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„zapal znicz pamięci 2012”
Znicze zapłonęły również pod 

tablicami znajdującymi się na 
bramie cmentarza parafialnego- 
ufundowanymi przez lokalną 
społeczność - pierwszą ( z roku 
2009) upamiętniającą żołnierzy 
i policjantów, dla których ziemia 
skocka była miejscem urodzenia, 
nauki lub pracy zamordowanych 
przez NKWD ZSRR w Katyniu, 
Charkowie, Kalininie-Twerze 
oraz drugą (z roku 2003) poświę-
coną powstańcom wielkopol-
skim, związanym z naszym mia-
steczkiem. Tablica ta informuje 
również, że cmentarz parafialny 
w Skokach jest symbolicznym 
miejscem spoczynku Brunona 
Klewenhagena i Andrzeja Kło-
sowskiego, którzy zginęli w hitle-

W odpowiedzi na apel „Radia Merkury” w Skokach 21 października br. zapalono znicze pamięci na cmentarzu 
parafialnym na mogiłach ośmiu skoczan a także trzech mieszkańców wsi Potrzanowo zamordowanych przez hitle-
rowców w pierwszych tygodniach II wojny światowej. 

rowskich obozach zagłady. 
Kolejne znicze pamięci poja-

wiły się pod tablicą z roku 1967 
( 600-lecie miasta) ufundowaną 
w hołdzie mieszkańcom poległym 
w walkach za wolność ojczyzny 
i pomordowanym w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych.

Ostatnim miejscem, gdzie za-
palono znicze jest pamiątkowy 
głaz znajdujący się w pobliskim 
Antoniewie na terenie byłego 
obozu jenieckiego, w którym 
w latach 1939-1945 więziono kilka 
tysięcy żołnierzy i oficerów pol-
skich, amerykańskich, belgijskich, 
brytyjskich, francuskich, jugosło-
wiańskich, norweskich i włoskich.

Tekst: Iwona Migasiewicz
Foto: Maciej Migasiewicz

W 2012 roku przypada 94 rocz-
nica tych wydarzeń. Tak jak Polacy 
w całym kraju, tak i skoczanie uro-
czyście uczcili pamięć tamtych dni. 
Tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpoczęły 
się w niedzielę 11 listopada, o go-
dzinie 18, mszą świętą w intencji Oj-
czyzny w Kościele Parafialnym pw. 
Św. Mikołaja Biskupa w Skokach. 
Podniosły charakter nabożeństwa 
podkreśliła obecność pocztów 
sztandarowych, delegacji zakładów 
pracy, stowarzyszeń i organizacji 
działających na terenie miasta 
i gminy Skoki.  Wyjątkowości nada-
ła mu również oprawa muzyczna 

w wykonaniu pana Pawła Białego 
oraz Szkolnej Orkiestry Dętej 
z Mieściska. Ta ostatnia wspólnie 
z harcmistrzem Andrzejem Surdy-
kiem i przedstawicielami 7 Skoc-
kiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” 
poprowadziła uczestników uroczy-
stości pod tablicę pamiątkową przy 
Placu Powstańców Wlkp. Krótka 
lekcja historii podana przez pana 
Andrzeja przybliżyła wszystkim 
czas walk o wolność oraz proces 
odzyskiwania przez naszą Ojczyznę 
niepodległości. Zwieńczeniem ob-
chodów było złożenie przez przyby-
łe delegacje wiązanek kwiatów oraz 
wykonanie przez Orkiestrę Dętą 

pieśni patriotycznych.
Wszystkim, którzy mimo desz-

czowej aury, przyczynili się do 
uświetnienia obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości 

niedziela w biało-czerwonych barwach
obchody święta niepodległości

11 XI 1918 r. – data ważna dla każdego Polaka. Tego dnia po ponad 120 latach zaborów Polska odzyskała niepod-
ległość. Trud, wyrzeczenia i tęsknota za wolnością uwieńczone zostały powrotem państwa polskiego na mapy Europy.

oraz tym którzy zechcieli w nich 
uczestniczyć składamy serdeczne 
podziękowania. 

