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pierwsza dama polskiej 
piosenki śpiewała w skokach
Irena Santor przyjechała do 

Skoków w towarzystwie Czesła-
wa Majewskiego, który służył 
jej akompaniamentem podczas 
występu. W niedzielne popo-
łudnie, 7 października 2012 r., 
na scenie skockiej hali wido-
wiskowo – sportowej mieliśmy 
okazję zobaczyć cudowną parę 
artystów. Ten świat naprawdę 
ich kręci – mógł przekonać się 
każdy, kto przyszedł na koncert. 
Pełni poczucia humoru, gracji 
i swobody stworzyli niepowta-
rzalny klimat, wypełnili sobą 
całą halę, która jakoś się dziwnie 
skurczyła. Staliśmy się sobie 
bliscy, bliżsi niż kiedykolwiek. 
Mimo prawie siedmiuset osób, 

Nie wiem czy ktoś z nas, 
kiedyś choćby sobie za-
marzył, że będzie mógł na 
żywo, u nas, w Skokach 
zobaczyć i posłuchać takiej 
miary piosenkarki, jak Ire-
na Santor. Jakiś czas temu 
usłyszeliśmy, że żegna się 
z estradą. Wiadomość ta 
chyba zasmuciła całą Pol-
skę. Na szczęście pani Irena 
nie wycofała się całkowicie 
ze śpiewania. Powstawały 
płyty. Najnowsza, zatytu-
łowana „Kręci mnie ten 
świat” ukazała się 15 listo-
pada 2010 roku. Piosenki 
dla niej tworzą: Wojciech 
Młynarski, Seweryn Kra-
jewski, Zbigniew Wodecki, 
Czesław Majewski i wielu 
innych równie znanych i 
cenionych artystów. 

to był niezwykle kameralny kon-
cert.  Bardzo miłą niespodzianką 
był dla wszystkich występ u boku 
gwiazdy skoczanki, Katarzyny 
Dziel. Zaśpiewała ona wspólnie 
z Ireną Santor piosenkę „Już nie 
ma dzikich plaż”, którą wcze-
śniej wykonała wspólnie z córką 
Joasią podczas I Festiwalu Skoc-
kie Śpiewanki Rodzinne.

Irena Santor zachwycała 
swym głosem. Zabrakło nam 
tylko odrobinę starych przebo-
jów, takich jak „Walc Embar-
ras”, „Tych lat nie odda nikt”, 
„Powrócisz tu”. 

Bardzo lubimy wspomnienia, 
…powroty. 

Aleksandra Gajewska 
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Jak co roku na główne uroczystości odpustu 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dą-
brówce Kościelnej, które obchodzono w tym 
roku w dniu 9 września ze Skoków udała się  
piesza pielgrzymka. 

Przewodnikiem pielgrzymów był wikariusz 
skockiej parafii – ks. Rafał Chmielewicz. 
Zaangażowana grupa parafian pomogła 
w przygotowaniu i bezpiecznym przeprowa-
dzeniu pielgrzymki – przygotowano śpiewniki, 
kierowano ruchem drogowym, zapewniono 
samochód służący pomocą w razie braku sił dla 
mniej wytrwałych pielgrzymów. 

Uczestnicy pielgrzymki zebrali się przy ko-
ściele św. Mikołaja bpa w Skokach o godzinie 
6:15 by po krótkiej modlitwie wyruszyć o godzi-
nie 6:30 w około 12 kilometrową trasę biegnącą 
przez Sławę Wlkp., Sławicę i Niedźwiedziny do 
malowniczo położonego w Puszczy Zielonka 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. 

W pielgrzymce brało udział około 130 osób 
– najliczniejsza grupa piesza wśród tych, które 
dotarły na tegoroczny uroczystości. Z pątni-
kami do Dąbrówki udała się także delegacja 

skocka pielgrzymka 
do dąbrówki kościelnej

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Suma odpustowa odprawiona została o go-

dzinie 11:00 przez abpa Jana Pawła Lengę ze 
Zgromadzenia Księży Marianów – emeryto-
wanego biskupa diecezji Karaganda w Ka-

zachstanie.
Po zakończonych uroczystościach pielgrzy-

mi, już mniej liczni wrócili około godziny 17 
do Skoków.

Łukasz Ogórkiewicz
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Żurawska Urszula ur. 06.09.2012  r.
Jaszyk Radosław ur. 01.09.2012 r. 
Gapińska Anna ur. 02.09.2012 r.
Januchowska Aleksandra ur.  09.09.2012 r.
Płażalski Tymoteusz ur. 09.09.2012 r.
Radowicz Zofia ur. 04.09.2012 r.
Pawlak Laura ur. 05.09.2012 r.
Nowik Mikołaj ur. 13.09.2012 r. 
Szymczak Maria ur. 21.09.2012 r.
Zaranek Alan Marek ur. 26.09.2012 r.
Belter Wiktoria ur. 21.09.2012 r.
Nowakowska Oliwia ur. 28.09.2012 r.
Kmieć Gabriela ur. 01.10.2012 r. 

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Mycer Łukasz i Kąkol Magdalena Małgorzata
Ortyl Mirosław i Kantorska Karolina Marta
Urban Marek i Modlibowska Patrycja
Nowaczyk Krzysztof i Bartosiewicz Dorota 
Szczepaniak Daniel i Adamska Sylwia 
Druciarek Michał i Lica Katarzyna 
Wągrowski Marek i Loręcka Kamila Maria
Owczarzak Przemysław i Maciejewska Sylwia Barbara 
Stachowiak Daniel i Rój Anna
Netherway Thomas Paul i Krawczyk Joanna Edyta
Dąbrowski Sławomir Władysław i Budka Marta
Kubicki Marek i Matuszczak Angelika Patrycja
Radziejewski Łukasz i Chudzik Milena Joanna

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:

Uciński Władysław r. 1953 – Pawłowo Skockie zm. 19.09
Ogórkiewicz Roman Tadeusz r. 1938- Skoki zm. 27.09
Zbierska Weronika r. 1917 – Skoki zm.11.10
Wociński Aleksander r. 1956 – Skoki 12.10

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

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 września 2012 roku

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

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

są naliczane odsetki za zwłokę.
Termin płatności IV raty wyżej wymienionych 

podatków przypada 15 listopada 2012 r.

Obecność na jednym z najpopularniejszych 
portali społecznościowych – Facebooku, stała się 
ostatnio bardzo popularna. Niektórzy mówią na-
wet – „nie ma Cię na Facebooku, nie istniejesz”. 

Gmina Skoki wzorem wielu innych firm, orga-
nizacji i instytucji stworzyła swój profil na owym 

portalu. Strona „żyje” już około roku i jest bardzo aktywna. 
Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy posiadają profil na Face-

booku do POLUBIENIA nas, a dzięki temu zyskają Państwo ciągły 
dostęp do zapowiedzi, wydarzeń i relacji działań mających miejsce 
w Gminie Skoki. 

Wystarczy odnaleźć nas w Wyszukiwarce „Gmina Skoki”, wejść na 
nasz profil i kliknąć znaczek Lubię to! 

Karolina Stefaniak

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany 

oraz inne odpady wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się 
do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym Twym otoczeniu.

Przypominamy też, że spalanie odpadów w domowych piecach stano-
wi naruszenie przepisów ochrony środowiska i w myśl art. 71 Ustawy 
o odpadach jest wykroczeniem, którego sprawca może podlegać karze 
więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 5.000 zł. 

IX POWIATOWY KONKURS 
KRWIODAWSTWA 

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty 
Wągrowieckiego, organizuje IX Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, 
który polega na honorowym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim 
jest krew. Konkurs trwa od września 2012 roku do czerwca 2013 roku 
i skierowany jest do: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, 
placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie 
powiatu wągrowieckiego. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów Między-
narodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których laureatom 
w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone wyróżnienia i po-
dziękowania.

 Wszyscy uczestnicy konkursu mają zapewnione: bezpłatne badanie 
lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień oddania 
krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, legitymacje 
honorowego dawcy krwi. Dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. 
Obowiązkiem uczestników jest każdorazowo poinformowanie persone-
lu medycznego, z której instytucji jest dany dawca. Punkt Krwiodawstwa 
mieści się na 4 piętrze w budynku szpitala powiatowego i czynny jest 
w: poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach rannych. 

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba, która jest zdrowa, ma 
wiek powyżej 18 lat i wagę powyżej 50 kg, posiada dowód tożsamości.

Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Za-
służony Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia 
do pewnych przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów komunikacją 
na terenie miasta i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do 
Aquaparku i kina w MDK, bezpłatne wejścia na mecze piłki nożnej 
„Nielby”, poza kolejnością do lekarza rodzinnego oraz bezpłatne leki 
według wykazu Ministra Zdrowia.

Ponadto informujemy, że bardzo chętnie wygłosimy bezpłatne 
pogadanki o znaczeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach dla 
honorowych dawców. Kontakt w sprawie pogadanek pod numer tel. 
672681555 lub 667059964.

Warto wspomnieć, że w 2011 roku udało się zebrać 894 litry krwi od 
dawców z terenu powiatu wągrowieckiego, co jest więcej o 90 litrów 
od poprzedniego roku.  

Oddanie tego bezcennego leku jest najbardziej humanitarnym 
czynem ratującym życie i zdrowie drugiego człowieka. Zachęcamy do 
odwiedzania strony: www.pck.wagrowiec.pl.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu
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PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Piąta edycja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, 
rozpoczęła się 23 lipca 2012r. Planowany termin zakończenia projektu 
to 30 listopad 2012r.

 W projekcie bierze udział 12 osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn bezro-
botnych i nieaktywnych zawodowo. 

Kryteria uczestnictwa:
- wiek 18 – 59 lat;
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Skoki;
- osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, w tym dwie oso-

by niepełnosprawne.

Do chwili obecnej odbyły się następujące szkolenia:
LIPIEC 
- trening psychologiczny + indywidualne spotkania z psychologiem 

skierowany do 12 osób; celem treningu było zwiększenie motywacji 
i rozwinięcie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich;

SIERPIEń 
- kurs doradztwa zawodowego dla 12 osób; celem doradztwa zawo-

dowego było zwiększenie zdolności zawodowej osób bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo oraz nabycie umiejętności w poruszaniu 
się po rynku pracy; 

- kurs komputerowy dla 12 osób; celem było nabycie umiejętności 
i wiedzy z zakresu obsługi komputera, jego oprogramowania i prak-
tycznego zastosowania technologii informacyjnej;

WRZESIEń 
- kurs rękodzieła artystycznego z zakładaniem własnej działalności 

gospodarczej dla 10 uczestniczek, którego celem było zwiększenie 
potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy poprzez 
nabycie nowych umiejętności; 

- warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego dla 12 
osób, którego celem było przygotowanie uczestników do nabycia 
umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

- instrument aktywizacji edukacyjnej – uzupełnienie wykształcenia 
– skierowany do 3 osób, udział wzięła 1 osoba; celem był zakup 
materiałów związanych z edukacją szkolną 3 uczestników.

Planowane są również:
- kurs – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz kurs profesjonal-

nego sprzątania i utrzymania czystości – skierowane są do 12 osób;
- kurs kreowania własnego wizerunku i twórczego rozwoju – skiero-

wany do 10 uczestniczek.
Marta Jaśkowiak

BEZPIECZNIEJ 
DO POTRZANOWA

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna 
na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu – zarządcy ul. 
Rogozińskiej w Skokach rozpoczęła budowę chodnika na ul. Rogo-
zińskiej w Skokach.

Obecny wykonawca zadania złożył najkorzystniejszą spośród 6 ofert, 
które wpłynęły na ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg przetarg 
i jako taki został wybrany realizatorem zadania, które ma być zakoń-
czone do 10.11.2012 roku. Jego koszt wyniesie 71.547,39 zł i obejmuje 
wykonanie 273 mb chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 mb. 

