.
Zwiedzanie Odessy zaczęliśmy od budynku
Narodowego Akademickiego Teatru, Opery
i Baletu. Ten jakże piękny gmach w stylu barokowym onieśmielał swoim pięknem zarówno
z zewnątrz jak i w środku, gdzie na dodatek
udało się nam obejrzeć fragmenty próby
generalnej jednego z wystawianych tam występów baletowych. Po wizycie w teatrze nasi
Dokończenie na str. 14
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Wspomnienia z Ukrainy
Dokończenie ze str. 11
ukraińscy przyjaciele zabrali nas na wycieczkę autokarową po mieście.
Podziwialiśmy wspaniałe miasto mając świadomość, że w starożytności
były to tereny, gdzie sięgała cywilizacja grecka. Podczas przejażdżki zatrzymaliśmy się przy jednym z bulwarów nadmorskich i mijając pomnik
Aleksandra Puszkina poszliśmy na plażę. Woda w Morzu Czarnym
była zdecydowanie cieplejsza niż w Bałtyku w pełni sezonu i przede
wszystkim kryształowo czysta, a więc skusiła wielu do ściągnięcia butów
i zamoczenia nóg, było także dwóch śmiałków którzy się wykąpali ;-).
Przespacerowaliśmy się także słynnymi gigantycznymi „Schodami
Potiomkinowskimi” będącymi symbolicznym wejściem do miasta. Są
one również najbardziej rozpoznawalnym w świecie symbolem Odessy. Stało się to za sprawą radzieckiego filmu niemego z 1925 roku
w reżyserii Eisensteina, pt. "Pancernik Potiomkin", którego finałowa
scena działa się właśnie na tych schodach . Z góry schodów rozpościera
się piękny widok na port, hotel Odessa oraz latarnię morską. Jak się
okazało Odessa jest jeszcze piękniejsza po zmroku. Odkryliśmy to
spacerując ulicą Deribasowska, gdzie znajduje się piękny park zbudowany w 1803 roku z malowniczą fontanną, estradą, rzeźbami lwów,
i słynnym krzesłem upamiętniającym powieść „Dwanaście krzeseł”.
Tam także zobaczyliśmy dwa pomniki Leonida Utvosova, słynnego
jazzmana i komika pochodzenia żydowskiego urodzonego w Odessie
oraz statuę cenionego pilota Siergieja Utoczkina.
Z Odessy naprawdę nie chciało się wyjeżdżać, to magiczne miasto,
które na zawsze zostanie w naszych wspomnieniach.
Poza pobytem w Kijowie
i Odessie pojechaliśmy także
do miejscowości Buki, gdzie
jeden z deputowanych /odpowiednik naszych posłów/
wzniósł przepiękną cerkiew
oraz pomnik upamiętniający
cztery okropne wydarzenia
w historii Ukrainy, które miały
miejsce w ubiegłym stuleciu, tj.
wielki głód w latach 1932/1933, II wojnę światową, wybuch reaktora
w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 oraz wojnę z Afganistanem na przełomie lat 70/80. Budowle te otacza bajkowa sceneria: ogrodu pełnego
wieżyczek, potoków, altan, mostów i platform widokowych.
Podczas pobytu w Białej Cerkwi odwiedziliśmy także kręgielnię
oraz piekarnię.
Dorosła część delegacji spotkała się z wicemerem Białej Cerkwi oraz
rozmawiała z dyrektorami: Gimnazjum oraz Domu Kultury „Słonecznik” o dalszej współpracy. Bardzo pozytywnie oceniono nasze dotychczasowe działania. Przyjaźnie i sympatie zawarte przez młodzież dają
nadzieję na dalszą współpracę. Drugą rewizytę ukraińskiej młodzieży
planuje się w miesiącu marcu przyszłego roku. Przy pożegnaniu, które
miało szczególnie uroczysty charakter wiele było łez i wzruszeń. Żegnali
nas nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodziny goszczące nas
przez ten czas pobytu na Ukrainie w swoich domach.
Zakwaterowanie w rodzinach pozwoliło nam przełamać barierę
nieśmiałości, poznać nowe zwyczaje, kuchnię, tradycję i kulturę. Jak
się okazało nie było problemów zw wzajemnym zrozumieniem - nasze
języki są bardzo podobne. Świetnie też radziła sobie młodzież swoja
otwartością i szczerością łamiąc wszelkie stereotypy.
Organizatorami i zarazem opiekunami wyjazdu byli nauczyciele
ze skockiego Gimnazjum: Wiesława Surdyk-Fertsch, Małgorzata
Zaganiaczyk oraz Andrzej Surdyk. Uczestnicy wycieczki dziękują
pani Jarosławie Bilorusowej-Fertsch za przygotowanie podręcznego
słowniczka polsko- ukraińskiego, który szczególnie w pierwszych dniach
okazał się być bardzo pomocny. Serdeczne podziękowania składamy
także Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za wsparcie finansowe, bez
którego ten wyjazd nie miałby miejsca.
Zapraszam do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak
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Ceny zbóż
Obecnie (z dnia 21 października 2011 r) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę ok. 840 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 820 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 720 zł/tona,
pszenżyto ok. 680 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 680 zł/t. Do ceny
doliczyć VAT. Rok temu, w październiku 2010 ceny skupu zbóż, np. pszenica była w cenie ok. 760 zł, żyto było średnio 600 zł za 1 tonę, jęczmień
był w cenie ok. 600 zł za tonę. Obecnie targowiskowe ceny pszenżyta,
jęczmienia śred. 40 zł za 50 kg, pszenicy ok. 45 zł za 50 kg, ziemniaki
jadalne średnio 0,50-0,70 zł za 1 kg.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników lekko spada (z dnia 24 października 2011)
– śred. 4,70 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,20 zł/kg. Targowiskowe ceny
prosiąt średnio 100 – 125 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki ok. 6,50 – 7,30 zł/kg, jałówki
5,00 – 5,30 zł/kg , krowy 3,50 do 5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok.
0,90 - 1,12 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 21 października 2011 r.
Ceny śruty sojowej 1650 – 1875 zł/t, śruty rzepakowej 1120 – 1200 zł/t, otrąb
pszennych 660 – 700 zł/t. Wysoka cena oleju napędowego ok. 5,36 zł/litr.
Inne wiadomości
Jakie będą w najbliższym czasie ceny skupu zboża – raczej podobne.
Trudno powiedzieć jak będzie to za kilka miesięcy. Zapasy dobrego zboża
na mąkę nie są zbyt duże. Brakuje dobrego żyta. Na cenę skupu zboża
duży wpływ będzie miał ewentualny import do Polski i raczej dość dobre
plony ziarna kukurydzy.
Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 1,20 zł/kg wyższa jak rok temu i
wyższa o 0,80 zł/kg niż 2 lata temu. Utrzymuje się dobra cena skupu bydła
rzeźnego – głównie dlatego, że bydła mamy coraz mniej, a jest jeszcze eksport. Pogłowie trzody chlewnej – dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu.
Pogoda nadal naszym rolników nie sprzyja. Po okresie suszy w maju
i czerwcu mieliśmy „mokre żniwa”. Obecnie jest dość sucho i być może,
że tak na razie będzie. Większości rolnikom udało się terminowo wysiać
rzepak ozimy i zboża ozime. Są jednak miejsca gdzie wschody są słabe. Były
też „niespodzianki” z jakością materiału siewnego. Obecny stan wilgoci
w glebie pozwala w miarę na dobre wykonanie orki zimowej pod wiosenne
zasiewy. Bardzo ciepłe dni i noce na początku października spowodowały,
że w zasiewach jęczmienia ozimego już jesienią wystąpiła choroba grzybowa, tj. mączniak (żółknięcie liści). Czy bardzo obniży plony jęczmienia
zobaczymy. Kończy się wkrótce okres możliwości ubezpieczenia upraw
ozimych. Mimo pewnych zapowiedzi na razie w tych ubezpieczeniach
rolnych nie ma zmian.
Do 4 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje „Wnioski” o dofinansowanie ( max. do 100 tys. zł na jednego rolnika) na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
w gospodarstwach. Tym razem wspierane będą w pierwszej kolejności
gospodarstwa małe i te, które jeszcze nie otrzymywały pomocy np. na
„Modernizację” czy na „Młodego Rolnika”. Więcej informacji u doradcy
rolników i na stronach internetowych ARiMR.
Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów finansowych. Znamy już cenę (kurs bankowy) za Euro w dniu 30 września br,
tj. 4,405 zł/Euro - od tego zależy kwota złotówek „dopłat bezpośrednich”
za 2011 r do 1 ha. I tak za 2011 rok płatność JPO ma wynosić 710,26 zł/ha,
płatność UPO 274,56 zł/ha, płatność PZ 396,49 zł/ha, płatność ST (strączkowe) 264,30 zł/ha. Łącznie razem na 1 ha ok. 95 zł więcej niż za 2010
rok. Płatność ONW jest tak jak w poprzednich latach tj. 179 zł/ha. Obecnie
kurs Euro jest dość wysoki, co ma też duży wpływ na wysokie ceny paliw.
Uwaga Rolnicy ! Zapraszam w dniu 16 listopada o godz. 11- tej do sali
Biblioteki w Skokach na szkolenie o kredytach rolniczych, innych środkach
pomocowych i o ubezpieczeniach rolnych. Zapraszam !
Doradca Rolników - Stanisław Kida

454 miliony złotych przekazała
ARiMR 312 tys. rolników
w ciągu czterech pierwszych
dni realizacji dopłat ONW za 2011 r.