W imieniu Organizatorów
Sylwia Popadowska
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„jak długo w sercach naszych...”
Spotkanie słowno-muzyczne poświęcone tradycji powstańczej zostało 

zorganizowane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
Koło Skoki 16 listopada 2012 r. w murach rozbudowanej siedziby Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W tym też miejscu znajduje 
się obecnie historyczny sztandar skockich powstańców. Został zawieszony 
w specjalnie przygotowanej gablocie, eksponowanej na frontowej ścianie 
siedziby w sąsiedztwie sztandaru bractwa strzeleckiego. Umieszczono 
w niej również  tabliczkę zawierającą najważniejsze znane informacje 
o tym zabytku. W najbliższym czasie na jednej ze ścian pojawią się też 
pamiątkowe zdjęcia i dokumenty powstańcze. Honorowe miejsce w tej 
ekspozycji znajdzie niewątpliwie dar Bożeny i Michała Kołpowskich – 
medalion z krzyżem powstańczym. 

10 listopada 2012 roku poczet sztandarowy naszego Towarzystwa 
uczestniczył w uroczystości poświęcenia rozbudowanej siedziby Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej 4c.

Od tej pory sztandar skockich powstańców wielopolskich będzie 
przechowywany tu w specjalnie przygotowanej gablocie, eksponowa-
nej na frontowej ścianie siedziby w sąsiedztwie sztandaru bractwa 
strzeleckiego. W gablocie umieszczono również  tabliczkę zawierającą 
najważniejsze znane informacje o sztandarze. 

Na posiedzeniu Zarządu skockiego Koła TPPW ustalono terminarz 
lokalnych uroczystości, w których uczestniczy nasz poczet sztandarowy. 
Są to: kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Święto 
Niepodległości; rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz podczas 
zielonoświątkowego i żniwnego turnieju strzeleckiego KBS Skoki. 
Wybór ten podyktowany jest koniecznością ochrony zabytku, jakim 
niewątpliwie jest nasz sztandar i nienarażaniem go na zbyt częste 
działanie chociażby warunków atmosferycznych.

Iwona Migasiewicz 

W programie spotkania znalazło się kilkanaście pieśni patriotycznych. 
Członkowie Koła z dużym zaangażowaniem wykonywali je przy akom-
paniamencie rodzeństwa Małgorzaty i Macieja (niedawnego uczestnika 
telewizyjnej „Bitwy na głosy”) Kujawów. 

Oprócz tego – przy kawie i słodkościach - zgromadzeni obejrzeli 
pięćdziesięciominutowy film, który w bardzo ciekawy sposób pokazał 
wielkopolski zryw powstańczy, będący zwycięstwem w „najdłuższej wojnie 
nowoczesnej Europy” pt. „Zapomniane powstanie” w reż. Krzysztofa Ma-
gowskiego. Autorzy obrazu dokonali efektownego połączenia materiałów 
dokumentalnych, współczesnych rekonstrukcji oraz trójwymiarowych 
animacji komputerowych. 

Ważnym punktem spotkania było wręczenie legitymacji nowym człon-
kom Koła. Są nimi: Helena Sergiew, Zefiryna Gołembowska, Stanisław 
Gołembowski, Joanna Hlożek, Mariusz Hlożek oraz Grzegorz Gatkowski. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz 

powstańczy sztandar 
w nowym miejscu
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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: 
Mueller Magdalena  ur.03.10.2012r.
Marciniak Karolina ur. 04.10.2012r.
Rzepczyk Justyna ur. 03.10.2012r.
Ogórkiewicz Nikola ur. 03.10.2012r.
Czarczyńska Gabriela ur.12.10.2012r.
Michalak Wiktoria ur.14.10.2012r.
Bzdęga Borys Witold ur. 22.10.2012r.
Bejma Marta ur. 02.11.2012r.
Przybylska Lilianna Barbara  ur.27.10.2012r.
Ślósarczyk Jakub Jan ur. 26.10.2012r.
Seidler Joanna ur. 07.11.2012r.
Mucha Mateusz ur. 29.10.2012r.
Mucha Anna ur. 29.10.2012r.