Obecnie wykonywany chodnik jest rezultatem współdziałania samo-
rządu Gminy Skoki i Starostwa Powiatowego i stanowi I etap zadania 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Rogozińskiej 
w Skokach oraz na ul. Skockiej w Potrzanowie. Dalszą budowę chodni-
ka, wraz z kładką dla pieszych na rzece, Starostwo Powiatowe w zakresie 
administrowanej drogi do ul. Budziszewskiej w Potrzanowie, a dalej 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach – do ul. Borówiec w Potrzanowie 
zamierzają wprowadzić do planów i budżetów na rok 2013.

W rezultacie w/w wspólnego działania samorządów poprawi się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, a zwłaszcza bezpieczeństwo pieszych 
zmuszonych do korzystania z tejże drogi. Istotne jest również to, że 
I etap tego zadania już obecnie poprawi warunki przemieszczania 
się dzieci i młodzieży, które korzystać będą z budowanego obecnie 
kompleksu boisk ORLIK. Oddanie obydwu tych inwestycji zbiegnie 
się w czasie. 

Edmund Lubawy

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb”
Informuje o spotkaniu informacyjno-promocyjnym dla potencjal-

nych Beneficjentów w sprawie uzyskania dofinansowania
wnioskodawcami mogą być m.in. przedstawiciele: sektora publicz-
nego, sektora gospodarczego oraz sektora społecznego  na terenie 
7 gmin: Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, Szamocin, Wągro-

wiec, Wyrzysk.

Termin spotkania:
- 15.11.2012 godz. 16.00, Świetlica Wiejska w Potrzanowie, ul. Skocka 45, 

62-085 Skoki.
- 27.11.2012 godz. 16.00, Szamociński Ośrodek Kultury, ul. Plac 

Wolności 10, 64-820 Szamocin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze LGR „7 Ryb” 
pod nr 67 254 74 41 lub pod nr kom. 506 256 186

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europej-
skiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
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INWESTYCJE 
• Trwa budowa drogi gminnej w Roszkówku Inwestycja obejmuje 

budowę nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem na ist-
niejącej nawierzchni z kruszywa,  na długości 400 m i szerokości 
4 m. Wyłoniony w przetargu wykonawca - Zakład Robót Drogo-
wych i Melioracyjnych z Pobiedzisk zaoferował cenę 198.081,40 
zł. Przewidziany umową okres realizacji zamówienia upływa 19 
października br.

Budowa drogi w Roszkówku.

• Rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Wągrowieckiej w Sko-
kach. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego 
chodnika oraz budowę nowego chodnika z kostki betonowej na 
długości 873 m wraz z odwodnieniem. Do przetargu przystąpiło 
9 firm, z tego 2 oferty odrzucono ze względu na braki formalne 
w dokumentacji. Najtańszą ofertę złożył Zakład Usług Trans-
portowych i Drogowych z Ostródy. Cena oferty 178.370,50 zł. 
Planowany termin realizacji inwestycji upływa 30 listopada br.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wągrowieckiej.

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę i mo-
dernizację łazienek w budynku Ośrodka Zdrowia w Skokach. 
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę dwóch łazie-
nek na parterze budynku w „starej części” Ośrodka Zdrowia 
w Skokach. Do przetargu przystąpiło 5 firm, najtańszą ofertę tj. 
53.437.79 zł, złożył Zakład Budowlany MIRBUD z  Rogoźna. 
Zakończenie robót ma nastąpić do 15 grudnia bieżącego roku.

• Dobiegają końca prace przy rozbudowie budynku świetlicy 
wiejskiej w Kuszewie.

• Trwają prace przy budowie kompleksu boisk w ramach projektu 
„Moje boisko Orlik 2012”. 

• Trwa rozbudowa Gimnazjum w Skokach. 
• Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowych w Sko-

kach ul. Wągrowiecka (81m) oraz w Potrzanowie ul. Smolarki 
(194,5m) i ul. Zagajnikowa (405m). Termin składania ofert 
upływa 25 października, a termin realizacji zamówienia 10 
grudnia br.  

• Rozpoczęto prace porządkowe terenów pod place zabaw w Paw-
łowie Skockim i Brzeźnie oraz terenu przy świetlicy wiejskiej 
w Jagniewicach. Budowa placu zabaw w Pawłowie Skockim 
ma być zrealizowana jeszcze w bieżącym roku. Na ten cel po-
zyskaliśmy środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na przyszły rok zaplanowano budowę placów zabaw 
w Lechlinie (również przy wsparciu środków zewnętrznych) 
oraz w Brzeźnie. 

SPRZEDAŻE, DZIERŻAWY
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-

ruchomości położonej w Skokach przy ul. Kazimierza Wielkiego 
13, zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka”. 
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosiła 270 tys. 
zł, do przetargu przystąpiły 2 osoby, nieruchomość sprzedano 
za 272.700 zł;

• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości nr 4 w Pawłowie Skockim, zabudowanej budynkiem 
szkolnym. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosiła 
120 tys. zł, do przetargu przystąpiła 1 osoba, nieruchomość 
sprzedano za 121.200 zł;

• Rozstrzygnięto przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
działek budowlanych położonych przy ul. Wągrowieckiej 
w Skokach,  przeznaczonych pod zabudowę usługową z częścią 
mieszkalną tj.:

• Działkę nr 630/15 o pow. 0,0271 ha, cena wyw. 31.666 zł – 
sprzedano za 115.320 zł;

• Działkę nr 630/14 o pow. 0,0358 ha, cena wyw. 42.273 zł – 
sprzedano za 110.000 zł;

• Działkę nr 630/13 o pow. 0,0508 ha, cena wyw. 61.859 zł – 
sprzedano za 170.000 zł;

• Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbyły się prze-
targi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych 
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, położonych 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej oraz w Skokach przy ul. 
Rakojedzkiej.

• Rozstrzygnięto przetarg ustny ograniczony  na dzierżawę 
gruntu gminnego położonego w Potrzanowie, tj. działka nr 
214/10 o pow. 16,2334 ha. Przetarg ograniczono dla rolników 
zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy, którzy nie 
posiadają zaległości finansowych wobec Gminy. Do przetargu 
przystąpiło 4 rolników. Grunt wydzierżawiono za równowartość 
7q pszenicy/rok.

• W drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmę, która 
będzie odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg gminnych na 
terenie Gminy Skoki w sezonie 2012/2013. Przetarg nie „cieszył 
się” zainteresowaniem oferentów Do przetargu przystąpiła tylko 
1 firma, tj. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe z Roszkowa, 
która zaoferowała cenę 240.522,48 zł.
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XX SESJA RADY MIEJSKIEJ
26 września 2012 roku odbyła się zwołana w trybie art. 20 ust. 1 pkt 3 

Ustawy o samorządzie gminnym oraz § 23 pkt. 5 Statutu Gminy Skoki 
XX sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

Sesja odbyła się z udziałem 15-tu radnych. Radni obradowali pod 
przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił 
radny Franciszek Deminiak. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła: 
Uchwałę nr XX/135/2012 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012-2032. 

Uchwałą tą Rada zmieniła treść załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 
XIX/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.08.2012 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032. 

W rezultacie: 
1. W Wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następują-

ce zmiany:
1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, do treści uchwały 

budżetowej – stan na 31 sierpnia 2012 roku,
1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
1.3 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 ujęto według wcze-

śniej przyjętych zasad, określonych w objaśnieniach przyjętych 
wartości w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/88/2011 z dnia 20 
grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012 – 2032.

1.4 w roku 2013 zwiększono dochody majątkowe o 890.000 zł, w tym 
390.000 zł - szacowana kwota dofinansowania z NPPDL i 500.000 
zł dochody ze sprzedaży majątku,

1.5 w roku 2017 zwiększono dochody majątkowe o 50.000 zł.

2.W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
-  w części I.2;
w wydatkach majątkowych – pkt 2g:
- zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej 

i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej”,
- zmieniono okres realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2013-2017,
- w poszczególnych latach zaplanowano następujące kwoty wydatków:
    * 2013 – 1.326.000 zł,
    * 2016 -    130.000 zł,
    * 2017 -    374.000 zł.

Łączna kwota nakładów nie zmieniła się i wynosi 1.830.000 zł.
Powyższe zmiany podyktowane zostały możliwością uzyskania dofi-

nansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji pn. „Rozbudowa 
nawierzchni ul. Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupeł-
nieniem kanalizacji deszczowej”. Zmiany te są warunkiem do złożenia 
przez Gminę stosownego wniosku w terminie do 30 września 2012r. 

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
9 października 2012 roku odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Rada 

w pełnym składzie – 15 radnych, obradowała pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński. 

W trakcie Sesji Rada wysłuchała i przyjęła do wiadomości: Informa-
cje z bieżącej działalności Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Prze-
wodniczących stałych Komisji Rady. Po wysłuchaniu przedstawionej 
przez Skarbnika Gminy Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej opinię o Informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 
2012 roku, przyjęła do wiadomości:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki 

za I półrocze 2012 roku,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Skoki 
Równocześnie w rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 11 

uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXI/136/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwa-

le budżetowej na rok 2012.
Uchwałą tą Rada wprowadziła do budżetu Gminy na rok 2012 zmiany 

wynikające z bieżącej i planowanej realizacji budżetu oraz działal-
ności Urzędu. W rezultacie wprowadzonych zmian ogólne dochody 
budżetu na rok 2012 wynoszą 33.080.561 zł, a ogólne wydatki budżetu 
zamykają się kwotą 32.762.362 zł. 

2. Uchwałę nr XXI/137/2012 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012-2032. 

Uchwałą tą zmiany wynikające z wprowadzonych Uchwałą nr 
XXI/136/2012 w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012 Rada wpro-
wadziła w załącznikach nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XX/135/2012 Rady 
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032. 

3. Uchwałę nr XXI/138/2012 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości. 

Powyższą Uchwałą Rada ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od 
nieruchomości jakie na terenie Miasta i Gminy Skoki obowiązywać 
będą w roku 2013 – w/w stawki omawiamy w artykule pt. „Podatki 
i opłaty lokalne w roku 2013 – Podatek od nieruchomości”.

4. Uchwałę nr XXI/139/2012 w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/33/2011 
Rady Miejskie Gminy Skoki z dnia 24.05.2011 w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

W/w uchwałą w swej Uchwale nr VI/33/2011 z dnia 24.05.2011 roku 
wyznaczającej osoby upoważnione do prowadzenia inkasa podatków 
Rada zmieniła pkt. 26 z ten sposób, że w miejsce Inkasenta „Paulina 
Brayer Mucha” wpisała „Annę Gronowicz”. Zmiana ta wiąże się ze 
zmianą na stanowisku Sołtysa Sołectwa Stawiany.  

5. Uchwałę nr XXI/140/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmi-
na Skoki.

Uchwałą tą Rada ustaliła stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego 
dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki. Stawki określone w Uchwa-
le, które wchodzą w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego publikujemy w artykule pt. 
„Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
Gminy Skoki”

6. Uchwałę nr XII/141/2012 w sprawie: zmiany nazwy ulicy we wsi 
Sławica. 

W/w Uchwałą Rada zmieniła we wsi Sławica nazwę ulicy „Jagody” na 
ulicę „Jagodową”. Nowa nazwa obowiązywać będzie 14 od ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

7. Uchwałę nr XXI/142/2012 w sprawie przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Skoki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

W/w Uchwałą Rada określiła nazwy przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Skoki oraz warunki korzystania z tych przystanków 
– wykaz przystanków oraz warunki i zasady korzystania z nich sta-
nowiące załączniki do uchwały przedstawiamy w niniejszym wydaniu 
„Wiadomości Skockich”.

8. Uchwałę nr XXI/143/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie na czas nieokreślony nieruchomości położonych w Sławicy 
(dz. 334 i 335).

W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej na czas nieokreślony (do czasu wyrażenia woli ich 
wykupu) dotychczasowym użytkownikom , którzy pobudowali na nich 
domki letniskowe dz. Nr 334 i 335 położonych w Sławicy.

9. Uchwałę nr XXI/144/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości przeznaczonych na po-
prawę warunków zagospodarowania działek przyległych położonych 
w Sławicy. 
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Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
działek nr 381/, 381/3, 381/4, 381/5 i 381/6 położonych w Sławicy na 
rzecz właścicieli działek przyległych. Sprzedaż w/w działek stanowią-
cych tereny leśne pozwoli na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości do których one przylegają.