W 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ponad 700 tys. wniosków o przyznanie tzw. płatności ONW. Jest to
pomoc przeznaczona dla rolników, których gospodarstwa położone są
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. Od poniedziałku 17 października ARiMR rozpoczęła
wypłatę tego wsparcia, na które przeznaczono w sumie ok. 1,3 miliarda
złotych. W ciągu czterech pierwszych dni realizacji tych dopłat, Agencja
przekazała ponad 312 tys. rolników 454 mln zł.
Według planów Agencji do końca października br. na konta bankowe
rolników zostanie przekazane około 600 mln zł, co stanowi ok. 44%
ogólnej koperty finansowej przeznaczonej na wypłaty w ramach ONW.
Natomiast do końca 2011 r. rolnicy otrzymają z tytułu tych dopłat około
miliarda zł. Pozostałe 300 milionów złotych w ramach płatności ONW
trafi do rolników na początku przyszłego roku.
Tak szybka realizacja dopłat ONW jest możliwa dzięki bardzo dobrej
organizacji i zaangażowaniu pracowników ARiMR zajmujących się
rozpatrywaniem wniosków i wypłatą pieniędzy.
Departament Komunikacji Społecznej
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ŚLADAMI MICKIEWICZA

– II miejsce dla powiatu wągrowieckiego
wywalczyła młodzież z Antoniewa

W tym roku szkolnym w Rajdzie Mickiewiczowskim Szlakiem,
który odbył się 24.09.2011 w Obornikach startowało ponad 700 osób.
Kierownik startu- dyrektor Zygmunt Dyczkowski serdecznie powitał
wszystkich uczestników XXX jubileuszowego spotkania sympatyków
turystyki i Adama Mickiewicz
W budynku szkoły, przed wyruszeniem na trasę odbył się konkurs
wiedzy o Mickiewiczu i Obornikach oraz zostały złożone na ręce organizatorów prace plastyczne związane z bohaterami utworów Mickiewicza. W konkursie wiedzy o naszym Wieszczu świetnie się spisali nasi
zawodnicy: A.Cychowska, P.Burzych, M. Koszalski i K.Grzywaczewski
zdobywając maksymalną ilość punktów. Prace plastyczne wykonane
przez dziewczyny: M. Andrzejewską D. Janicką, M. Janusińską i R.
Emilov również prezentowały się wybornie. W Objezierzu reprezentanci 4 naszych drużyn do końca walczyli o zdobycie jak największej
ilości punktów dla zespołu. Swoje umiejętności sprawdzili podczas
uczestnictwa w kolejnych konkurencjach, tym razem sprawnościowych:
rzut lotką do celu, żonglerka piłką, rzuty do kosza i jazda na rowerze
w żółwim tempie. Zweryfikowali również swoją wiedzę biorąc udział
w konkursie dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielanie
I pomocy

Właśnie w ramach takiej działalności, na prośbę Adama Mickiewicza,
Józef Grabowski sprowadził Franciszka do Łukowa. Bracia spotkali
się w Łukowie i spędzili tam święta Bożego Narodzenia, w tym kościele poeta w1831r.uczestniczył w pasterce. Mieliśmy okazję na
chwilę poczuć klimat tamtejszego historycznego spotkania dwóch
braci zasiadając w kościelnej ławce która podczas pasterki w 1831r.
była przez nich zajęta. Franciszek Mickiewicz z parafią w Łukowie
był związany przez 13 lat, pracował w administracji majątku, a gdy
Grabowscy w 1859 r. przenieśli się w Lubelskie, przeprowadził się do
pobliskiego Rożnowa ,gdzie zamieszkiwał 18 lat. Również korzystając
z uprzejmości księdza proboszcza zwiedziliśmy Izbę Pamięci poświęconą A Mickiewiczowi. Nad wejściem do Izby Pamięci znajduje się
płaskorzeźba A. Mickiewicza wykuta w marmurze przez art. Ireneusza
Maternika. W holu zobaczyliśmy min: portret A. Mickiewicza , gabloty
ze zdjęciami z poświęcenia tablicy w kruchcie kościoła, przekazania
ziemi z Zaosia. W środku Izby mieści się dzwon „Święty Franciszek”,
który wzywał na pasterkę A. i F. Mickiewiczów, urna z ziemią z Zaosia
k/Nowogródka. Na ścianach wisi min.: portret Józefa Grabowskiego,
drzeworyt „Mickiewicz na Krymie” 24 obrazy Elwira Andriollego ilustrujące „Pana Tadeusza”, list Franciszka Mickiewicza napisany miesiąc
przed śmiercią do Turno oraz słowa Franciszka wypowiedziane przed
śmiercią do bratanka. Na stołach znajdują się dzieła, A. Mickiewicza
16 tomów wyd.1955r., opracowania, gazety, foldery poświęcone A.
i F. Mickiewiczom. W gablotach, znajdują się…, nie sposób wymienić
wszystkich pamiątek, zatem zapraszamy już teraz do zwiedzania Łukowa znajdującego się na trasie Murowana Goślina- Oborniki.
W imieniu sympatyków turystycznych wypraw
Grażyna Lubawa

Mateusz Nowak Mistrzem Polski
Młodzików w chodzie na dystansie
5 km

1 i 2.10.br. na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbyły się,
Mistrzostwa Polski w kategorii młodzika w lekkoatletyce, (Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego).
Doskonale na tych zawodach zaprezentował się jedyny przedstawiciel
naszej gminy, uczeń Gimnazjum w Skokach, Mateusz Nowak, który
zajął I miejsce, zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza Polski w chodzie
na dystansie 5 km, ustanawiając przy okazji rekord życiowy, który
obecnie wynosi 24:27,66. Jest to II klasa sportowa. Mateusz trenuje
ze swoim ojcem Wiesławem, nauczycielem wychowania fizycznego
w Gimnazjum w Skokach. Udział mieszkańca naszej gminy w tej rangi
zawodach w kategorii młodzika miał miejsce po raz pierwszy w historii.

O klasyfikacji powiatów stanowiła najwyższa suma punktów zdobytych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu. Dziewczęta i chłopcy
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w V Etapie Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego wywalczyli II
miejsce dla powiatu wągrowieckiego. W podsumowaniu Rajdu wszystkie biorące w nim drużyny otrzymały od organizatorów pamiątkowe
jubileuszowe statuetki oraz dyplomy uczestnictwa. Również dla wszystkich turystów organizatorzy przygotowali gorący posiłek, kiełbaskę
z grilla i herbatkę.
W drodze powrotnej 31-sobowa grupa z opiekunami K.Kalką, B.Seidlerem, G.Lubawą oraz M.Piechockim zatrzymała się w Łukowie.
Z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy księdza proboszcza tut. parafii
, który opowiedział nam historię związaną z pobytem A. Mickiewicza
w Wielkopolsce. Nasz wielki Wieszcz który przebywał wówczas w Wielkopolsce zabiegał o uwolnienie brata Franciszka z niewoli pruskiej.
Poeta mógł liczyć na pomoc Józefa Grabowskiego- właściciela Łukowa, który organizował pomoc dla walczącej Warszawy i zapewniał
schronienie powstańcom przekraczającym granicę rosyjsko-pruską..