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:
Zywert Andrzej Maciej i Sumińska Agnieszka Barbara
Przyłucki Piotr i Dembińska Ewelina Maria
Figiel Seweryn Hubert i Nowak Katarzyna
Szymczak Krzysztof i Khasanova Evgenia
Ślesiński Mateusz Benedykt i Bałażyk Iwona
Korczak Tomasz i Nadolna Daria
Kida Radosław Marek i Smykowska Małgorzata
Jankowski Szymon Piotr i Miłoszowska Agnieszka Marta
Nowicki Piotr Paweł i Forycka Joanna
Walkowiak Andrzej i Szafran Monika Daria

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:

Smacha Stanisław Bogdan ur. 1951r.- Skoki zm. 09.10.2012r.  
Alamenciak Marian ur. 1940r. – Raczkowo zm. 20.10.2012r.
Kamiński Leon ur. 1923r. – Skoki zm. 21.10.2012r.
Michalak Stanisław ur. 1952 – Skoki zm. 06.11.2012r.
Walczak Filomena ur. 1921r. – Bliżyce zm.11.11.2012r.

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 listopada 2012 roku

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

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

są naliczane odsetki za zwłokę.

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 
stanowi 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. 

NOWE ZASADY ODBIORU 
TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie infor-
mujemy, iż z dniem 28 listopada 2012 
r. nastąpi wyłączenie sygnału telewizji 
analogowej. 

Od tego dnia możliwy będzie odbiór tyl-
ko sygnału cyfrowego. Do odbioru takiego 
sygnału potrzebny jest dekoder DVB-T 
lub nowoczesny telewizor z wbudowanym 
tunerem MPEG-4. Wszelkie informacje 

i pytania dotyczące wyłączenia sygnału analogowego oraz odbioru 
telewizji cyfrowej można uzyskać pod bezpłatną infolinią Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji: 800 007 778. Informacji można szukać rów-
nież na stronach internetowych:
- Strona MAiC o NTC http://cyfryzacja.gov.pl
- Strona KRRiT o NTC http://krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-

konsumentow/telewizja-cyfrowa/
- Strona UKE o NTC www.polskacyfrowa.pl
- Strona firmowa EmiTela www.emitel.pl

Michał Bejma

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



4

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
23 lipca 2012r. rozpoczęła się piąta edycja projektu „Lepsze jutro”, 

która potrwa do 30 listopada 2012. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, a realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

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.
W ramach projektu 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; 
trening obejmował 48 godzin w tym: 36 godzin szkolenia grupowego 
+ 1 godzina indywidualnego spotkania z psychologiem dla każdej 
osoby (w sumie 12 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem);
- SIERPIEń 

• kurs doradztwa zawodowego dla 12 osób, celem było zwiększenie 
zdolności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
oraz nabycie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy; kurs 
obejmował 104 godziny w tym: 56 godzin zajęć grupowych + po 4 
godziny z każdym uczestnikiem (łącznie 48 godzin);

• kursu komputerowy skierowany do 12 osób, celem było nabycie 
umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi komputera, jego oprogramo-
wania i praktycznego zastosowania technologii informacyjnej; kurs 
składał się z 40 godzin, w tym 1 godzina egzaminu wewnętrznego;
- WRZESIEń 

• kurs rękodzieła artystycznego z zakładaniem własnej działalności 
gospodarczej dla 10 uczestniczek, którego celem było zwiększenie 
potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy poprzez na-
bycie nowych umiejętności; kurs obejmował 80 godzin + 2 godziny 
egzaminu wewnętrznego;

• warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego – szko-
lenie skierowane do 12 osób, celem było przygotowanie uczestników 
do nabycia umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej; szkolenie obejmowało 2 godziny zajęć indywidualnych 
z każdym uczestnikiem, łącznie 24 godziny, w ciągu 3 dni, szkolenie 
odbyło się w Karpaczu;

• instrument aktywizacji edukacyjnej – uzupełnienie wykształcenia 
– skierowany do 3 osób, którego celem był zakup materiałów i wy-
posażenia związanego z edukacją szkolną 3 uczestników;
- PAźDZIERNIK 

• kurs kreowania własnego wizerunku i twórczego rozwoju – skie-
rowany do 10 uczestniczek, celem było poznanie zasad kreowania 
wizerunku własnej osoby, zajęcia obejmowały 32 godziny;
- PAźDZIERNIK – LISTOPAD

• kurs – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – skierowany do 12 osób, 
celem było nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy 
w zakresie sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej; kurs obejmował 
48 godzin + 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
W miesiącu listopadzie planowany jest kurs – profesjonalne sprzą-

tanie i utrzymanie czystości, skierowany do 12 osób. Celem szkolenia 
będzie przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach 
związanych z utrzymaniem czystości lub rozpoczęciem działalności 
gospodarczej oraz nabycie nowych umiejętności.