10. Uchwałę nr XXI/145/2012 w sprawie podziału Gminy Skoki na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym. 

W związku ze zmianą ustaw dotyczących wyborów organów samorzą-
dowych Rada podjęła w/w Uchwałę wprowadzającą jednomandatowe 
okręgi wyborcze – załącznik nr 1 do Uchwały określający nr okręgów 
wyborczych, granice okręgów i liczbę radnych wybieranych w okręgu 
przedstawimy w listopadowym wydaniu „wiadomości Skockich”

11. Uchwałę nr XXI/146/2012 w sprawie określenia „Zasad korzystania 
z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoki”

W/w Uchwałą Rada określiła „Zasady korzystania z boisk sporto-
wych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoki” – załącznik nr 1 do 
Uchwały określające te zasady publikujemy w niniejszym wydaniu 
„Wiadomości Skockich”.

Na zakończenie Sesji Rada przyjęła Informację Burmistrza doty-
czącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz Informację Przewod-
niczącego Rady dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych Radnych 
Rady Miejskiej.

Wszystkie podjęte Uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. Wszystkie one wraz z protokółem sesji Rady 
dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u pod-
inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w BIP na stronie 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

WYKAZ 
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

NA TERENIE GMINY SKOKI
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 09.10. 2012r.

Lp. Nazwa przystanku Miejscowość
1. Antoniewo Górne Antoniewo Górne
2. Antoniewo Antoniewo
3. Bliżyce Bliżyce
4. Chociszewo Chociszewo
5. Glinno Glinno
6. Jabłkowo Jabłkowo
7. Jabłkowo nż Jabłkowo 
8. Jagniewice skrz. Jagniewice
9. Jagniewice wieś (Nowiny ) Jagniewice
10. Kakulin Kakulin
11. Kakulin las Kakulin
12. Kuszewo Kuszewo
13. Lechlin skrz. nż. Lechlin
14. Pawłowo Skockie Pawłowo Skockie
15. Raczkowo Raczkowo
16. Raczkowo nż. (Huby) Raczkowo
17. Rakojady Rakojady
18. Rejowiec Rejowiec
19. Roszkowo Roszkowo
20. Roszkowo nż. (Roszkówko) Roszkowo
21. Skoki (Rynek) Skoki
22. Skoki GS nż (ul. Antoniewska) Skoki
23. Skoki Karolewo Skoki
24. Skoki las nż. (ul. Rakojedzka) Skoki
25. Skoki  nż. (ul. Wągrowiecka) Skoki
26. Skoki tory nż. (ul. Rakojedzka) Skoki
27. Sława Wielkopolska Sława Wielkopolska
28. Brzeźno Brzeźno
29. Stawiany Stawiany

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA 
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

NA TERENIE GMINY SKOKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 09.10.2012r.

I. Warunki i zasady korzystania z przystanków:
1. Z przystanków komunikacyjnych  zlokalizowanych na terenie gminy 

Skoki mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia  działalności  w za-
kresie przewozu osób zwanymi dalej przewoźnikami.

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych  dla  przewoźników 
jest bezpłatnie.

3. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komuni-
kacyjnych:
1) Zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych :

a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób,
b) odbywa się wg uzgodnionego rozkładu jazdy,
c) powinno umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie 

i wysiadanie, 
d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysia-

dania pasażerów,
4. Przewoźnicy zobowiązani są do:

a) umieszczania na każdym przystanku rozkładu jazdy,
b) aktualizowania rozkładu jazdy, a także jego wymiany w przypad-

ku gdy przestanie być czytelny lub zostanie zniszczony,
5. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych in-
formacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DRÓG 
GMINNYCH NA TERENIE GMINY SKOKI

W dniu 9 października 2012 Rada Miejska Gminy Skoki podjęła 
Uchwałę nr XXI/140/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki.

Poniższe stawki stanowią załącznik do tej uchwały i zaczną obowią-
zywać 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Lp. Wyszczególnienie
Stawka za zajęcie 

1m2 pasa drogowego

1. Opłata za zajęcia pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
- do 50% szerokości jezdni
- powyżej 50 % szerokości jezdni

6 zł/dzień  
10 zł/dzień  

b) za zajęcia drogi o nawierzchni gruntowej:
- do 50% szerokości drogi
- powyżej 50% szerokości drogi

4 zł/dzień 
6 zł/dzień 

c) za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
- za zajęcie chodnika (utwardzonego)
- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogi

2,50 zł/dzień 
1,50 zł/dzień 

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej*:
a) w obszarze zabudowanym
b) poza obszarem zabudowanym
c) na obiektach mostowych

80 zł/rok 
60 zł/rok 
150 zł/rok 

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych:
a)  w obszarze zabudowanym
b)  na obiektach mostowych

1 zł/dzień 
2 zł/dzień 

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym 
reklam**

2 zł/dzień 

5. Opłata za zajecie pasa drogowego na 
naprawach wyłączności w innych celach niż 
wymienione w pkt. 1, 2, 3 i 4.

1,50 zł/dzień 

*stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu/urządzenia
**stawka z 1m2 powierzchni reklamy
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PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI 

Uchwałą nr XXI/138/2012 z dnia 9 października 2012 roku Rada 
ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości jakie obo-
wiązywać będą w Mieście i Gminie Skoki w roku 2012.

Stawki tego podatku przedstawiają się następująco:

I. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 
zł od 1m2 powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni; 

3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej (let-
niskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę letni-
skową z wyjątkiem gruntów zajętych pod budynki wykorzystywanych 
dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt 
stały  – 0,45 zł od 1m2 powierzchni; 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,18 zł od 1m2 powierzchni.

II. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych  -  0,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
2) 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na 
cele socjalne dla pracowników, magazynowe  i  garaże –  12,67 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; 

b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pra-
cowników, magazynowe i garaże – 11,54 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym –  7,96 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń –  4,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej, letniskowych, garaży i budynków gospo-

darczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynko-
wych z wyjątkiem budynków o których mowa w pkt. 5 litera b – 7,66 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

b) rekreacji indywidualnej, letniskowych wykorzystywanych dla za-
spokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały, 
usytuowanych na terenach rekreacji indywidualnej lub zabudowy 
letniskowej – 0,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

c) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych –  7,66 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; 

d) garaży nie wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. b) Uchwały, gospo-
darczych i inwentarskich –  3,96 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

e) innych, nie wymienionych w ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c), d) Uchwały, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  7,66 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

III. Od budowli
2% ich wartości 

IV Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności 

kulturalnej, przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej 
i sportu;

2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
3) budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszcza-

niu ścieków.

Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta i Gminy Skoki, w kasie 
Urzędu lub u wyznaczonych inkasentów w terminie do:

- 15 marca – I rata
- 15 maja – II rata
- 15 września – III rata
- 15 listopada – IV rata
Od należności nieuregulowanych w terminie zgodnie z obwieszcze-

niem Ministra Finansów będą pobierane odsetki za zwłokę. 

Określone w Uchwale stawki podatku od nieruchomości rosną 
średnio o 2 % w stosunku do roku 2012 – wyjątek stanowią tu stawki 
podatku od: 
- gruntów położonych na terenach rekreacyjnych zajętych pod bu-

dynki rekreacji indywidualnej i letniskowych wykorzystywanych dla 
zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały, 
których stawka na rok 2013 zmniejsza się do 0,18 zł za m2 (w roku 
2012 wynosiła 0,43 zł za m2).

- budynków rekreacji indywidualnej i letniskowych wykorzystywanych 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, na pobyt 
stały usytuowanych na terenach rekreacji indywidualnej lub zabudowy 
letniskowej, których stawka wynosić będzie 0,46 zł wobec 7,36 zł za 
1m2 powierzchni użytkowej w roku 2012. 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2013

1. Boisko sportowe to ogólnodostępny teren służący grze, zabawie 
i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie boiska sporto-
wego tylko pod opieką dorosłych.

3. Z urządzeń sportowych należy korzystać zgodnie z ich przezna-
czeniem.

4. Na obiekcie sportowym zabrania się w szczególności:
a) przenoszenia i niszczenia elementów urządzeń sportowych,
b) zaśmiecania terenu,
c) niszczenia roślinności,
d) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 

oraz innych środków odurzających,

e) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów używanych jako prze-
wodników, wprowadzanych przez osoby niewidome,

f) jazdy rowerem, motorowerem oraz innymi urządzeniami me-
chanicznymi,

g) parkowania pojazdów, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczo-
nych,

h) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 
z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

i) zakłócania spokoju i porządku publicznego.
5. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad będą podlegały odpo-

wiedzialności  zgodnie z kodeksem wykroczeń.

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE 
GMINY SKOKI

Załącznik do Uchwały nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku
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18 września br. w Sali Bibliote-
ki Publicznej w Skokach odbyło 
się podsumowanie konkursu 
„Piękna i Zielona Gmina 2012”, 
którego organizatorem był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skoki.

Do rywalizacji stanęli, podobnie jak 
w ubiegłym roku, właściciele 32 ogrodów 
(11 z terenu Gminy i 21 z terenu Miasta). 
18 i 20 czerwca posesje oceniane były 
przez komisję konkursową, składającą się 
z pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach. Pod uwagę brano m.in.: róż-
norodność nasadzeń, wkład pracy własnej, 
funkcjonalność nieruchomości, oryginal-
ność zagospodarowanie posesji oraz ogólne 
wrażenie estetyczne.

Członkowie Komisji mieli okazję zoba-
czyć ogrody małe i duże, pomysłowo za-
projektowane, ze wspaniałymi kwiatowymi 
rabatami, licznymi gatunkami drzew i krze-
wów oraz urokliwymi oczkami wodnymi. 
Podziwiano trafność kompozycji ogrodów 
z architekturą budynków i z ukształtowa-
niem terenu. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe.

Lista zwycięzców konkursu przedstawia 
się następująco:
I miejsce – Alicja Kramer (Skoki)
II miejsce – Eugenia Pietrzak (Kakulin)
III miejsce – Katarzyna Dudziak (Wysoka)

Wszystkie ogrody były wyjątkowe i warte 
uwagi. Ich Właścicielom należy się uznanie 
i podziw za realizowanie pięknej pasji. 
Życzymy, by ich „perełki” co roku stawały 
się jeszcze doskonalsze i bogatsze.

Aleksandra Frankowska
Krzysztof Mańka

konkurs 
„piękna 
i zielona 

gmina 
2012”

I miejsce

II miejsce

III miejsce
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EmErycka wyprawa 
w Bieszczady i do Lwowa

Całą wyprawę pomyślano tak by dostosować ją do możliwości 
uczestników, to jest by po dniu intensywnego zwiedzania następował 
dzień wypoczynku i refleksji. 

Tak więc, 21 sierpnia przeznaczono na wypoczynek i indywidualne 
poznawanie okolicy, a jego wieczorową porę na spotkanie integra-
cyjne przy ognisku.

22 sierpnia spotkaniem z przewodnikiem i przejazdem do Polańczy-
ka oraz rejsem statkiem „Tramp” po Zalewie Solińskiem rozpoczęło 
się zwiedzanie Bieszczadów. Dalszą atrakcją dnia był przejazd do 
Soliny i spacer po zaporze, a następnie pobyt w Bobrku z podejściem 
pod ścianę największego, nieczynnego już kamieniołomu, a dalej: 
pobyt na małej zaporze w Myczkowcach oraz w Ośrodku „Caritas”, 
połączony ze zwiedzaniem miniatur cerkwi i powrót przez Lesko 
i Hoczew do Bukowca. 

Po tak intensywnym i pełnym wrażeń dniu oraz kolejnym dniu 
wolnym, 24 sierpnia Skoczan czekały kolejne przygody i doznania 
związane z poznawaniem bieszczadzkiej przyrody, architektury i in-
nych miejscowych atrakcji. Był więc przejazd przez Rajskie do wsi 
Czarne i zwiedzanie miejscowej cerkwi, przejazd przez Lutowiska do 
Ustrzyk Górnych, a następnie po przejeździe przez Przełęcz Wyżniań-
ską, spacer do schroniska pod Małą Rawką. Skoczanie zaliczyli też 
pobyt w „Stolicy Zakapiorów” – Cisnej, który nie mógł obyć się bez 
wizyty w barze „Siekierezada” oraz pobyt w Muzeum Przyrodniczym 
w Nowosiołkach. 