Wcześniej 17.09.2011r., w Szczecinie Mateusz wygrał eliminacje makroregionalne.
***
Łukasz Nowak 17.09.2011r. zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski
seniorów w chodzie na 20 km w czasie 1:23:52. Zawody odbyły się
w Warszawie na obiektach klubu Skra.
EL
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JESZCZE KILKA SŁÓW
O KOLONIACH LETNICH

Wcześniej informowaliśmy czytelników o pobycie dzieci z naszej
Gminy na kolonii w Łebie, a dzisiaj kilka słów chcielibyśmy poświęcić
wspomnieniom z kolonii, która odbyła się w dniach 18.08 – 31.08.2011r.
w Rewalu.
Jej organizacja możliwa była dzięki współpracy Urzędu Miasta
i Gminy w Skokach z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym z Zielonej Góry.
Brało w niej udział 20 dzieci, a całość kosztów ich pobytu pokrywana
była ze środków pozyskanych przez Towarzystwo „PTKraj”.
Opiekę nad uczestnikami z Gminy Skoki sprawowali kierownik
kolonii i dwóch wychowawców, instruktor sportowo – turystyczny,
instruktor kulturalno – oświatowy, ratownicy WOPR, psycholog oraz
pielęgniarka kolonijna.
W trakcie turnusu zostały zrealizowane wcześniej zaplanowane zajęcia objęte programem kolonii tj. autokarowe wycieczki wyjazdowe ( do
Trzebiatowa i Gryfic, Kołobrzegu i Zieleniewa, Trzęsacza i Kamienia
Pomorskiego ) oraz wyprawy piesze, imprezy integracyjne, turystyczne, sportowe, rekreacyjne, ogólnorozwojowe oraz zajęcia wynikające
z własnego planu pracy wychowawców poszczególnych grup.
Odbywały się różne gry i zabawy o charakterze plastycznym, sportowym, towarzyskim i umuzykalniającym. Dzieci brały udział m. in.
w dyskotekach tematycznych („Dyskoteka w stylu hawajskim połączona
z konkursem na szokująca fryzurę”, „Karnawał w Wenecji”, „Bal mistrzów sportu”, „Beach Party”), ogniskach połączonych ze śpiewaniem
oraz opowiadaniem dowcipów „Chrzcie kolonijnym”, nietypowych
zawodach „Bruneci kontra blondyni”, „Wieczorze talentów”. Odbyła
się zabawa terenowa „ Sherlocka Holmesa” połączona z biegiem patrolowym i wiele, wiele innych atrakcji.
Dzieci uczestniczyły w programie profilaktyczno – wychowawczym
prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów. Organizowano
dostosowane do grup wiekowych zajęcia socjoterapeutyczne m.in.
w oparciu o programy „ Sport – tak, nałóg – nie” czy „Kraina Stumilowego Lasu” , którego podłożem była fabuła „Kubusia Puchatka”.
Podczas zajęć kulturalno – oświatowych kształtowano postawę patriotyczną, rozwijano tożsamość regionalną oraz krzewiono wartości
rodzinne. W pracy z dziećmi postawiono duży nacisk na nawiązywanie
dobrych i prawidłowych relacji dziecko – dorosły.
Wielką radość przyniosły dzieciom również zajęcia sportowo –rekreacyjne prowadzone na plaży i terenie obiektów oraz boisk sportowych.
Bazę kolonijną stanowił ośrodek „Bryzka”.
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska

Skoczanin bezkonkurencyjny

W sobotę 24 września do Wiejskiego Ośrodka Integracji i Aktywizacji Wsi w Rgielsku z całego Powiatu Wągrowieckiego nadciągnęło
aż 41 młodych talentów, aby wziąć udział w I Powiatowym Festiwalu
Młodych Talentów „Poznaj Swój Talent”. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Przemysław Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec oraz
pomysłodawczyni Festiwalu - Pani Małgorzata Malinowska.
Talenty oceniała komisja w składzie: Szymon Manikowski, Beata
Górna oraz Romana Ptak. Wśród występujących przeważały talenty
śpiewające, ale nie zabrakło również tańca, gry na gitarach elektrycznych i klasycznych, pokazów sportowych, monologów i recytacji.
Na przeglądzie nie zabrakło reprezentantów naszej Gminy. Szkołę
Podstawową w Skokach reprezentowali: Franciszek Dukszta i Szymon
Serafiński, którzy porwali wszystkich swoim tańcem do muzyki Michaela Jacksona. Cieszymy się, że Franek przeszedł do finału konkursu
zdobywając ogromne uznanie publiczności i finałową nagrodę. Opiekunem chłopców była pani Renata Stróżowska.

Gimnazjum w Skokach reprezentowali Kamil Gramza z Lechlina,
uczeń klasy 2, który zaprezentował monolog w gwarze poznańskiej,
Paulina Wełnic ze Skoków, także uczennica klasy 2 – śpiew oraz Maciej
Kujawa z klasy 3, który grał na gitarze elektrycznej. Zarówno Paulina
i Maciej przeszli do II etapu
Talent Macieja grającego na gitarze elektrycznej porwał wszystkich.
Wykonaniem utworu "The Final Countdown" zespołu Europe zapewnił sobie miejsce w drugim etapie, w którym zaprezentował rockową
wersję kompozycji Jana Sebastiana Bacha, czym zagwarantował sobie
zwycięstwo na Festiwalu zdobywając dobrej klasy aparat fotograficzny.
Opiekunami uczniów była pani Małgorzata Zaganiaczyk.
Gratulujemy młodym zdolnym z naszej Gminy, będziemy trzymać
kciuki, aby byli coraz lepsi.

POMYSŁ NA ... NIEDZIELĘ

8.01.2012r.
UDZIAŁ W

XX FINALE
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZAGRAJ Z NAMI!
ZGŁOŚ SIĘ
DO BIBLIOTEKI
61 892 58 22
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Śmiech to zdrowie

Nudne jesienne popołudnie? Może gdzieś tak, ale nie w Skokach.
A już na pewno na nudę nie mogli narzekać sympatycy satyry i miłośnicy
Wańdzi, którzy przybyli do skockiej hali w sobotę 15 października.
A hala jak zwykle w przysłowiowych szwach pękała. Pękała tym razem
także ze śmiechu. Ponad sześćset osób, wszyscy rozbawieni, przepełnieni dobrym humorem i pozytywną energią. A jak się śmiać i w jakich
momentach dowiedzieliśmy się z instruktażu na starcie występu od
Romana Żurka. Chwilę po godzinie 19 scenę opanowała najjaśniejsza spośród kabaretów Neo-Nówka i dodające jej blasku, dbające
o oprawę muzyczną Żarówki. Z czego się śmialiśmy? Z siebie samych!

Z naszych przywar, kompleksów i słabości. W krzywym zwierciadle
satyry ujrzeliśmy między innymi: przygotowania do Euro 2012, wczasy nad polskim morzem, wizytę Trzech Króli, stosunki Polska- USA
i drogę do nieba. Artyści kabaretowi - tropiciele absurdu w polityce
pozostawili w Skokach wiele miłych wrażeń, my odwdzięczyliśmy się
dzwoneczkiem i podkową na szczęście. Kto przybył do hali, ten wie, że
zwykły dzwonek, a tyle może. Pozostaję z radosnym podziękowaniem
skierowanym do publiczności.
Elżbieta Skrzypczak

Z panią Joanną na grzyby…

Maślak, prawdziwek, muchomor czy kurka. Który jadalny? Który
trujący? „Kim” jest czerwony? A „kim” ten żółty. Gdzie rosną kanie?
Skąd wziąć opieńki? Co znaczy grzybiarz? A co grzybobranie?
Na te i inne pytania w piątkowe przedpołudnie, 7 października
odpowiedzi udzielała Joanna Papuzińska, autorka wierszy i bajek dla
dzieci. Tegoż właśnie dnia, w sali Biblioteki Publicznej, w Skokach
spotkała się Ona z młodymi skoczanami, by odkryć przed nimi tajniki
swojego zawodu oraz by wyjaśnić im na czym polega magia barwnych,
książkowych obrazków. Pomagała jej w tym ilustratorka Elżbieta Krygowska – Butlewska, a wiernymi słuchaczami były dzieci z Przedszkola
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz Niepublicznego
Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie. Po zakończonym spotkaniu
grupa 25 przedszkolaków z obu placówek wzięła udział w warsztatach
ilustratorskich, w trakcie których powstawały sympatyczne i kolorowe
postaci nazywane przez dzieci „Strzępołakami”.
Spotkanie uwieńczyło wspólne zdjęcie i zapewnienie kolejnej wizyty.
Sylwia Popadowska

Chór Kameralny w Mogilnie

W niedzielę 16 października Chór Kameralny, na zaproszenie Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wziął udział w III Mogileńskich
Jesiennych Impresjach Kulturalnych, których organizatorem było Sto-

warzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne. Chór, jak zwykle
zasilali członkowie Chóru Kameralnego z Wągrowca. W Impresjach
brały udział również inne zespoły: Chór Męski DZWON z Gniezna,
Chór KANON z Słupcy oraz miejscowy Chór HEMANTUS.
Impresje rozpoczęły się mszami św. w poszczególnych parafiach
Mogilna muzycznie obsługiwanymi przez poszczególne chóry. Każdy
w innym kościele. Nasz zespół śpiewał w kościele parafialnym p.w. św.
Jana Apostoła (Klasztor z XII wieku). Śpiew nasz spotkał się z uznaniem słuchaczy, czemu dał wyraz ks. Proboszcz w podziękowaniach
wygłoszonych na zakończenie mszy. Zaprosił chór do wykonania po
mszy mini koncertu. Koncert został nagrodzony rzęsistymi brawami
publiczności. Ponadto ks. Proboszcz zaprosił nas na koncert w okresie
kolędowym. Po mszy św. organizatorzy Impresji poczęstowali wszystkich obfitym posiłkiem.