Kolejny dzień, to też kolejny wypoczynek, a po nim – 26 sierpnia, 
niezapomniana wyprawa do Lwowa. We Lwowie zwiedzano głównie 
zabytki i miejsca świadczące o wielowiekowej historii i upamiętniające 
związki tego miasta z Rzeczypospolitą. Nie obyło się więc bez wizyty 
na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu „Orląt Lwowskich”. 
Na „Łyczakowskim”, przy grobie Marii Konopnickiej Skoczanie za-

palili znicze, złożyli wiązankę kwiatów i odśpiewali Rotę. Tutaj też 
organizatorka wycieczki Aurelia Ludzkowska odnalazła grób swego 
pradziadka – Antoniego Kozickiego. Pobyt we Lwowie uczestnicy wy-
cieczki zapamiętają również ze spaceru Prospektem Swobody, a także 
z wizyt: pod pomnikiem Adama Mickiewicza, w Grekokatolickiej 
Katedrze św. Jury i w Operze Lwowskiej. Całość dopełniło zwiedza-
nie starówki i czas wolny poświęcony na „odwiedziny” na bazarze. 

Po ponownym dniu wolnym spędzonym w zasadzie w Bukowcu, 
kontynuowano poznawanie Bieszczadów. Był więc przejazd do Sa-
noka, gdzie oprócz Rynku i Starego Miasta oraz ławeczki Wojaka 
Szwejka zwiedzono ruiny Zamku Kmitów oraz Skansen Architektury 
Drewnianej i Miasteczka Galicyjskiego. Z Sanoka poprzez Zagórze 
udano się do Komańczy, która Skoczanom zapisała się w pamięci 
wizytą w cerkwi grekokatolickiej i w Klasztorze Sióstr Nazaretanek, 
gdzie w latach 1955-1956 internowany był Prymas Tysiąclecia Kar-
dynał Stefan Wyszyński. 

10-ty dzień eskapady Skoczanie przeznaczyli na wypoczynek, a 30 
sierpnia, zdając się na umiejętności i doświadczenie niezawodnego 
Franka Bobra udali się w drogę powrotną do domów, dokąd pełni 
wrażeń i wspomnień, serdecznie witani przez najbliższych szczęśliwie 
dotarli po północy. 

P.S. Wyprawa w Bieszczady i do Lwowa była ostatnią z tegorocz-
nych akcji turystyczno-rekreacyjnych organizowanych przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Skokach, ale tegoroczne letnie wypady poza Skoki przeplatane 
były też kilkoma cieszącymi się niemniejszym powodzeniem wie-
czorami przy grillu, tańcach i muzyce organizowanymi na „Łowisku 
u Leszka”. 

Edmund Lubawy

W dniach od 20 do 30 sierpnia Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Skokach zorganizował wycieczkę autokarową w Bieszczady i do Lwowa. Po kilkugodzinnej podróży skocza-
nie zakwaterowali się w Ośrodku „Solinka” w Bukowcu, który stanowił ich bazę wypadową do zwiedzania 
„bliższej i dalszej „okolicy”. 
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Spotkanie rozpoczęło się od zmagań piłkar-
skich reprezentacji młodzieży i zawodników 
z wieloletnim stażem małżeńskim. Mecz 
panów w regulaminowym czasie zakończył 
się remisem 3: 3, a po rzutach karnych 10 : 8 

dla młodzieży. Do zawodów piłkarskich przy-
stąpiły również panie i panienki. Te ostatnie 
rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść wynikiem 
3 : 1. Sprzyjająca pogoda, miła atmosfera, 
smaczne pieczywo, dobra muzyka oraz kiełba-

ski pieczone na ognisku sprawiły, że impreza 
trwała do późnych godzin nocnych, a przybyli 
na nią nie tylko mieszkańcy wsi ale również 
spoza Łosińca. 

Piotr Wiśniewski

ZAKOŃCZENIE LATA W ŁOSIŃCU
 Z inicjatywy Rady Soleckiej i Pani Sołtys Danuty Berent dnia 23 września 2012 roku na terenie obiektu 

sportowo-rekreacyjnego w Łosińcu odbyła się kolejna już impreza z okazji zakończenia lata. 
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Drugiego dnia kalendarzowej jesieni w pięknej słonecznej pogodzie, 
23 września blisko 50 osobowa grupa miłośników spacerów z kijami 
zebrała się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, 
by wyruszyć na trasę kolejnej pieszej wycieczki.

Szlak tym razem prowadził po leśnych drogach Skoków i Antonie-
wa. Kijkarze przespacerowali się także groblą malowniczych stawów 
rybnych w Skokach. 

Nieodzowną częścią każdej wycieczki była pogadanka, przyrodnika 
i krajoznawcy Łukasza Ogórkiewicza, na temat co dziś na trasie! 
Wiedza tu zdobyta oraz sprawne oko obserwatora tego co po drodze 
pomogło na mecie w rozwiązaniu testu wiedzy z nagrodami. Wśród 
uczestników testu rozlosowano główne nagrody - akcesoria nordic 
walking, a ich zdobywcami zostali: Dariusz Paprocki, Jacek Adamski 
oraz Karolina Olejniczak. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki 
promocyjne Gminy Skoki.

Test jak zwykle test poprzedził posiłek regeneracyjny przygotowa-
ny tym razem przez skoczanina Bartosza Wolkowa i jego Mobilną 
Gastronomię.  

Wycieczka ta była zorganizowana w ramach „cyklu wycieczek nordic 
walking w Gminie Skoki”, współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania "Dolina Wełny" w Wągrowcu. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować dyrektorowi Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie panu Maciejowi 
Dureckiemu za udostępnienie sali oraz pomoc organizacyjną.  

Karolina Stefaniak

U BRAM JESIENI
- czyli IV wycieczka nordic walking 

w Antoniewie Ku uciesze organizatorów imprezy chętnych na spacer z kijami w nie-
dzielne popołudnie 7 października nie brakowało. Prawie 50-osobowa 
grupa zjawiła się w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, by wyruszyć 
w 8 km przechadzkę. 

Tradycyjnie już spacer poprzedziła rozgrzewka oraz instruktaż techniki 
nordic walking. Pod przewodnictwem Łukasza Ogórkiewicza i Anety 
Bednarek po zwiedzeniu pięknego parku wokół pałacu grupa wyruszyła 
w kierunku jez. Budziszewskiego, gdzie w promieniach słońca uczestnicy 
wysłuchali pogadanki pana Ogórkiewicza na temat trasy. Łukasz nie 
byłby sobą, gdyby nie wplótł w swoją opowieść wielu ciekawostek przy-
rodniczych, pytania padały podczas całej trasu, która w dalszej kolejności 
zawiodła nad brzeg kolejnego jeziora, tym razem Rościńskiego. Na mecie 
czekał jak zwykle posiłek regeneracyjny, czyli pyszna zupa pomidorowa 
zaserwowana przez Bartosza Wołkowa i jego przyjaciółkę Magdę. 

Po chwili odpoczynku uważni obserwatorzy i słuchacze pana Łukasza 
mogli spróbować swoich sił w teście krajoznawczym o trasie i Gminie 
Skoki. W tym dniu zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali: panie 
Maria Woźniak i Ewa Kujawa oraz pan Jerzy Andrzejewski. Pozostali 
uczestnicy otrzymali najnowszą mapę turystyczną „Puszczy Zielonka”. 

Wycieczka ta była zorganizowana w ramach „cyklu wycieczek nordic 
walking w Gminie Skoki”, współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania "Dolina Wełny" w Wągrowcu. 

Impreza w dniu 7 października była ostatnią z cyklu wycieczek 
pieszych zorganizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
w tym roku. Dla przypomnienia spotykaliśmy się od wiosny do jesieni, 
rozpoczynając w Sławie Wielkopolskiej, dalej spotkaliśmy się w Sko-
kach, następnie w Pawłowie Skockim, przedostatnio w Antoniewie, 
by zakończyć cykl w Rościnnie. Organizatorzy celowo organizowali 
imprezy w innych częściach gminy, po to aby mieszkańcom przybliżyć 
ich najbliższą okolicę oraz by przyjezdnym zareklamować się tak, aby do 
nas wracali. Ogółem podczas pięciu imprez udział wzięło ok 225 osób. 

Mamy nadzieję kontynuować ten projekt w latach następnych. Wie-
rzymy, że uczestnicy wycieczek nie powieszą kijów na przysłowiowym 
kołku, lecz spotkamy się na szlaku. Przed nami wszak dopiero początek 
najpiękniejszej pory roku. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować byłemu dyrektorowi 
Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie ks. Tomaszowi Trzaskawce za 
życzliwość oraz za udostępnienie pałacu uczestnikom wycieczki.  

Karolina Stefaniak

W KOLORACh ZŁOTEJ JESIENI
- V wycieczka nordic walking w Rościnnie
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500 ROWERZYSTÓW 
Z OKłADEM NA MECIE 

W OWIńSKACH
Ponad pół tysiąca rowerzystów w piękną, słoneczną niedzielę 15 

września, wybrało się na szlaki Puszczy Zielonka, by w finale spotkać 
się na mecie w Owińskach, a wszystko w ramach VI Rowerowego Raj-
du Cysterskiego. Jak zawsze - nie zabrakło również amatorów nordic 
walking. Imprezę zorganizował Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka", a sfinansował Powiat Poznański. 

Rowerzyści mieli do wyboru siedem tras: z Kiszkowa, Skoków, tzw. 
Tajemniczą (każdy dojeżdża na własną rękę, a może raczej nogę), oraz 
po dwie z Poznania i Murowanej Gośliny (w tym, specjalna trasa dla 
rodzin z dziećmi). Nie zapomniano o chodzących z kijkami, których 
w Puszczy jest coraz więcej. Mogli sprawdzić swoją kondycję na dłuż-
szej trasie tzw. sportowej, lub po prostu zrobić sobie miły spacer na 
trasie rekreacyjnej. 

W rajdzie uczestniczyła 30-osobowa grupa rowerzystów ze Skoków 
i okolic, która o godz. 8 rano wyruszyła w ponad 30 km trasę przez 
Puszczę do Owińsk. 

Metę rajdu stanowiła urocza sceneria przy pałacu w Owińskach. 
A tam, quiz z wiedzy o Puszczy Zielonka, konkurencje sportowe dla 
dzieci i dorosłych, grochówka na pokrzepienie po trudach aktywnego 
przemierzania leśnych duktów i atrakcyjne upominki. Ofertę promo-
cyjną na swoich stoiskach prezentowały: gmina Czerwonak i Powiat 
Poznański. Można było zakupić wydawnictwa dotyczące Puszczy Zie-
lonka, w tym – prosto z drukarni jeszcze ciepłą – zaktualizowaną mapę 
turystyczną tego terenu. Chętni mogli pod opieką przewodnika Marka 
Jakubowskiego zwiedzić nowo otwarty Park Orientacji Przestrzennej 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach, co dostarczyło wiele uciechy zwłaszcza młodszym 
uczestnikom rajdu.

Dzięki dotacji Powiatu Poznańskiego uczestnictwo w imprezie było 
bezpłatne. Nie wiadomo natomiast, czy to pogoda, czy atrakcyjna oferta 
sprawiły, że frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i plasuje 
rajd na pierwszym miejscu pod względem liczby uczestników dotych-
czasowych wydarzeń, ale jedno jest pewne – zwolenników aktywnego 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w pięknych okolicz-
nościach przyrody jest coraz więcej, a Puszcza Zielonka to idealne do 
tego miejsce. Zapraszamy zatem na kolejne imprezy.

Podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację rajdu dla: 
komandora rajdu Eugeniusza Jacka; organizatorów mety: Anety i Ar-
kadiusza Bednarków oraz Mileny Kuleczki i Agaty Kaniewskiej z UG 
Czerwonak; kierowników tras rowerowych: Karoliny Stefaniak, Romy 
Dukat, Sławomira Malca, Piotra Hildebrandta, Krzysztofa Wolfa, Ma-

cieja Józefczaka, Romualda Królaka, Jerzego Baranowskiego; kierow-
ników tras nordic walking: Moniki Urbanowicz, Artura Krysztofiaka; 
przewodnika po Parku Orientacji Przestrzennej Marka Jakubowskiego 
oraz zastępcy Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Zbigniewa Kaczmarka.

Zwiazek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

WEłNA W IV LIDZE
Przełom września i października, kolejne spotkania i kolejne poraż-

ki. Jednym słowem nie wiedzie się zawodnikom naszej drużyny w IV 
Lidze. I nic nie pomogła tu zmiana trenera Włodzimierza Michalskie-
go, który w ubiegłym sezonie zapewnił zwycięstwo i awans skockiej 
ekipy z Klasy Okręgowej do IV Ligi. 

8 października Zarząd Klubu podziękował trenerowi za współpracę 
i funkcję trenera powierzył Andrzejowi Szczepaniakowi. Chociaż, 
w pewnym sensie obecna sytuacja przypomina tę z sezonu piłkarskie-
go 2011/2012 gdy po kiepskich wynikach w rundzie jesiennej wraz ze 
zmianą trenera i z nastaniem wiosny zawodnicy naszej „Wełny” jakby 
otrząsnęli się i nabrali nowego oddechu co zaowocowało awansem 
i nową wyższą poprzeczką, którą sobie sami wywalczyli awansując po 
raz pierwszy po 87 latach do IV Ligi. Tego właśnie, „nowego świeże-
go oddechu” i wiary w siebie jako mieszkańcy Gminy Skoki i lokalni 
patrioci szczerze im życzymy, bo w myśl powiedzenia „Dwa razy nie 
wchodzi się do tej samej rzeki”, ale w tym wypadku powrót naszych 
zawodników do Klasy Okręgowej jest nieunikniony. 

A więc mówiąc po kolei, wyniki ostatnich spotkań przedstawiając 
się następująco:
- 16 września przed własną publicznością „Wełna” spotkała się ze 

„Świtem” Piotrowo. Spotkanie zakończyło się porażką Skoczan 
1:5, przy czym strzelcem honorowej bramki był Bartłomiej Nitzke. 

- 22 września na spotkaniu wyjazdowym przeciwnikami „Wełny” była 
„Pogoń” Lwówek. Spotkanie to zakończyło się przegraną „Wełny” 
z wynikiem 0:5.

- 30 września w Skokach w spotkaniu z „Notecią” Czarnków uzyskano 
wynik remisowy 1:1, przy czym strzelcem gola dla „Wełny” był Eryk 
Nadworny. 

- 6 października na wyjeździe skoccy zawodnicy zmierzyli się z „Le-
śnikiem” Margonin. Jego wynik to 2:1 dla gospodarzy, a honorową 
bramkę dla „Wełny” strzelił Radosław Modlibowski. 

- 14 października przed własną publicznością przeciwnikami skockiej 
drużyny byli piłkarze „Gromu” Plewiska, którzy podtrzymując swą 
nazwę rozgromili naszych chłopaków wynikiem 3:0.
Kolejne spotkania naszej drużyny odbędą się: 
- 21.10 na wyjeździe z drużyną „Czarnych” Wróblewo. 
- 28.10 na własnym boisku z Klubem „Zjednoczeni” Trzemeszno 

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podzię-

kowania za odnalezienie i za-
opiekowanie się zaginionym na 
początku lipca b.r. w Potrzanowie 
Legwanem zielonym sąsiadom 
z ul. Włókna w Potrzanowie, 
policjantom z Komisariatu Policji 
w Skokach, pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy oraz Pracowni-
kom Zakładu Weterynarii z ul. 
Podgórnej.

Uradowany właściciel 

PS. Legwanica o imieniu Osa-
na czuje się świetnie, odwiedził ją 
nasz aparat fotograficzny. Szczę-
śliwy jej odnalezieniem właściciel 
obiecuję nie spuszczać z niej oka. 

Karolina Stefaniak
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CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 października 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę ok. 700 zł/tona, pszenica na mąkę do 960  zł/t, jęczmień na 
kaszę do 720 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszo-
wych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę do 950 zł/
tona, pszenżyto do 850 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 700 zł/t. Do 
ceny doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  
poziomie : pszenżyto, jęczmień  40 - 50 zł, pszenica 50 zł za 50 kg. Ziem-
niaki jadalne średnio 0,40 – 0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw, 
owoców : marchew 1,80 zł/kg, pietruszka 4,50, seler do 4,00 zł/kg, cebula, 
buraczki 1,80 zł/kg, jabłka ok. 2,00 zł/kg. Pomidory średnio 3,50 – 5,00 zł/
kg, ogórki 4,00 – 5,00 zł/kg.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 15 października 2012) – średnio 5,70 zł/

kg plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 175 zł/szt. Za duże prosięta z ferm hodowlanych około  10,00 zł za 
1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego dość korzystne – 
i tak: byki około 6,70 -  7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,30 zł/kg, krowy 
3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,85 - 1,15 zł/
litr plus VAT.

INNE CENY – na dzień 15 października 2012 r.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1380 (rok temu 1320) 

zł/t, mocznik do 1710 (rok temu 1500) zł/t, sól potasowa ok. 1740 (rok 
temu 1610)  zł/t, Polifoska  „6”ok. 2100 zł/tona, Lubofoska „4”ok. 1170 
zł/t. Otręby pszenne do 800 zł/tona. Śruta sojowa do 2600 zł/t – rok temu 
1870 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/tona – rok temu ok. 1100 zł/t. Cena 
oleju napędowego teraz średnio około 5,72 - 5,74 zł/litr. Rok temu była 
cena około 5,36 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 820 zł, żyto 

średnio 840 zł za 1 tonę, pszenżyto 680 zł/t, jęczmień był w cenie  ok. 700 
zł za tonę. Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 1,00 zł/kg wyższa niż 
rok temu i ok. 2,00 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal mamy 
bardzo niski stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników główną przy-
czyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Wyższe niż rok temu 
są ceny paliw, śruty sojowej, koncentratów paszowych oraz otrąb. Niska 
jest cena ziemniaków – martwi to tych rolników, którzy sadzili ziemniaki 
z myślą o ich sprzedaży. Dobra jest cena ziarna kukurydzy (prosto od 
kombajnu) nawet 450 zł za tonę.

Warunki pogodowe na razie sprzyjają uprawom , tj. zasiewom ozimym. Są 
dość dobre warunki glebowe do prawidłowego wykonania orki przedzimowej. 
Jeszcze w październiku możemy wywozić obornik, który dobrze jest jeszcze 
tego samego dnia zaorać. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla 
rolnictwa czas pokaże. Gleby nie  mają  dużych zapasów wody. Jest bardzo 
niski poziom wód w rzekach. Może to okres „suchej” jesieni? Zobaczymy. 

Banki wznowiły udzielanie rolnikom preferencyjnych kredytów banko-
wych na zakup gruntów i na inwestycje. Są pewne zmiany w tym zakresie. 
Czy takich kredytów  wystarczy w tym roku dla wszystkich zainteresowa-
nych zobaczymy. Dnia 28 września Europejski Bank Centralny ogłosił, że 
kurs 1 Euro liczony w Polsce do rolniczych dopłat bezpośrednich wynosi 
4,10 zł za 1 Euro. Rok temu było to 4,40 zł za 1 Euro. Tak więc za 2012 
r kurs ten jest o 0,30 zł niższy i tym samym dopłaty bezpośrednie za ten 
rok będą nieco niższe niż za 2011. Wyższa będzie dopłata do 1 ha roślin 
strączkowych i motylkowych drobnonasiennych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nalicza-
nie dopłaty ONW (179 zł/ha) za 2012 rok. Jeszcze w październiku pierwsi 
rolnicy mogą ONW otrzymają. Ustalono, że ubezpieczenie KRUS w IV 
kwartale 2012 i w I kwartale 2013 r będzie wynosiło 366 zł/kwartał od 
osoby podlegającej temu ubezpieczeniu. 

W miesiącu listopadzie rozpoczynamy w Skokach kolejne szkolenia dla 
rolników. Pierwsze już 7 listopada br. 

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

„Bezpieczny powrót do szkoły”
Dnia 21.09.2012r. nasze Przedszkole odwiedził pan policjant 

z Komisariatu Policji w Skokach. Pan policjant zapoznał nas między 
innymi  z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, uświa-

domił potrzebę jeż-
dżenia w fotelikach 
z zapiętymi pasami, 
noszenia przedmio-
tów odblaskowych 
w nocy, uczulił słu-
chaczy na  zacho-
wanie ostrożności  
w stosunku do ob-
cej osoby dorosłej. 
Dużo na ten temat 
wiedziel iśmy już 

z zajęć i chętnie odpowiadaliśmy na zadawane nam pytania.  Bardzo 
nam się podobało, a cenne wskazówki, które dał nam pan policjant na 
pewno zapamiętamy. Było wiele radości i zabawy - popatrzcie sami! 

Dzień Chłopca
30 wrzesień to wyjątkowa data w kalendarzu! Wszyscy chłopcy - 

starsi oraz młodsi na całym świecie mają wtedy swoje wielkie święto! 
Chłopcy z naszego Przedszkola obchodzili swoje święto 28.09.2012. Już 

od samego rana dało 
się wyczuć odświętną 
atmosferę! Po przy-
byciu do przedszko-
la dziewczynki wraz 
z p. wychowawczynią 
odśpiewały uroczy-
ste "Sto lat" i złoży-
ły bohaterom dnia 
najserdeczniejsze 
życzenia! Po skon-
sumowaniu słodkie-

go poczęstunku chłopcy otrzymali upominki od swoich koleżanek, 
a następnie zaproszono wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

Patrycja Widzińska 

Sprzątali Świat
We wrześniu sprzątaliśmy Świat. Motylki i Mróweczki wspólnie 

zbierały śmieci wokół przedszkola i na boisku, na Naszym wspólnym 
małym Świecie. Potem wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. ? Śmieciu precz? 
i przyrzekli nie śmiecić.

Dzień Pieczonego Ziemniaka
W dniu 27.09.2012 w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie oddział 

Łosiniec świętowaliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka. Panie przygo-
towały szereg atrakcji dla dzieci. Najpierw przedszkolaki zapoznały 
się z historią ziemniaka i tradycją związaną z wykopkami, następnie 
odbył się konkurs dzieci na podstawie zdobytych wiadomości musiały 
odpowiedzieć na kilka pytań tj.: 

- Skąd pochodzi ziemniak?(z Ameryki Południowej)
- Jak inaczej nazywamy ziemniaki?(pyry, kartofel, bulwa, grula)
- Jak nazywa się część rośliny ziemniaka, którą zjadamy?(bulwa)
- Kiedy sadzimy ziemniaki?
- Podaj jakąś odmianę ziemniaka?
- Jak nazywa się owad żerujący na liściach ziemniaczanych?
- Jak potocznie nazywa się zbieranie ziemniaków?
- Czy łodyga i liści ziemniaka są trujące?(tak)
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- Czy ziemniak jest byliną?(tak)
- Czy ziemniak zawiera skrobię?(tak)
- Jak nazywa się proste narzędzie do kopania ziemniaków?(motyka).
Po tym krótkim „sprawdzianie” dzieci podzielone na grupy brały 

udział w konkurencjach i świetnie się przy tym bawiły.
„Sadzenie ziemniaków”
W zabawie biorą udział dwie drużyny. Zadanie polega na szybkim 

ułożeniu na wyznaczonym torze kilku ziemniaków znajdujących się 
w koszyku przez pierwszego zawodnika w kółkach, a następnie po-
zbieraniu ich do koszyka przez drugiego zawodnika.

„Transporter ziemniaków”
Ustawienie: tunel, w rozkroku. Dzieci podają sobie 3 ziemniaki, 

od przodu do tyłu, między nogami. Wygrywa ta drużyna, która jako 
pierwsza „przetransportuje” ziemniaki.

,,Gorący kartofelek”.
Grupy ustawiają się w dwóch kołach, w pewnych odstępach od siebie. 