Po obiedzie był czas na zwiedzenie Mogilna, po czym o godz. 16.oo
rozpoczął się koncert galowy, w którym wzięły udział wszystkie chóry
wykonując swoje sztandarowe utwory. Nasz chór wykonał 4 utwory:
jako pierwszy wykonaliśmy utwór Die launigge Forelle – von Franz
Schoggl 2 zwrotki, w tym jedna w języku polskim z wariacją Eine
kleine Nachtforelle (Mozart), melodię ludową w opracowaniu K. Sikorskiego „Czemuście mnie mamuliczko”, Fragment z opery Nabucco
G. Verdi „Va pensiero” oraz na zakończenie „Pater noster” w opracowaniu Zdenka Lukasa. Był to utwór wykonany w podziękowaniu
za pontyfikat bł. Jana Pawła II. W tym miejscu trzeba nadmienić, że
Impresje były w całości poświęcone bł. Janowi Pawlowi II, ponieważ
16 października przypada rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę
piotrową. We wszystkich koncertach to wydarzenie było akcentowane.
Poziom artystyczny naszego koncertu galowego był na tyle wysoki,
że zostaliśmy wyróżnieni publicznie przez organizatorów za wysoki
poziom artystyczny wykonania. Zapewniono nas że przyszłoroczne IV
Mogileńskie Impresje Kulturalne bez naszego udziału się nie odbędą.
Ponadto zostaliśmy zaproszeni na koncert kolęd, który zorganizuje
dla nas Mogileński Dom Kultury. Impreza zakończyła się ok. godz.
18.oo. Wszyscy, łącznie z dyrygentem Panem Andrzejem Kaliskim,
we wspaniałych nastrojach wróciliśmy do domów.
Andrzej Mizgajski
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krótki program artystyczny, w którym udowadniali, że w pełni zasłużyli
na tytuł ucznia naszej szkoły. Tegoroczni pierwszacy przygotowali
montaż wierszy, pięknie zaśpiewali piosenki, odpowiadali na pytania
związane z ojczyzną, symbolami narodowymi oraz z bezpieczeństwem

Rok Heweliusza

O HEWELIUSZU SŁÓW KILKA padło w szkole podstawowej 7
października. Wreszcie i nareszcie. Do tej pory główne skojarzenie dla
przeciętnego odbiorcy to wiadomość o wypadku promu „Heweliusz”
przed paroma laty. Tymczasem słowo wiązane z tragedią wielu rodzin
dotyczy człowieka, którego imieniem nazwano rok 2011.

Otóż Jan Heweliusz urodził się 28.1.1611 r. Życie spędził w Gdańsku. Zmarł 28.1.1687. Pochodził z zamożnej rodziny. Ojciec był kupcem zbożowym i prowadził browar. Syn kształcił się sporo, nawiązał
kontakty z uczonymi w Londynie i Paryżu. Założył obserwatorium
astronomiczne. Pracował tam, konstruował narzędzia i urządzenia
(np. teleskop długości 50 m), pisał i rysował. Brał udział w życiu społecznym miasta: był członkiem cechu piwowarów, ławnikiem i rajcą.
Stworzył nowoczesną selenografię. Sporządził szereg ilustrowanych
ksiąg, m. in. O Księżycu, kometach, gwiazdach (odkrył 7 nowych
gwiazdozbiorów). Opisał ruch komet po parabolach. Użył wahadła do
mierzenia czasu. Skonstruował śrubę mikrometryczną do mikroskopu
i prawdopodobnie prototyp peryskopu. Był pierwszym królewskich
astronomem Rzeczpospolitej i nie tylko.
W korytarzu pojawiły się zatem plansze obrazujące barwne życie
Jana. Powycinane na wzór monidła miejsca na twarz dały okazję do
ożywienia komiksu oraz ujrzenia kolegów w aurze pasjonującej opowieści. Poruszający się tym sposobem uczony mózg być odbierany jako
jeden z tych, którego losem także była szkoła. Kompozycja dopiero
za sprawą uczestników była sensowna i komunikowała właściwie
skomplikowane treści. Klasa III a zaprosiła do wędrówki śladami
gdańszczanina zaprzyjaźnione III b i III c. Podczas przerw uczniowie
zachęcali do czytania, badania, sprawdzania inne dzieci. Dla ciekawskich (tych jest najwięcej) czekało zaaranżowane na odwrocie plansz
jakby – obserwatorium. Jego aspekt poglądowy to ryciny galaktyki,
fotografie Księżyca, mapa wyrysowana z natury przez Heweliusza,
gwiazdozbiory (w tym przezeń odkryte Psy Gończe, Sekstant, Tarcza
Sobieskiego) oraz prawdziwy teleskop także do przymierzania się.
Takich uczniów jak nasi warto zabierać w wielki świat nauki, gdyż
od tego stają się w pewien sposób wielcy, o czym przekonuje
Justyna Markiewicz

Pasowanie Na Ucznia

14 października 2011r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły
mieli swój wielki dzień. Była to uroczystość ślubowania, która uczyniła
maluchy "prawdziwymi" uczniami. Przygotowania do tej chwili trwały
niemalże od początku roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów klas pierwszych. Zanim uczniowie
klasy pierwszej przyjęli z rąk dyrektora akt pasowania, zaprezentowali

na ulicy. Po zakończeniu części artystycznej, pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor symbolicznie pasował wszystkie dzieci,
dotykając ich ramienia wielkim ołówkiem, przyjmując ich w ten do
osób do grona uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały dyplomy oraz
pamiątki w postaci książek ufundowane przez rodziców oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. W związku z obchodzonym tego dnia
Świętem Edukacji Narodowej przedstawiciele klas pierwszych złożyli
najserdeczniejsze życzenia.
Dzień 14 października otwiera nowy rozdział w życiu pierwszaków
bowiem rozpoczynają oni swoją „przygodę” z edukacją.

Dzień Nauczyciela

Dzień 14 października obchodzimy każdego roku wyjątkowo. To
szczególna data. W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej,
powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. Nie bez powodu, gdyż to
właśnie tego dnia mamy okazję do obdarowania naszych pedagogów
kwiatami i złożenia im życzeń, dziękując za ciężką pracę i wysiłek włożony w naszą edukację. Z okazji tego święta zamiast zajęć lekcyjnych
odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów z wychowawcami, po
czym uczestniczyliśmy w programie artystycznym, w którym uczniowie
popisali się swoim kunsztem recytatorskim, aktorskim i wokalnym.
Wzięli w nim udział niezwykle zdolni aktorzy z klasy 4b, 4c, 4d, 5a, 5b
i 6b pod kierunkiem pań: Alicji Kramer i Renaty Stróżewskiej. Nie
zabrakło scenek z życia szkoły, dowcipów i piosenek. Jak co roku przedstawienie było barwne i bardzo dynamiczne. Scenariusz przedstawiał
w krzywym zwierciadle m.in. problem awansu zawodowego nauczycieli,
a hitem była piosenka „Awans ci da” na melodię „Felicita”, którą wykonały Ewelina Szymańska i Adrianna Trawka. Z kolei trudna praca
nauczycieli przedstawiona była w utworze „Będę nauczycielką”, gdy
zespół Fantazja śpiewał m.in.: …Wszyscy mi mówią bądź dziennikarką,
księgową lub artystką. Na świecie liczą się mądrzy ludzie, tacy co wiedzą
wszystko. To prawda, ale jest jedna sprawa, o którą chciałam spytać.
Nim będą sławni, Ci wielcy ludzie, kto ich nauczy czytać?”. Natomiast
życzenia wyśpiewane zostały w piosence pt. „Dzień Nauczyciela”, które
dedykujemy jeszcze raz:
Więc wszystkim paniom, no i panom,
życzymy tego właśnie by
przez wszystkie dni szkolnego roku,
promienie słońca z Wami zawsze szły!

20

Pasowanie na Przedszkolaka
w Jabłkowie

14 października 2011 r. w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Był to pierwszy, tak
ważny i poważny debiut przedszkolaków z najmłodszej grupy. Dzieci
podeszły do tego z wielkim zapałem i entuzjazmem. Przez wiele dni
pilnie uczyły się piosenek i tańca. Był to dla „Pszczółek” wielki ale miły
wysiłek, z którym znakomicie sobie poradziły.
Pasowania, olbrzymim lizakiem dokonała Pani Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
drobny upominek na dobry początek edukacji przedszkolnej. Swoim
występem uroczystość uświetniła grupa 5-6 latków. Na koniec rodzice
i dzieci mogli spędzić czas przy wspólnym poczęstunku.

w Rejowcu

Dnia 14 października 2011 w Przedszkolu w Rejowcu odbyła się
uroczystość pasowania na przedszkolaka. Jest to szczególnie ważne dla
nowoprzyjętych dzieci. Był to pierwszy poważny debiut przedszkolaków
z najmłodszej grupy. Dzieci z entuzjazmem i wielką radością przybyły
na uroczystość. Nie zabrakło również rodziców, którzy mogli podziwiać
występy swoich dzieci. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Po uroczystym pasowaniu wszyscy udali
się na poczęstunek. Dla dzieci również przygotowane były słodkości.

i w Łosińcu

14. 10. 2011r. w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie, oddział Łosiniec odbyło się Pasowanie na przedszkolaka. Dzieci długo wyczekiwały
na ten wyjątkowy dzień. Na początku przedstawiły swoim kochanym
rodzicom to, czego się do tej pory nauczyły w przedszkolu, później
razem z rodzicami i zaproszonymi gośćmi bawiły się wspólnie tańcząc

Niech się każdy dowie, że
Dzień Chłopca był w Pawłowie

Jak co roku 30 września swoje święto obchodzą wszyscy chłopcy a dziewczyny w tym szczególnym dniu składają najlepsze życzenia swoim kolegom.
Podobnie było w Pawłowie Skockim, gdzie koleżanki, panie i mamy nie
poprzestały tylko na życzeniach dla Eryka, Mateusza, Kacpra i Radka.
Chłopcy mieli do wykonania wiele śmiesznych zadań między innymi:
jedzenie jabłek zawieszonych na sznurku bez pomocy rąk, wybór „król
disco ”, kwaśne smaki, zabawy z balonem, przygoda z gazetą.
Każda z wymienionych konkurencji wywoływała uśmiech na twarzy
uczestników zabawy. Jednogłośnie uznano, że najwięcej radości wywołał „król disco”, którym ogłoszony został Radek.
Iza i Anastazja wraz z paniami nad wyraz uważnie obserwowały
zachowania chłopców gdyż chciały być pewne, że koledzy zasłużyli na
słodkie niespodzianki.
Uwiecznieniem tego święta była dyskoteka. Wszyscy bawili się znakomicie i oczywiście już planują następną imprezę!
Magdalena Błażejewska

i w Lechlinie

W przeddzień Dnia Chłopca, tj. 29.09.11 r. w szkole w Lechlinie,
odbyła się zaraz po lekcjach pierwsza w roku szkolnym 2011/12 dyskoteka dla uczniów klas I - VI. Na początku, dziewczynki z klasy IV
złożyły wszystkim Solenizantom życzenia. Każda klasa przygotowała
dla swoich Chłopców niespodzianki w postaci drobnych upominków
i słodkiego poczęstunku. Dyskotekowe rytmy były urozmaicane
konkursami, podczas których uczestnicy musieli wykazać się sprytem,
zręcznością i zamiłowaniem do tańca. Solenizanci, którzy brali udział
w konkursach nagradzani byli słodkościami. Wszyscy bawili się doskonale od początku do końca.
Nad całością czuwali wychowawcy: G. Kufel, G. Mazurek, J. Graczyk,
P. Wiśniewski.
Grażyna Kufel

„Byle do przerwy”

układy do zabaw muzyczno-ruchowych. Maluszki były bardzo dumne,
że razem z mamą mogą się wspólnie pobawić, a jednocześnie tym razem
to mama uczyła się czegoś od swojego maluszka. Po wspólnej zabawie
dzieci były pasowane ogromnym lizakiem przez panią Wicedyrektor
przedszkola, musiały na dużej biedronce odcisnąć swój kciuk na znak
przystąpienia do społeczności przedszkolnej. Oczywiście nie obyło się
bez upominków, każdy przedszkolak otrzymał dyplom i odznakę przedszkolaka oraz koszyczek obfitości. Po uroczystości rodzice, zaproszeni
goście oraz najważniejsze osoby tego dnia, nasze przedszkolaki, usiedli
do wspólnej kawki, herbatki oraz ciasta, które upiekli Rodzice za co
bardzo dziękujemy .

„Święto Pyry” w Rejowcu

19 października 2011 roku w Przedszkolu w Rejowcu odbyło się
„Święto Pyry”. Dzieci najmłodsze rozpoznawały jesienne warzywa z zasłoniętymi oczami, a starsze przedszkolaki wykonały jeżyki z ziemniaków i wykałaczek. Wyboru najładniejszych dokonała specjalna komisja,
a dzieci otrzymały drobne upominki. Wygrała Oliwia, Weronika i Julia.
Po ukończonych ziemniaczanych konkurencjach wszystkie dzieci zjadły
ze smakiem przygotowane „pyry w mundurkach” z gzikiem.

W październiku w filii w Rejowcu ukazał się pierwszy numer gazetki
szkolnej pt. " Byle do przerwy", wydawanej przez Samorząd Uczniowski w Rejowcu. W gazetce znalazły artykuły na temat Dnia Edukacji
Narodowej oraz relacje z licznych imprez i akcji w jakich uczestniczą
nasi uczniowie. Atrakcję stanowiły zdjęcia z dyskoteki z okazji Dnia
Chłopca oraz rebus konkursowy.
Praca związana z gazetką rozwija umiejętności literackie uczniów,
ponadto uczy ich samodzielności - sami piszą artykuły, sami zajmują
się reklamą i rozprowadzaniem gazetki co stanowi dla nich mały kurs
przedsiębiorczości. Co więcej własny, mimo iż pod opieką nauczyciela,
wyzwala w uczniach poczucie niezależności i wzmacnia ideę samorządności. W przygotowaniu pierwszego numeru "Byle do przerwy"
pracowały ochoczo: Weronika Grynia - przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego oraz Magdalena Paczyńska, Weronika Mucha.

Pasowanie na „Rycerzy”
– uczniów Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie

„… Pasowanie na rycerzy, to stary, uroczysty ceremoniał inicjacji
rycerskiej. Rytuał ten obejmował przypięcie pasa z mieczem młodemu
rycerzowi i mocne uderzenie płazem miecza w ramię. Od wieku X
miecz poświęcano , a od XI wieku ceremonia pasowania odbywała się
w kościele…”, tyle mówi „Słownik mitów i tradycji kultury” Władysława
Kopalińskiego na temat pasowania na rycerzy.
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Podobny zwyczaj panuje obecnie w pierwszej klasie szkoły podstawowej po zaliczeniu okresu wstępnego, lub jak kto woli, przygotowawczego. Jest to tak zwane pasowanie na ucznia.
14 października 2011 roku w bardzo miłej i uroczystej atmosferze
odbyło się takie pasowanie w SP Jabłkowo.
Do pasowania przystąpili: Dominik Kępka, Remigiusz Saukens,
Maja Nowak, Kinga Pachowicz, Sandra Wdowiak, Sandra Łukasik
i Zofia Drewicz.
Na początku „rycerze” z klasy I odświętnie ubrani, zaprezentowali
licznie zebranym gościom program artystyczny wespół z powstającym

w szkole zespołem wokalnym „Bez nazwy”. Całością programu kierowały konferansjerki z klasy IV: Natalia Dudek, Daria Sonnenberg
i Wiktoria Drewicz. Spektakl reżyserował Antoni Wiśniewski.
Następnie dyrektor szkoły Małgorzata Przybysz na prośbę dzieci
i rodziców w obecności biało-czerwonej flagi – sztandaru przeprowadziła ceremonię ślubowania, a potem pasowała dzieci klasy I – „rycerzy” – na uczniów szkoły w Jabłkowie, nie mieczem, ale ogromnym,
drewnianym ołówkiem.
Wychowawca klasy wraz z Panią dyrektor nałożyli pasowanym pamiątkowe birety oraz wręczyli dyplomy, legitymacje szkolne i słodkie
upominki tzn. rożki, które miały osłodzić pierwszakom ten wyjątkowy
dzień. Dzieci otrzymały także paczki z upominkami od swoich kolegów
z klas II i III. Do dzieci przemówiła Pani dyrektor M. Przybysz wręczając im od dyrekcji szkoły piękny prezent w postaci książek i nagrań
Baśni Braci Grimm.
Pasowanie to ogromne przeżycie dla rodziców i wychowawcy.
Wszyscy pragną, aby uroczystość ta była piękna i na długo zapadła
w pamięć. Dlatego oprócz wspaniałego występu uczniów, rodzice wraz
z wychowawcą zorganizowali dla swych pociech poczęstunek z ogromnym tortem z napisem „Pasowanie na ucznia w Jabłkowie 14.X.2011
r.”. Była też sesja zdjęciowa, aby ten dzień utrwalony został medialnie.
Na zakończenie należy wspomnieć o sponsorach imprezy. Wielkie
podziękowania należą się: Pani Beacie Pytlińskiej ze skockiej drogerii,
Państwu Pilaczyńskim ze sklepu papierniczego w Skokach, Państwu
Jarzembowskim – właścicielom sklepu przy ul. Topolowej w Skokach,
Kierowniczce sklepu Pana Bystrego przy ul. Kościelnej – Pani Mocnej,
Państwu J. J. Dziurka ze „Słodkiej Dziurki” w Skokach przy ul. Poznańskiej, Paniom wychowawczyniom klas II i III SP w Jabłkowie: K.
Szymańskiej i P. Grossmann, oraz Pani Agnieszce Przewoźnej
Antoni Wiśniewski
PS. na fotografii widzimy klasę I z Jabłkowa wraz wychowawcą
i dyrektor szkoły.