Dzieci podają sobie z rąk do rąk kartofel. Każdy chwyta go mocno, ale 
próbuje się go pozbyć, oddając innej osobie. Wygrywa ta grupa, która 
jako pierwsza przemieści gorący kartofelek po obwodzie całego koła. 
Należy zwrócić uwagę, by dzieci nie opuszczały ziemniaka.

„Rzuty ziemniakami do celu” 
Wrzucanie ziemniaków do wiaderka z pewnej odległości.

Po konkurencjach wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni i głodni, a w 
stołówce czekała już na nas prawdziwa uczta gotowane ziemniaki 
w mundurkach z białym serkiem. Dzieci zajadały smakołyki obmy-
ślając plan, jak będzie wyglądał jego ludzik ziemniaczany, który za 
chwilkę mają zrobić. Po drugim śniadanku wszystkie dzieci zasiadły 
do robienia swoich ludzików. Prace oczywiście były prześliczne i bar-
dzo kosmiczne. 

„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę!”
Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja „Sprzątanie świata 

– Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia 
i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”, która już  po raz 19-sty odbywa 
się w naszym kraju. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, 
zachęcamy do refleksji nad działaniami człowieka w otaczającym świecie, 
które degradują nasz świat. 

Przedszkole Samo-
rządowe im. Kubu-
sia Puchatka po raz 
kolejny przyłączyło 
się do akcji. Dnia 25 
września w każdej 
grupie przedszkol-
nej prowadzone były 
rozmowy dotyczące 
problemu zaśmieca-
nia naszej Ziemi. 

Przedszkolaki wyposażone w rękawice ochronne oraz worki na śmieci 
ruszyły do pracy. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w akcję, starały 
się jak najdokładniej wykonać zadanie. 

Bardzo się cieszymy, że choć odrobinę pomogliśmy, a to co najważ-
niejsze - to wartości wychowawcze i świadomość narastającego problemu 
świata, przekazane małym dzieciom!

Realizujemy „Projekt badawczy 
pt. Jaszczurka”

3 października nasze przedszkole odwiedziła Pani Magdalena Korsak 
z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego. Jej wizyta to kolejny 
etap w projekcie, który realizują cztery nauczycielki z naszego Przedszko-

la. Pierwszym etapem było trzydniowe szkolenie poza placówką, drugim 
cztery projekty zrealizowane przez każdą z nauczycielek, trzecim wspo-
mniana wizyta Pani Magdy. Zwieńczeniem będzie  czwarty etap - wspólny 
projekt wszystkich nauczycielek.

Podczas wizyty 
Pani Magda prze-
prowadziła zajęcia 
w grupie p. Katarzy-
ny Dukszty, inicjując 
rozpoczęcie nowego 
projektu badawcze-
go pt. „Jaszczurka”. 
Swoją obecnością 
zaszczycili nas Pan 
Burmistrz Tadeusz 

Kłos, Pani sekretarz Blanka Gaździak, Pani kierownik referatu oświaty 
Beata Nowak-Szmyra, którzy również aktywnie uczestniczyli w zajęciach, 
udzielając odpowiedzi na dziesiątki pytań zadawanych przez naszych milu-
sińskich. Często odpowiedzi rodziły następne pytania. Zarówno pytający 
jak i odpowiadający bawili się dobrze. 

Następnego dnia badacze z grupy sześciolatków kontynuowali obserwa-
cję naszej jaszczurki. Wertowali dostępne w przedszkolu i w domu książki, 
zapamiętale dyskutowali między sobą, niektórzy przyszli „uzbrojeni” 
w wiedzę zdobytą od swoich rodziców, którą chętnie dzielili z koleżankami 
i kolegami.

Kolejnym krokiem była wizyta eksperta. Hodowca Pan Wojciech 
przywiózł do przedszkola żywe okazy jaszczurek. Dzieci mogły podziwiać 
przedstawicieli  rodziny agamowatych (agama brodata zwana kolczastym 
pieskiem, agama kołnierzasta, agama błotna). Jaszczurki zachwyciły nie 
tylko swą urodą, ale również niezwykłymi nazwami gatunkowymi. Prelek-
cja i pokaz wzbudziły zachwyt u młodych słuchaczy.

Innym źródłem wiedzy okazała się być biblioteka. Poszliśmy więc na 
spotkanie z Panią Sylwią. Z bogatych zasobów literatury fachowej dzieci 
chłonęły wiedzę na temat obiektu naszych badań. Ponad to Pani Sylwia 
przygotowała zadania dla dzieci (rysowanie jaszczurek, układanie „jasz-
czurkowych” puzzli).Opuściliśmy bibliotekę z głowami pełnymi ciekawo-
stek na temat jaszczurek. By mieć możliwość korzystania w przyszłości 
z tego bogatego źródła wiedzy, założyliśmy specjalną (tylko dla aktywnych 
badaczy) kartę czytelnika.

A już niebawem odwiedzimy pawilon z jaszczurkami w poznań-
skim zoo…

Pasowanie na przedszkolaka
Zostać przedszkolakiem nie jest aż tak łatwo! Przekonały się o tym 

dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w dniu 8.10 
podczas uroczystości Pasowania na Przedszkolaka. 

Każda grupa musiała przygotować piosenkę i ją ładnie zaśpiewać. Był 
to pierwszy tak ważny i poważny debiut przedszkolaków z najmłodszych 

grup. Dzieci podeszły 
do tego z entuzja-
zmem, przez wiele 
dni pilnie uczyły się 
piosenek, wierszy 
i tańców, cierpliwie 
znosiły próby części 
artystycznej. Był to 
dla dzieci ogromny 
ale miły wysiłek, z jed-
nej strony trwał cią-
gle okres adaptacyjny 

związany z przyjściem do przedszkola, a z drugiej strony musiały się skupić 
na nauce, na próbach. Uporały się z tym ciężarem doskonale, czego efekt 
mogliśmy podziwiać. 

Pasowania, olbrzymim lizakiem dokonała nasza Pani Dyrektor. Każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek na 
dobry początek wspólnych trzech lat edukacji przedszkolnej. 

Naszym Przedszkolakom gratulujemy i życzymy wiele radości!
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
W dniu 3 września 2012 r., jak co roku, rozpoczął się w szkołach 
prowadzonych na terenie Gminy Skoki, nowy rok szkolny 2012/2013. 
W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło łącznie 927 młodych miesz-
kańców Gminy Skoki. 

Ten dzień był szczególnie wyjątkowy dla uczniów klas I. W Szkole 
Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skokach naukę rozpo-
częło 70 uczniów, w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 28, natomiast 
w Gimnazjum Nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków w Skokach - 96. 
Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów i wielu ocen celujących.

Beata Nowak-Szmyra 

I MIEJSCE w konkursie 
MOJA MIEJSCOWOŚĆ W 2030

Początek roku rozpoczął się bardzo miło dla młodych artystów, 
którzy zajęli I miejsce w konkursie plastycznym „Moja miejscowość 
w 2030”. Do konkursu wpłynęły 222 prace z całej Wielkopolski. 26 
września br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Wojewódz-
kiej Konkursu, która wybrała laureatów i jednogłośnie wybrała prace 
naszych uczniów. Konkurs inspirowany był prowadzonym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego procesem wdrażania 
Scenariusza Dynamicznego Rozwoju Foresightu dla Wielkopolski. Po-

nadto stanowił wy-
darzenie towarzy-
szące Światowym 
Dniom Innowacji.

Nagrodą dla na-
szych uczniów był 
udział w aktywno-
ściach towarzyszą-
cych tym dniom. Na 
początek uczniowie 
zwiedzili wystawę 
prac konkursowych 
w Concordia Design 

i samego budynku, następnie uczestniczyli w warsztatach pt „Plemię” 
łączącego świat dziecięcej improwizacji z konkretną wiedzą z zakre-
su projektowania, etnografii i antropologii. Nagrodzeni zaprojekto-
wali i zrealizowali maski, kostiumy i ozdoby przy użyciu kartonowych 

elementów. W dalszej części warsztatów odbyła się sesja zdjęciowa. 
Kolejnym punktem pobytu było zwiedzanie drukarni Concordia 
Print, potem lunch oraz wizyta w Labiryncie Innowacji przy Placu 
Mickiewicza. W ramach nagrody odbywał się także przejazd w obie 
strony luksusowym autokarem firmy FunClub. Uczestnikom konkursu 
i wygranym serdeczne gratulujemy!

Renata Stróżewska

28 września Noc Naukowców
Noc Naukowców to ogólnoeuropejska impreza odbywająca się tego 

samego dnia w wielu krajach. Tej nocy naukowcy europejskich miast 
odchodzą od swoich poważnych projektów, by bawić się z publicznością, 
stając się aktorami i przewodnikami po laboratoriach. Noc Naukow-
ców organizowana jest w Europie po raz ósmy, a w Poznaniu po raz 
szósty. Nadrzędnym celem imprezy była zmiana wizerunku naukowca 
i zachęcenie  dzieci do podejmowania kariery naukowej. Duża część za-
planowanych wydarzeń miała charakter interaktywny –  uczestnicy mogli 
brać czynny udział w doświadczeniach, eksperymentach i pokazach.

Prof. dr hab. Zbigniew Sobek z Katedry Genetyki Podstaw Hodowli 
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapoznał uczniów 
z historią akwarystyki. Mówił o swej pracy, która jest jednocześnie jego 
pasją – o sposobach hodowli i chowu ryb akwarystycznych. Spotkanie 
odbyło się pod hasłem „Jak ryba w wodzie”. Podczas pokazów „Czy 
dobrze znamy wodę, najbardziej zagadkową substancję” uczniowie 
m.in. obserwowali pokaz doświadczenia z podgrzewaniem wody w ba-
lonie oraz odbicie i załamanie światła w wodzie. Miała również miejsce 
filmowa podroż po świecie,  którą przygotował prof.  dr hab. Michał 
Sznajder z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP. Podczas wizyty 
w  holu nastąpiło „Całkiem niebanalne zderzenie z nauką – biotech-
nologia pod lupą”, gdzie uczniowie oglądali m.in. proces wyizolowania 
DNA cebuli. Okazało się, że praca naukowca jest trudna, ale i bardzo 
ciekawa. Wymaga cierpliwości i poświęcenia. 

Sprzątanie świata
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcjach społecznych 

organizowanych na rzecz środowiska. Z entuzjazmem przystąpili do 
akcji Sprzątania Świata. Za zgodą rodziców pod opieką wychowaw-
ców sprzątali wyznaczone tereny podczas godzin wychowawczych i w 
ramach edukacji społeczno-przyrodniczej. 

Do akcji włączyli się także nauczyciele, którzy po skończonych 
lekcjach w godzinach popołudniowych sprzątali pobliski las i okolice 

jeziora,  Kilkana-
ście wypełnionych 
odpadami worków 
świadczy o tym, że 
wspólna praca  na 
rzecz środowiska 
daje wymierne efek-
ty, a kształtowanie 
właściwych postaw 
stanowi jedno z za-
łożeń planu wycho-
wawczego. Aktyw-

ność nauczycieli w realizacji przedsięwzięcia, która nie ogranicza się 
tylko do sprawowania opieki, sprawia, że najmłodsi mogą brać przykład 
i w przyszłości kontynuować to, co zostało im wpojone przez wycho-
wawców.

Ponadto, dzieci świadome konieczności segregowania odpadów, 
zachęcane przez nauczycieli i przy ich współudziale przez cały rok 
gromadziły zużyte baterie i do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
oddały 15 kg baterii.

Pasowanie pierwszoklasistów
Dzień Edukacji Narodowej dla pierwszoklasistów to wyjątkowe 

święto, ponieważ oficjalnie zostali przyjęci w poczet społeczności 
szkolnej. Od kilku tygodni, tak jak wszyscy, wypełniali swoje codzien-

Poszukiwacze planetoid
Grupa skockich gimnazjalistów od 19 września po raz pierwszy weź-

mie udział w „Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid” 
organizowanej przez amerykański ośrodek Astronomical Research 
Institute. Celem kampanii jest obserwacja niewielkich obiektów 
w Układzie Słonecznym i polowanie na planetoidy. Kampania potrwa 
50 dni. W tym czasie uczniowie otrzymywać będą przez Internet  obrazy 
nieba z teleskopów pracujących w Illinois. Analizując serie zdję

 w specjalnym programie, będą poszukiwać ruchomych obiektów 
i sporządzać raporty, które następnie zostaną wysłane do weryfikato-
rów. Na wszystko mają raptem 48 godzin! Potem zostanie już tylko. 
czekanie. 