w Rejowcu

14 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, filia
Rejowiec, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – pierwszoklasiści
zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Wagę tej chwili podkreślała
obecność w odświętnie udekorowanej sali, wszystkich rodziców, nauczycieli, przedstawiciela Dyrekcji Stowarzyszenia, uczniów starszych
klas, a także młodszych kolegów z przedszkola.
Pierwszaki z pomocą koleżanek ze starszych klas przedstawili z tej
okazji krótki program artystyczny. Było to dla nich wielkie przeżycie.
Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci sobie świetnie
poradziły. Wspaniale „zdały” swój pierwszy egzamin, w którym musiały

wykazać się znajomością przepisów drogowych, umiejętnością śpiewu,
zręcznością, znajomością regulaminu szkoły a przede wszystkim uśmie-

chem (nawet po wypiciu kwaśnego eliksiru), a zebrani goście nie szczędzili im braw. Dla rodziców była to znakomita okazja do poczynienia
obserwacji: „Jak moje dziecko funkcjonuje na tle klasy?”. Uczniom
udało się pokonać wszystkie zadania, doczekali się więc pasowania.
Najpierw przed całym przedszkolem i szkołą w obecności pocztu
sztandarowego dzieci złożyły uroczyste ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście,
być dobrym kolegą i wzorowym uczniem,
słuchać Rodziców i Nauczycieli,
dbać o dobre imię przedszkola i szkoły
żyć w umiłowaniu Ojczyzny- Polski.”
Następnie Pani I. Dembińska-Wilk magicznym piórem pasowała
pierwszaków na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Od tej chwili nie są już maluchami, ale prawdziwymi uczniami.
Na zakończenie części oficjalnej złożono najmłodszym wychowankom szkoły serdeczne życzenia, aby każdego dnia szli do niej z uśmiechem, wręczono dzieciakom pamiątkowe dyplomy oraz rogi obfitości
wypełnione słodyczami.
Pani Anita Czechowska zachęciła uczniów i ich rodziców do korzystania
z biblioteki szkolnej, a Pani Sandra Winiarska ogłosiła wyniki konkursu na najbardziej lubianego nauczyciela. Konkurs przeprowadził
Samorząd Uczniowski, a zwyciężyła i pamiątkowy dyplom otrzymała
Pani Ewa Mikołajczak.

i w Lechlinie

14 X br. w szkole w Lechlinie odbyła się Uroczystość Pasowania na
Ucznia pierwszoklasistów. Po zaprezentowaniu swojej wiedzy i umiejętności uczniowie zostali pasowani przez dyrektora Stowarzyszenia
Edukacyjnego „Tęcza” p. Małgorzatę Przybysz. Tego dnia do grona
uczniów zostali włączeni: Drewicz Julia, Frontczak Paulina, Jeska
Samanta, Majcherczyk Marta i Tronina Kamil. Po pasowaniu dzieci
dostały pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. Nad całością imprezy
czuwała wychowawczyni klasy I p. Justyna Graczyk.
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Sport szkolny

na była wspaniale przygotowaną recytacją wierszy i pięknym, zbiorowym
śpiewem. Dodatkową atrakcją, nad którą czuwał Kacper Konieczny z kl.
2c był pokaz slajdów, ukazującym postać wielkiego Polaka.
Szczególną uwagę publiczności zwrócił odtwórca głównej roli, kolega
z klasy 3c, znany już z występów szkolnego teatru „Iluzja”, Piotr Maciejewski, który z niezwykłym oddaniem wcielił się w postać papieża.
Wierszokletka „Szkolny Miszmasz”

Spędzili tę noc.... w bibliotece!

14 października br. wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszego gimnazjum spędzili w szkole, by wspólnie z zaproszonymi gośćmi
przeżywać ten jedyny, chyba najważniejszy dzień w roku, swoje święto.
Wśród publiczności można było też zauważyć liczne grono absolwentów
naszej szkoły.
Były więc życzenia i symboliczne kwiaty dla nauczycieli a przede wszystkim to, na co wszyscy z niecierpliwością i pewnego rodzaju obawą czekali
od dawna, czyli otrzęsiny przygotowane dla uczniów klas pierwszych przez
Samorząd Uczniowski i jego opiekunkę, p. Małgorzatę Zrobczyńską.
Pierwszaki mają już za sobą poznawanie nauczycieli, koleżanek i kolegów
oraz przedmiotów. Nadszedł więc czas, by pokazali co potrafią i mogli zostać przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Spośród różnych konkurencji
najwięcej emocji wzbudziło jedzenie gruszki z bitą śmietaną bez użycia rąk.
Salwy śmiechu wywoływał również konkurs tańca z balonem. Pierwszoklasiści gorąco dopingowali swoich kolegów i koleżanki z klasy. Wszystkim
ogromnie zależało na zdobyciu jak najlepszego miejsca i dlatego już od
kilku tygodni przygotowywali wyznaczone zadania. Komisja konkursowa
w składzie: p. Elżbieta Słoma, p. Bartłomiej Malinowski i przedstawicielka
SU Daria Kucz po podliczeniu punktów z 10 konkurencji ogłosiła wyniki.
Bezkonkurencyjna okazała się klasa Ic, która zajęła pierwsze miejsce,
tuż za nią klasa Ia. Na trzecim miejscu znalazła się klasa Ib. Czwarte
miejsce przypadło klasie Id. Na zakończenie uroczystości wychowawcy
wręczyli pierwszoklasistom legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy.
W tym dniu Dyrektorzy naszej szkoły złożyli gratulacje i wręczyli uczniom
dyplomy, medale i nagrody za zdobyte niedawno laury na konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych.
Klaudia Iradzka i Kinga Bielecka „Szkolny Miszmasz”

18.10.br. w Poznaniu miały miejsce Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych.
Dziewczęta z naszego Gimnazjum zajęły w stawce 40 sztafet 13
miejsce. Biegły w składzie – w kolejności zmian: Kaczyńska Michalina,
Kopydłowska Blanka, Rychlicka Zuzanna, Kaczyńska Julia, Kucz Daria,
Wojtkowiak Angelika, Krzymieniewska Michalina, Borkowska Ilona,
Tronina Sandra, Świątkowska Anna.
Chłopcy na tych samych zawodach zajęli 28 miejsce biegnąc w składzie: Druciarek Mikołaj, Gruss Paweł, Liberski Jakub, Dembiński Piotr,
Przybylski Damian, Jabłoński Sebastian, Karczewski Dorian, Dzikowski
Jakub, Ziombkowski Kewin, Nowak Mateusz.
Opiekun zespołów Wiesław Nowak
22.10.br. w miejscowości Olejnica, gm. Przemęt na terenie pięknego
Ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyły się
Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Biegu na
Orientację. Młodzi uczniowie Gimnazjum w Skokach spisali się bardzo
dobrze zajmując w klasyfikacji szkół 3 miejsce zarówno w klasyfikacji
dziewcząt jak i chłopców.
Indywidualnie dziewczęta zajęły miejsca w II dziesiątce: 13 Karolina Gasińska, 14 Daria Kucz, 16 Zuzanna Rychlicka. Wystartowało
91 gimnazjalistek.
Chłopcy zorientowali następujące miejsca: 7 Krzesimir Kaczmarek,
14 Mikołaj Druciarek, 15 Mateusz Nowak, 19 Patryk Szymkowiak,
rezerwowy – Dorian Karczewski. W kategorii wystartowało ponad
80 zawodników.
Do zawodów w/w gimnazjalistów przygotowywał Wiesław Nowak
EL

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych , biblioteka Gimnazjum nr 1 w Skokach zorganizowała w nocy z 21 na 22
października „Morderczą Noc” , która upłynęła pod znakiem kryminału.
Spędzenie nocy w bibliotece cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Spośród wszystkich zainteresowanych, jedynie 15 dzieci wzięło udział w nocnych zabawach. Impreza rozpoczęła się o godz. 19.00, a zakończyła o 8.30
rano w sobotę. Jedną z największych atrakcji dla młodych czytelników była
możliwość spędzenia czasu poza domem, w śpiworach pomiędzy regałami
pełnymi książek. Tej nocy nie zabrakło gier i zabaw integrujących grupę,
były konkursy z nagrodami książkowymi sprawdzające spostrzegawczość,
było wspólne oglądanie filmu A. Christie „ Noc w bibliotece”, było głośne
czytanie innej książki królowej kryminału, była pyszna kolacja. Tuż przed
północą podano specjalny „morderczy” tort. Ukoronowaniem spotkania
było puszczenie w niebo o północy specjalnych lampionów życzeń. Spotkanie biblioteczne zakończyło się śniadaniem o godz. 8.00, po czym rodzice
zabrali swoje pełne wrażeń pociechy do domów.
Dzięki pierwszej edycji Nocy w Bibliotece uczniowie Gimnazjum
przekonali się, że biblioteka może być miejscem ciekawym, tętniącym
życiem, które z tradycyjnymi wyobrażeniami o ciszy, spokoju oraz atmosferze senności i nudy nie ma nic wspólnego.
Maria Piotr-Malinowska

XI Dzień Papieski

20 października br. uczennice i uczniowie klasy 1b razem z wychowawczynią- p. Małgorzatą Zrobczyńską zorganizowali uroczystość z okazji XI
już Dnia Papieskiego, który ma przypominać nam wszystkim, jak ważnym
człowiekiem dla nas był Jan Paweł II i jak bardzo za nim tęsknimy.
Przedstawienie to miało charakter retrospekcyjnej rozmowy papieża
Jana Pawła II z młodzieżą. Papież odpowiadając na pytania młodych ludzi, wspominał swoje dzieciństwo i czasy młodzieńcze. Całość przeplata-

Święto Edukacji Narodowej

W pierwszej stolicy Polski

Siedemdziesięcioro trzecioklasistów wraz z p. Haliną Kunke, Iwoną
Migasiewicz, Dorotą Mrozińską i Elżbietą Słomą udało się 19 X br. do
Gniezna, aby tam w Teatrze im. Aleksandra Fredry zobaczyć spektakl
pt. „Król Edyp. Antygona”, obejrzeć zbiory muzeum archidiecezjalnego oraz zwiedzić miejscową katedrę. Wyjazd ten na pewno wzbogacił
uczniów w wiedzę na temat duchowego i materialnego bogactwa naszej
Ojczyzny. Był też niecodziennym spotkaniem z żywym słowem, co pozwoli lepiej zrozumieć niełatwą przecież lekturę obowiązkową.
„Szkolny Miszmasz”
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA GIMNAZJUM NR 1
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH
zaprasza 18 listopada 2011r. o godz.1000
do hali sportowej na III PIKNIK NAUKOWY
realizowany w ramach projektu edukacyjnego pod hasłem
„NASZE ŻYCIE - NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
W programie:
- pokazy doświadczeń w wykonaniu pracowników UAM
- konkursy wiedzy i zadania projektowe
- wybór najlepiej przebranego naukowca
- przedstawienie Szkolnego Teatru „Iluzja”
- występ zespołu Roses
- występ gitarowy i prezentacja gwary poznańskiej
- wystawa fotograficzna pt. „Nasze lasy”
- prezentacja prac uczniowskich wykonanych w ramach projektu
- grill
- wręczenie nagród, dyplomów i upominków oraz losowanie nagród
dla głosującej publiczności
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Tak jak w roku ubiegłym, dnia 14 lipca br. pojechaliśmy na Wołyń z VI Pielgrzymką do świętej dla nas
ziemi, tam gdzie żyli nasi ojcowie, dziadowie... Niektórzy z nas jeszcze pamiętają… urodzili się tam. Żyli
i udało im się życie ocalić. Chcemy ponownie zobaczyć, co tam jeszcze po nas zostało. Może jakiś krzyż,
jakieś znajome drzewo z dziadkowego sadu… może choćby wspomnienie sąsiada, który zachował pamięć
przez te wszystkie lata. Chcemy odwiedzić nasze cmentarze, te miejsca, gdzie bliscy oddali ducha w banderowskiej zawierusze. Zadźgani nożem, porąbani siekierami, zagrzebani w jakimś dole czekają tam na
nas i na naszą modlitwę.

Szlakiem Wołyńskich Krzyży

Na czas naszej pielgrzymki zamieszkaliśmy
w Stepaniu nad rzeką Horyń, w miejscu gdzie
od dawnych czasów zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości, kultur i religii.
Ukrywał się tu Książę Litewski Świdrygiełło,
gościł Król Polski Stefan Batory, Hetman Koronny Stefan Czarniecki a także Król Szwedzki
Karol 12 i Car Rosji Piotr I Wielki. Zamek
w Stepaniu, po którym zostały tylko ruiny nosił
imię Stefana Batorego. Pojechał też z nami
szlakiem Wołyńskich Krzyży minister, prof.
Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który
uczestniczył w wielu nabożeństwach oraz był
obecny w miejscowości Butelki, przy poświeceniu tablicy upamiętniającej Ukraińca Petra
Olkowicza Bazeluka, żołnierza Wojska Polskiego, który uratował wielu Polaków przed
niechybną śmiercią. Przedstawiciele Ukraińskich Władz witali naszego ministra chlebem
i słowami wyrażającymi przyjaźń i współpracę
w pojednaniu narodów bez prawa powrotu
tych strasznych antagonizmów narzuconych
przez Stalina i Hitlera.
W wielu Mszach św. uczestniczył metropolita łucki Ks. bp. Marcjan Trofimiak oraz wielu
księży katolickich i prawosławnych. Msze św.
zostały odprawione przed zbiorowymi mogiłami oraz w Chołoniewiczach, przed dołem
śmierci, do którego Polaków wrzucono z poderżniętymi lub odciętymi głowami, rozprutymi
brzuchami i w nim konali w męczarniach.
Dopiero po wielu latach zostali pochowani
jak Katolicy.

Zacytuję w tym miejscu homilię, jaką wygłosił duchowny prawosławny o. Stefan Szomonko: „… Jesteśmy chrześcijanami i przyjmujemy
chrzest, przyjmujemy naukę Chrystusa. Jesteśmy
dziećmi bożymi, braćmi i siostrami w Chrystusie.
Za tym krzyżem świeci Słońce. Ono świeci dla
wszystkich, ono świeci dla całej ziemi. Kiedy ktoś
powie, że słońce należy do niego i księżyc należy
do niego i niebo należy do niego i ziemia, to mówi
nieprawdę. Sprzeciwia się Bogu. Każdemu z nas
Bóg dał krzyż. Każdy niesie swój krzyż. Krzyż niesie
każda rodzina. Krzyż niesie każdy naród. Dobrze
jeśli krzyż, który nosimy pochodzi od Chrystusa.
Dobrze jest kiedy człowiek swoje przekonania
podporządkowuje nauce Chrystusa, kiedy człowiek
żyje zgodnie z nauką Boga, kiedy żyjemy zgodnie
z Nowym Testamentem, który przekazał Chrystus.
Wtedy poznaje Bóg, że jesteśmy Jego uczniami
i żyjemy w miłości, widzi to wtedy, kiedy żyjemy
zgodnie z przykazaniami, które Bóg przekazał
Mojżeszowi: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż,
nie pożądaj rzeczy bliźniego swego.. . Stoimy na
tym miejscu, gdzie kiedyś była polska wioska,
gdzie mieszkało 58 polskich rodzin. Cieszyli się
oni z każdego wschodu Słońca. Tu gospodarowali
tak samo jak bracia ukraińscy, po sąsiedzku modlili się o niebiańską rosę dla ziemi, o deszcz dla
ziemi, o urodzaj, o błogosławieństwo, żeby praca
nie poszła na marne. Tak samo wznosili ręce do
nieba, swoje modlitwy i swoje łzy..” .
W scenerii pustego pola i gdzieniegdzie
jeszcze zachowanych drzewek owocowych,
gdzie mieszkali Polacy było słychać płacz
i szloch uczestników pielgrzymki, którzy byli