Jeśli naszym gimnazjalistom uda się znaleźć jakąś planetoidę, będzie 
to nie lada odkrycie. W Polsce w kampanii bierze udział 15 szkół. 

Udanego polowania poszukiwacze, trzymamy kciuki!
Opiekun Małgorzata Dudek
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ne obowiązki, a ponadto przygotowywali się z wychowawcami do 
pierwszego zaprezentowania się na forum szkoły. Odświętnie ubrani 
w towarzystwie rodziców i zaproszonych gości, z przejęciem powtarzali 
słowa ślubowania, a symboliczny gest pasowania nieodwołalnie zapo-
czątkował nowy etap w ich życiu. Ukoronowaniem uroczystości była 
prezentacja części artystycznej, a pierwsze wyuczone piosenki i wiersze 
zapewne na długo zapadną w sercach dzieci i rodziców.

Szkolne Oskary
12 października 2012 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Świę-

ta Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy 
obsługi oraz społeczność szkolna.

Uczniowie, pod opieką pań: Renaty Stróżewskiej, Alicji Kramer 
i Wioletty Molińskiej, przygotowali wspaniały program artystyczny. 
Po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się Wielka Gala Szkolnych 
Oskarów. Nominowani byli w dziesięciu kategoriach wszyscy nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. Szanowna kapituła, składająca się z uczniów 
działających w Samorządzie Uczniowskim, wyłoniła najlepszych peda-
gogów i pracowników obsługi. Wszyscy nominowani byli zwycięzcami, 
ale tylko wybranych proszono na czerwony dywan w celu dokonania 
dekoracji i uhonorowania wierszem.Pozostałych laureatów uczniowie 
obdarowali kwiatami i własnoręcznie wykonanymi kotylionami od-
zwierciedlającymi daną kategorię.

Ceremonię wręczania Oskarów uatrakcyjniły występy szkolnego 
zespołu wokalnego Fantazja oraz ciekawa prezentacja multimedialna 
ze zdjęciami  pracowników i nauczycieli. Uczniowie ubrani na galowo 
wspaniale się prezentowali na tle oryginalnych dekoracji.

Gala odbywała się w wyjątkowo ciepłej i miłej atmosferze. Ucznio-
wie żywo reagowali na wszelkie nominacje. Oklaskom i serdecznym 
okrzykom nie było końca.

Młodzież szkolna w piękny sposób podziękowała pedagogom i pra-
cownikom szkoły za ich trudną pracę.

Remonty
Podczas wakacji rozpoczęły się w naszej szkole remonty, które w ra-

mach własnego budżetu przeprowadziło Stowarzyszenie Edukacyjne 
TĘCZA. Wyremontowany został gabinet w Lechlinie, natomiast w Re-
jowcu wygospodarowano miejsce i gabinet powstał od podstaw. W po-
mieszczeniach będą się odbywały zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
przez pedagogów, psychologa i logopedę. Dokonano modernizacji 
tych pomieszczeń, wymieniono wiele istotnych elementów wystroju 
wnętrz oraz zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, które wpłyną 
na dobre samopoczucie, samodzielne doświadczanie i wielozmysłowy 
rozwój uczniów. 

Joanna Tomczak

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSł 2012
„Zdrowy rozsądek daje radę”

W porozumieniu z Urzędem Gminy w Skokach zrealizowaliśmy 
działania pierwszego etapu ogólnopolskiej  kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł. Głównym celem kampanii było zwiększenie zaradności 
uczniów, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach 
życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania substan-
cjami uzależniającymi. Kampania miała też na celu przeciwdziałanie 
bierności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci 
i młodzieży. 

Powyższe cele realizowaliśmy poprzez organizację  imprez: „Jestem 
asertywny”, „Dzień bez papierosa” oraz „Międzyszkolny turniej piłki 
nożnej EURO 2012” z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania 
Narkomanii. Korzystaliśmy także z pakietu materiałów profilak-

tycznych przezna-
czonych dla uczniów 
szkół podstawowych, 
wykorzystując je na 
zajęciach z uczniami 
oraz braliśmy udział 
w organizowanych 
konkursach: konkurs 
plastyczno - literacki 
„To ja” i konkurs 
ulotkowy „Żabka czy 

motylek”. Braliśmy również udział w marszu profilaktycznym orga-
nizowanym przez gimnazjalną społeczność uczniowską w Skokach.

Wśród nagrodzonych uczniów naszej szkoły znaleźli się: 
Mirosław Hagdan - Lechlin
Kacper Sarnowski - Lechlin
Wiktoria Żaklińska - Lechlin
Wiktoria Klimczak - Jabłkowo 
Ilona Nowicka - Rejowiec

Joanna Tomczak - szkolny koordynator kampanii

Młodzież z Antoniewa najlepsza 
w Wielkopolsce

W dniu 29.09.2012r.,odbył się Rajd „Mickiewiczowskim szlakiem”  
w ramach V etapu  Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Celem imprezy było przypomnienie pobytu Adama 
Mickiewicza w Wielkopolsce oraz popularyzacja turystyki pieszej i  
rowerowej. W czasie pieszej wędrówki na trasie Oborniki - Objezierze  
młodzież poznawała zabytki, historię i uroki ziemi obornickiej.

32 osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie z opiekunami K. Kamińską, B. Se-
idlerem i G. Lubawą wzięła udział w rajdzie oraz konkursach przygo-
towanych przez organizatorów imprezy. Przed wyruszeniem na trasę 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach odbył się konkurs 
wiedzy o Adamie Mickiewiczu. Nasi podopieczni byli bardzo dobrze 
przygotowani, odpowiedzi na pytania z życia i twórczości Wieszcza nie 
sprawiły im większych trudności. Również przed startem każdy zespół 
oddał do oceny jury prace plastyczne pt.”Bohaterowie utworów Adama 
Mickiewicza”. Prace naszych dzieciaków uzyskały maksymalną ilość 
punktów. W tym miejscu dziękuję młodym artystom za wykonanie 
przepięknych plakatów, przedstawiających bohaterów  mickiewiczow-
skich bajek i ballad. Ich autorami są: Roksana Emilov -„Pan Tadeusz 
i żona”, Katarzyna Kozłowska -„Świtezianka”, Adrianna Kidawa - 
„Świtezianka” i Piotr Nowak - „Pani Twardowska”. 

Przepiękna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim miłośnikom  
Rajdu Mickiewiczowskiego. Po dotarciu do mety w Objezierzu repre-
zentanci drużyn do końca walczyli o zdobycie jak największej ilości 
punktów dla swoich zespołów. Swoje umiejętności sprawdzili podczas 
uczestnictwa w kolejnych konkurencjach, tym razem sprawnościowych: 
rzut lotką do celu, rzuty do kosza i jazda na rowerze w żółwim tempie. 
Zweryfikowali również swoja wiedzę biorąc udział w konkursie dot.  
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy. 
W podsumowaniu rajdu uczestnicy otrzymali od organizatorów pa-
miątkowe statuetki oraz dyplomy uczestnictwa. Dla wszystkich turystów 
organizatorzy przygotowali gorący posiłek, kiełbaskę z grilla i herbatkę. 

O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów uzyskanych przez 
dwie najlepsze drużyny z powiatu. Powiat wągrowiecki, który mieliśmy 
zaszczyt reprezentować zajął I miejsce  uzyskując 76 pkt., II m-ce wy-
walczył powiat obornicki 69 pkt., III m-ce powiat poznański - 60 pkt. 

Serdecznie dziękuję naszej młodzieży za aktywny udział w rajdzie, 
godne reprezentowanie placówki i powiatu wągrowieckiego. 

G. Lubawa
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Popołudnie z Korczakiem
Janusz Korczak, lekarz, pedagog, pisarz, ale przede wszystkim przy-

jaciel dzieci. Mawiał: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 
To  właśnie dzieciom poświęcił całe swoje życie i to one były całym 
jego światem.

Sylwetkę tego wspaniałego człowieka przybliżyli uczestnikom spotkań 
rodzinnych z cyklu „Do biblioteki z mamą i tatą” wychowankowie Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. 
Spotkanie odbyło się w czwartkowe popołudnie 27 września. Przybyłych 
do Antoniewa powitał sam „Król Maciuś I” w towarzystwie jednego 
z opiekunów antoniewskiej młodzieży, pani Ireny Kasicy. Gospodarze 
poprowadzili gości spowitym w jesienne barwy, zabytkowym dziedzińcem 
wprost do auli, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. 

Na początku trochę historii. Dzieci i ich rodzice mogli poznać dzieje 
ośrodka, zaznajomić się z celami jakie przyświecają działaniom tej placówki 
oraz zobaczyć czym tak naprawdę zajmuje się mieszkająca tu młodzież 
i wreszcie poznać ją samą osobiście. Uśmiech na twarzach wszystkich ze-
branych zdradzał ogromne zadowolenie płynące z przeżywanych wspólnie 
chwil. Opowieści o życiu, twórczości i śmierci Janusza Korczaka, rebusy 
odkrywające dorobek literacki autora oraz przebywanie w obecności kró-
lewskiego majestatu wszystkim bardzo się podobało. Dzieci dowiedziały 
się, że mają swoje prawa i usłyszały na czym one polegają. Towarzyszący 
im przez cały czas Król Maciuś pozwolił chętnym włożyć koronę, zasiąść 
na tronie, przez chwilkę poczuć jak smakuje władza. Nie obyło się bez 
czytania, wszyscy usłyszeli fragment „Króla Maciusia Pierwszego”.

Każdy z młodych czytelników, sympatyków książek i bibliotek otrzymał na 
koniec Dyplom przyjaciela Króla Maciusia I i jego twórcy Janusza Korczaka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że to spotkanie 
doszło do skutku. Dziękujemy młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie za to, że zechciała się podzielić swoimi 
wiadomościami o Januszu Korczaku z młodszymi od siebie kolegami 
i koleżankami. Dziękujemy pani Irenie i wszystkim przyjaciołom Janusza 
Korczaka. Bardzo się cieszymy, że możemy również się do nich zaliczać. 
Czujemy się zaszczyceni.

Młodzi czytelnicy i pracownicy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Skockie Śpiewanki Rodzinne
Ciepłe, słoneczne, sobotnie popołudnie 29 września zapraszało na 

spacer po lesie albo innym miejscu pełnym świeżego powietrza, a jednak 
znalazła się grupa osób, która skierowała swoje kroki do sali Biblioteki 
Publicznej w Skokach.

Byli to głównie miłośnicy muzyki, którzy mają odwagę nie tylko słuchać, 
ale próbować swych sił jako wykonawcy. W domowym zaciszu, w gronie 
najbliższych grają i śpiewają – śpiewają i grają, a zdarza się też czasami 
przy tym radosny taniec roześmianych dzieci.

Miło jest spędzać wspólnie, rodzinnie czas, np. przy muzyce i z muzy-
ką właśnie.

I Festiwal Skockie Śpiewanki Rodzinne otworzyła, wspólnie z panem 
burmistrzem Tadeuszem Kłosem, pani dyrektor Biblioteki Publicznej 
Elżbieta Skrzypczak. Zabrzmiał gong i oczom publiczności ukazał się 
Rozśpiewany Skoczek, który bardzo godnie i zgodnie prezentował się 
w towarzystwie łejerowskiego Pegazika.

Festiwal w atmosferze rodzinnego ciepełka, bez tremy i niepotrzebnych 
spięć poprowadził pan Jerzy Hamerski, twórca poznańskich Łejerów 
i rejowieckich Rozwesołków.

Na scenie Biblioteki Publicznej wystąpiły rodziny: Surdyków ze Skoków, 
Maćkowiaków z Rejowca, Kujawów z Rejowca, Kwiatków ze Skoków, Ga-
jewskich ze Skoków, Dzielów ze Skoków oraz sióstr Krzyżaniak i Wełnic.