w wieku ponad 80 lat. Każdy z nas spotkał się
z ciekawymi ludźmi i poszerzył swoją wiedzę
na temat Kresów RP i bardzo dużo padało
pozytywnych opinii z ust Ukraińców w podeszłym wieku na temat Polaków zamieszkujących te tereny od dawien dawna. Pierwsza
Pielgrzymka na Wołyń została zorganizowana
w dn. 13-15 czerwca 1996 roku przez gen. dyw.
Czesława Piotrowskiego, który był członkiem
rządu E. Gierka. Na jego oczach banderowcy
w nocy z 09/10 lutego 1943 roku zamordowali
ojca Stanisława i brata Henryka. Szczegóły
z życia Czesława Piotrowskiego jak i innych
rodzin z Huty Stepańskiej, Wyrki, Omelanki,
Kamionki, Siedliska i wielu innych miejscowości można odnaleźć w książce pt. „Krwawe
żniwa za Styrem, Horyniem i Słuczą” Cz.
Piotrowskiego.
Każdy uczestnik VI Pielgrzymki otrzymał
od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
„Guzik Katyński” oraz wydane przez Polskie
Radio, pod patronatem Instytutu Pamięci
Narodowej, cztery płyty dokumentujące mord
ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku.
Ukraińcy w każdej miejscowości witali nas
bardzo serdecznie i np. w Hucie Stepańskiej
serdecznie zapraszali nas do swoich domostw
na obiad (bardzo zdrowa, smaczna żywność).
W Stepaniu koncertował dla nas Ukraiński zespół ludowy w pięknych strojach i z przepięknym repertuarem. Do Polski wróciliśmy bardzo uduchowieni, z uśmiechami na twarzach.
Bogdan Gajewski
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„EMERYCKA” PODRÓŻ

DO TRZECH WOJEWÓDZTW

Spotkaniem 14 września br. przy grillu i muzyce na stawach „U Leszka” członkowie Skockiego Oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zakończyli tegoroczny sezon letni.
Comiesięczne, łączone z tańcami wieczorne grillowanie to nie
jedyne emeryckie atrakcje minionego lata. Uzupełniały je wyprawy
turystyczno-krajoznawcze połączone z wypoczynkiem i poznawaniem
ciekawych miejsc naszego kraju.
Wszystko rozpoczęło się już 28 maja jednodniową wycieczką do
Centrum Ogrodniczego „HORTULUS” w Dobrzycy w powiecie koszalińskim, gdzie nasi „emeryci” nie tylko podziwiali piękne ogrody
tematyczne, ale też skorzystali z możliwości zakupu różnorakich kwiatów i krzewów ozdobnych, które upiększyły ich przydomowe ogrody.
Pobyt w Dobrzycy wykorzystano też na wypad do Kołobrzegu, gdzie
każdy spacerując po nadmorskiej promenadzie mógł zaczerpnąć świeżego morskiego powietrza, a „smakosze”, w zależności od upodobań
raczyli się ulubionymi lodami, goframi i „rybką, która lubi pływać”.
Następna, tym razem kilkudniowa wycieczka również prowadziła
nad Bałtyk, a konkretnie do Władysławowa, gdzie nasi emeryci
wypoczywając i nabierając sił, niejako przy okazji zwiedzili Półwysep Helski.
Kolejne tygodnie, to też kolejne jednodniowe wyjazdy a w pamięci
ich uczestników pozostały wycieczki:
- do Inowrocławia – zapamiętana z pobytu w Parku Zdrojowym i w
tężniach solankowych;
- do Wrocławia, zakodowana zwiedzaniem Starego Rynku, Ostrowa
Tumskiego i ogrodu japońskiego.
Osobne, nie tylko krajoznawczo-architektoniczne, ale i duchowe
wrażenia, dostarczyła wycieczka-pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego – Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu,
połączona z pobytem w drodze powrotnej w pochodzącym z XVI
wieku pięknym kościele Wniebowzięcia NMP i Świętego Leonarda
w Słupcy.
Jednak najwięcej wrażeń i wspomnień naszym wycieczkowiczom
dostarczył wyjazd w dniach 28 sierpnia do 3 września, który pierwotnie
planowany jako wycieczka do Sandomierza przekształcił się w wyprawę do 3 województw południowo-wschodniej Polski.
Tym razem nasi wycieczkowicze zakwaterowanie i doskonałe
wyżywienie znaleźli w Ośrodku Wypoczynkowym Tanew i w Hotelu
„Galicja” w Ulanowie w województwie podkarpackim.
Tutaj też, spotkali się z Panem Bogusławem Wojdakiem, który
okazał się doskonałym przewodnikiem nie tylko w trakcie zwiedzania
Podkarpacia, ale również województw: lubelskiego i świętokrzyskiego.
Poniedziałek, 29 sierpnia przeznaczono na poznanie historii i dnia
dzisiejszego położonego w rozwidleniu Tanwi i Sanu Ulanowa. Zwiedzanie rozpoczął spacer wśród drewnianej, XIX wiecznej zabudowy
miasta, które w swej historii było ważnym ośrodkiem szkutnictwa
i flisactwa. Następnie była wizyta w szczycącym się barokowym ołtarzem i tronem papieskim, z którego podczas pielgrzymki w roku 1999
do Sandomierza korzystał Ojciec Święty Jan Paweł II, w kościele Św.
Jana Chrzciciela oraz krótki przystanek przed chlubą mieszkańców
- pomnikiem Jana Pawła II. Dzień zakończyły odwiedziny przystani
rzecznej na Sanie, gdzie rotman pan Mieciu przybliżył zwiedzającym
historię flisactwa na Sanie i Wiśle.
Wtorek wycieczce zajęło zwiedzanie województwa lubelskiego.
Był więc wypad na Roztocze, do Zamościa (Rynek Wielki, renesansowy ratusz i muzeum) oraz do Zwierzyńca (kościół „Na Wodzie”
św. Jana Nepomucena i muzeum) i do Krasnobrodu (XVII wieczny
kościół Matki Boskiej oraz muzeum regionalne – etnograficznoprzyrodnicze).

Środa – kolejny dzień, to też kolejne wrażenia związane z podróżą
po województwie podkarpackim i zwiedzaniem Zamku i wozowni
w Łańcucie oraz wchodzącej w skład Zespołu Klasztornego Bernardynów Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku, gdzie nasi wycieczkowicze wysłuchali koncertu organowego. Pobyt w Leżajsku prowadził
też do Muzeum – Centrum Piwowarstwa i łączył się z degustacją piwa.
Dzień ten zakończył się pobytem w Muzeum - Centrum Wikliniar-

stwa i w Zakładzie Wikliniarskim w Rudniku - mieście sąsiadującym
z Ulanowem - gdzie nasi turyści nie tylko poznali proces wytwarzania
wyrobów z wikliny, ale też skorzystali z możliwości ich zakupów.
Czwartek zajęła wyprawa do Sandomierza (województwo świętokrzyskie), miasta rozsławionego serialem telewizyjnym „Ojciec
Mateusz”, gdzie min. zachwycano się: Starym Miastem, Bazyliką
Katedralną NMP, Muzeum Okręgowym i Muzeum Diecezjalnym,
a całość dopełniło podziwianie panoramy miasta w trakcie rejsu
statkiem po Wiśle.
Piątkowy dzień zarezerwowano na stanowiący niemałą atrakcję spływ
galarami na Sanie oraz na zakupy uniejowskich tradycyjnie wypiekanych
od wieków chlebów flisackich i ciasteczek „chrupaczek”, a także innych
pamiątek i wypoczynek przed drogą powrotną do Skoków. Jednak nie
obyło się bez połączonego z tańcami wieczoru pożegnalnego w „Galicji”, na który przybyli też - zaproszeni w trakcie wcześniejszego pobytu
skockiego Zarządu w ich siedzibie - członkowie Zarządu Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku ze swą przewodniczącą
panią Kazimierą Socha. Przybyli goście na ręce naszego Zarządu przekazali bogaty zestaw wyrobów z wikliny, który pani Aurelia Ludzkowska
zaprezentowała w trakcie wrześniowego zebrania Oddziału Emerytów.
Wieczór pożegnalny był wspaniały, królowała miła i sympatyczna
atmosfera i tylko świadomość, że rano trzeba udać się w daleką drogę,
zadecydowała, że nie przeciągnął się do godzin rannych.
Po tych wszystkich eskapadach (o których mówiono w trakcie zebrania w dniu 4 października br.), jak zawsze na emeryckich wyprawach,
nie zabrakło też pokarmu dla ducha, o który zadbał odprawiający
codzienną mszę św. ks. Krzysztof Burwiel.
Tak więc, tegoroczny sezon letni skockiego Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów można uznać za w pełni udany,
a teraz czas pomyśleć by równie udanym był sezon zimowy, gdy dni
są krótsze, a noce dłuższe i wolniej płynie czas.
Edmund Lubawy