Łącznie siedem rozśpiewanych drużyn stanęło by zaprezentować swoje 

rodzinne muzykowanie. Publiczność mogła wybrać swojego faworyta. 
Nagroda publiczności, po dogrywce na moc oklasków, trafiła do rodzi-
ny Gajewskich.

Każda z rodzin biorących udział w festiwalu otrzymała medal z podo-
bizną Rozśpiewanego Skoczka oraz gratulacje od pana burmistrza, który 
podziwiał talent oraz wdzięk sceniczny uczestników. Podziękowania za 
zainteresowanie oraz ciepłą rodzinną atmosferę złożyła również pani 
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska wspierająca wydarzenie pod egidą 
kampanii „Postaw na rodzinę!”.

Słodkim akcentem na zakończenie był tort w kształcie gitary, który 
przygotowała Piekarnia – Cukiernia EMKA.

Mamy nadzieję, że dzięki temu festiwalowi zainteresowanie wspólnym, 
rodzinnym muzykowaniem wzrośnie i kolejne Skockie Śpiewanki zgro-
madzą jeszcze większą liczbę artystów oraz fanów naszego, regionalnego, 
domowego muzykowania.

Festiwal I Skockie Śpiewanki Rodzinne odbył się w ramach kampanii 
profilaktycznej POSTAW NA RODZINĘ. Pani Koordynator Akcji Mał-
gorzacie Szpendowskiej-Wylegalskiej dziękujemy za wsparcie finansowe.

Zuzanna Szamocka  

Świat według Kreta
Tym razem o swoich podróżach, zgromadzonej w skockiej bibliotece 

publiczności, w dniu 3 października opowiadał znany prezenter pogody, 
dziennikarz, ale przede wszystkim podróżnik – Jarosław Kret. 

Pan Jarosław to przesympatyczna osobowość, ciepły charakter i dobry 
duch. W pierwszej części swojej opowieści podzielił się ze słuchaczami 
swoimi odczuciami i doświadczeniami z Polski, którą przedstawia w swoim 
programie telewizyjnym „Polska według Kreta”. Z jego relacji i doświad-
czeń wynika, że w naszym kraju zachodzą pozytywne zmiany jeśli chodzi 
o nastawienie na turystów. Warto zwiedzać kraj nie tylko na północy i na 
południu, ale także warto zagłębić się w inne rejony i dotknąć tamtej 
kultury i przyrody.

W dalszej części pan Jarosław pokazywał zdjęcia ze swojego pięciolet-
niego pobytu w Indiach. Promował tym samym swoją książkę pt. „Moje 
Indie”. Z Indii przenieśliśmy się na Madagaskar, gdzie na przepięknie 
wykonanych zdjęciach mogliśmy oglądać ginącą niestety endemiczną 
przyrodę tej afrykańskiej wyspy. 

Swoją opowieścią pan Jarosław zachęcił do kupienia swoich książek 
i z wielką chęcią stawiał w nich swój autograf, ozdobiony fantazyjnymi 
rysunkami. 

Karolina Stefaniak

Dzieci z gminy Skoki u Libera
8 października temu grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej w Po-

trzanowie udała się do Poznania na spotkanie z popularnym raperem 
Liberem i jego szesnastoosobową grupą z programu „Bitwa na głosy”. 

Bezpośrednią przyczyną owego ekscytującego wydarzenia był udział 
w grupie Libera Skoczanina, Macieja Kujawy. To za jego pośrednictwem 
raper otrzymał od dzieci napisane przez nie listy i przekazał informację 
o możliwości spotkania. Dzieci pod kierunkiem swojej opiekunki i pomy-
słodawczyni wyjazdu, pani Agnieszki Fertsch, zgłębiały wiedzę na temat 
kariery i twórczości Libera, aby jak najlepiej przygotować się do tego wy-
darzenia. Mimo ograniczonego czasu raper chętnie odpowiadał na pytania 
dzieci i fotografował się z nimi. Na koniec spotkania otrzymał w prezencie 
„staropolski koszyk”, przygotowany przez mamy dzieci uczęszczających do 
świetlicy w Potrzanowie, pełen przetworów i smakołyków, co niezwykle 
go wzruszyło i ucieszyło. Czas spędzony w Poznaniu osłodziły przepyszne 
ciasta, upieczone przez mamy. Wrażeń było co niemiara, i jeszcze w drodze 
do domu, dzieci nie przestawały mówić o swoim idolu.

Jednak wyjazd ten nie byłby możliwy bez udziału kilku osób. Pomy-
słodawczynią i organizatorką wyjazdu była pani Agnieszka Fertsch, 
wychowawczyni ze świetlicy środowiskowej w Potrzanowie. Nadzór nad 
organizacją sprawowała Gminna Koordynator do Spraw Uzależnień pani 
Małgorzata Wylegalska. Podziękowania należą się także Burmistrzowi 
Gminy Skoki Panu Tadeuszowi Kłosowi, który zorganizował autobus. 
Niezwykle pomocny okazał się także udział „świetlicowych mam”, które 
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nie tylko przygotowały przepyszne placki i koszyk pełen przysmaków dla 
Libera, ale także bardzo pomogły w opiece nad uczestnikami wyjazdu, 
co wśród tylu emocji i wrażeń okazało się niezbędne. Specjalne podzię-
kowania należą się rodzinie państwa Kujawów, panu Zbigniewowi, pani 
Annie, Małgorzacie i oczywiście Maciejowi, bez których zaangażowania 
to spotkanie nie odbyłoby się. 

Całość wydarzenia była zorganizowana i sfinansowana w ramach kam-
panii profilaktycznych „Postaw na Rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Wszystkich Skoczan serdecznie zachęcamy do oddawania głosów na 
zespół nr 6 – zespół Libera. To naprawdę wspaniała i ciężko pracująca 
na swój sukces grupa młodych ludzi pod wodzą niezwykle sympatycznego 
i skromnego artysty. 

Małgorzata Opalińska

Popołudnie z Korczakiem

Skockie Śpiewanki Rodzinne

Świat według Kreta.

Wizyta u Libera.

„Życie to nie teatr...”
 -Edward Stachura-

Wszystkich pasjonatów sztuki teatralnej 
oraz osoby, których sercom bliskie są problemy społeczne

serdecznie zapraszamy na

JUBILEUSZOWY V GMINNY PRZEGLĄD 
SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

REGULAMIN 
V GMINNEGO PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

1. Organizator Przeglądu:
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
- Gminny Koordynator ds. Uzależnień we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Adresaci: 
Grupy teatralne działające na terenie Gminy Skoki: 
- dziecięce 
- młodzieżowe 
- składające się z osób dorosłych
3. Termin i miejsce Przeglądu: 

07.12.2012r. od godziny 10.00 (szkoły podstawowe i inne grupy 
dziecięce) - sala Biblioteki Publicznej w Skokach 
08.12.2012r. od godziny 10.00 (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
oraz dorośli) - sala Biblioteki Publicznej w Skokach

Uwaga: W razie zmiany dnia lub godziny rozpoczęcia przeglądu , ostatecz-
ny termin zostanie podany nie później niż na dwa tygodnie przed imprezą.
4. Wymagania repertuarowe:
Treść spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną musi być związa-
na z szeroko rozumianą problematyką uzależnień, przemocy domowej 
lub rówieśniczej oraz  promocją zdrowego stylu życia. Wskazane jest 
ukazywanie możliwości i sposobów wychodzenia z trudnych i kryzyso-
wych sytuacji życiowych, zastępowania zachowań ryzykownych pasjami 
i rozwijaniem zainteresowań poznawczych.
Spektakle nie powinny modelować zachowań niepożądanych.
Czas prezentacji nie może przekraczać 30 min.
5. Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 
Do dnia 19 listopada 2012 r. na adres:
Gminny Koordynator ds. Uzależnień
Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
z dopiskiem: „V PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH”.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.gmina-skoki.pl w za-
kładce Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
6. Nagrody:
Za udział w Przeglądzie każda grupa teatralna otrzyma pamiątkową 
statuetkę oraz nagrodę rzeczową.
Przewiduje się również drobne upominki  dla opiekunów przygotowują-
cych grupy, pamiątkowe znaczki dla poszczególnych uczestników, a także 
słodki poczęstunek.
7. Uwaga:
Organizatorzy nie zapewniają transportu. Grupy dojeżdżające powinny 
zabezpieczyć go we własnym zakresie. Każda grupa dziecięca i młodzie-
żowa musi posiadać opiekuna odpowiedzialnego za uczestników.
W sali Biblioteki Publicznej nie ma kurtyny. Istnieje jedynie możliwość 
skorzystania z parawanów, które mogą za nią służyć.
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To już rok i 8 miesięcy, jak w końcówce dnia 2 lute-
go 2011 roku – Matki Bożej Gromnicznej – przyszły 
na świat Amelia, Klaudia i Paulina – nasze skockie 
Trojaczki.

Mama – pani Wioleta oraz ojciec - pan Przemysław – Trzecia-
kowie, mieli ogromną radość, kiedy to w odstępach minutowych 
od 23:36 do 23:38 powiększyła im się rodzinka o trójkę dorodnych 
panienek. Szpital przy ul. Polnej w Poznaniu takie przypadki 
odnotowuje często, jednak dla Skoków była to ogromna sensacja. 

Dziewczynki to istne żywe srebra, pełne radości, budzące zacie-
kawienie przechodniów, a w szczególności lokatorów budynku przy 
ul. Poznańskiej 2, gdzie maleństwa spędzają dzieciństwo. „Trój-
wymiarowy” powóz przesuwający się po chodniku – to wiadomo: 
jadą nasze „dziewczynki”.

Często widzę je z okna jak bawią się w piaskownicy usytuowanej 
w ogrodzie, gdzie lubią przebywać i wraz z opiekunami bawić się 
w piachu.

Na początku złotej jesieni zrobiłem Im małą sesję zdjęciową 
czego dowodem jest zdjęcie zamieszczone w niniejszych Wiado-
mościach. 

Amelka, Klaudia i Paulinka jesienią z mamą.
Antoni Wiśniewski

TROJACZKI MAJą SIę śWIETNIE

Uczestnicy pielgrzymki zawitawszy do Sko-
ków zatrzymali się przy wyremontowanym 
kościele pw. Św. Mikołaja bpa na odpoczynek 
i modlitwę. Grupa zwiedziła kościół, wysłu-
chała słów ks. proboszcza Karola Kaczora, 
który oprócz historii kościoła i samego re-
montu naszej świątyni, wspomniał o związkach 
kapłanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
z archidiecezja gnieźnieńską. Proboszcz wspo-
minał czas spędzony w Prymasowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie 
studiowali również kandydaci do kaplaństwa 
z nowoutworzonej wówczas diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej, która w początkach swego 
istnienia i organizowania struktur i instytucji 
alumnów kształciła w Gnieźnie.

Pielgrzymi trasę do Częstochowy – blisko 470 
km mieli pokonać w ciągu 6 dni.  

Uczestnicy pielgrzymki, po wizycie w skoc-
kiej świątyni udali się w dalszą drogę. Miejmy 
nadzieję, że wśród licznych intencji wiezionych 
„na dwóch kółkach” „jednośladach” uczestnicy 
pielgrzymki pamiętali także o spotykanych po 
drodze ludziach. 

Łukasz Ogórkiewicz

PIELGRZYMKA ROWEROWA
dieCezji koszaliŃsko-kołoBrzeskiej na jasnĄ gÓrę

Pielgrzymowanie w Polsce ma wielowiekową tradycję. Od niepamiętnych czasów pielgrzymowano pieszo do sank-
tuariów maryjnych. Od kilku lat coraz popularniejsze stają się pielgrzymki rowerowe. I tak 10 lipca br. W godzinach 
przedpołudniowych do Skoków zawitała grupa około 200 rowerzystów – Pielgrzymów III Diecezjalnej Pielgrzymki 
Rowerowej na Jasną Górę. Pielgrzymi na trasę wyruszyli w poniedziałek 9 lipca ze Skrzetusza – diecezjalnego sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej znajdującego się w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 