Marta Jaśkowiak

Organizatorem przedsięwzięcia był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skoki. Do akcji włączy-
li się uczniowie Przedszkola Samorządowego, 
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach, 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie. O poprawę stanu środowiska 
zadbali także przedstawiciele Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Maciejak” w Po-
trzanowie oraz  „Jedność” w Skokach. Niską 
frekwencję wykazali mieszkańcy sołectw 
z terenu Gminy, dlatego też należy wyróż-
nić zaangażowanie mieszkańców Glinna, 
Kakulina, Sławy Wielkopolskiej, Rejowca, 
Pawłowa Skockiego, Potrzanowa i Bliżyc. 
Wzorem ostatnich lat do akcji włączyli się 
pracownicy Urzędu oraz nauczyciele ze 
skockiego Gimnazjum.

Sprzątano lasy, otoczenie placówek oświa-
towych, tereny zieleni wzdłuż tras komunika-
cyjnych oraz miejsca rekreacji i wypoczynku 
na terenie naszej Gminy.

W ramach „Sprzątania Świata” zebrano 
setki worków z  odpadami, które dostarczono 
do Międzygminnego Składowiska Odpadów 
Komunalnych w Kopaszynie.

Ponadto przy ul. Rogozińskiej w  Skokach 
odbyła się kilkudniowa nieodpłatna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamó-
wek i toreb foliowych, worków po nawozach 
sztucznych,  zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (ZSEE). Zebrano ponad 
tonę elektośmieci, w tym: komputery, moni-
tory, tonery, odbiorniki telewizyjne, pralki, 
lodówki, drukarki, itp. . Ogromnym powodze-
niem wśród mieszkańców cieszyła się zbiórka 

zużytych opon, dzięki której do odzysku 
i recyklingu przekazano ich ponad pięćset.

 Podsumowując przeprowadzoną akcję 
należy stwierdzić, że porzuconych odpadów 
na terenie naszej Gminy nadal jest bardzo 
dużo. Pamiętajmy, że celem „Sprzątania 
świata” jest nie tylko przeprowadzenie 
jednorazowego zrywu, ale przede wszystkim 
zwrócenie uwagi na istniejące problemy 
ekologiczne, które mają wzbudzić społeczną 
odpowiedzialność za środowisko i życie na-
stępnych pokoleń.

Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym 
udział w akcji „Sprzątanie Świata 2012” 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki składa 
serdeczne podziękowania.

Aleksandra Frankowska,
Krzysztof Mańka

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012
W dniach 24 – 28 września 2012 roku na terenie Gminy Skoki przeprowadzono „Sprzątanie Świata 2012”. Akcja 

ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 
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PRZETARGI, INWESTyCJE:
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej 

do obiektów Gminy Skoki oraz jej jednostek organizacyjnych. Do 
przetargu przystąpiły 4 firmy, trwa weryfikacja złożonych ofert.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na rewitalizację centralnej 
części placu Powstańców Wlkp. Przetarg nie odbył się, ponieważ 
w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku 
z tym zadanie zostanie przeniesione na 2013 rok.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi komunalne związane 
z utrzymaniem czystości i porządku w mieście Skoki w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Przedmiotem zamówienia są 
usługi komunalne obejmujące pozimowe sprzątanie ulic, placów, 
parkingów i chodników. Sprzątanie i zamiatanie ulic, placów 
i parkingów w ciągu roku, opróżnianie koszy ulicznych oraz za-
miatanie i usuwanie z chodników w okresie jesiennym opadłych 
liści. Termin składania ofert upływa 5 grudnia br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę paliw do pojazdów 
i urządzeń Gminy Skoki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. Termin składania ofert upływa 5 grudnia br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę opału do placó-
wek samorządowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 
r. Przetarg zaplanowano na 4 grudnia br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wo-
dociągowych w Skokach przy ul. Wągrowieckiej  (dł. 81m) oraz 
w Potrzanowie ul. Zagajnikowa (dł. 405 m) i ul. Smolarki (dł. 
194,5 m). Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najtańszą ofertę, z ceną 
72.579,36 zł,  złożyła firma Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. 
Firma rozpoczęła już budowę wskazanych odcinków wodociągu. 
Planowany termin zakończenia zadania upływa 10 grudnia br.

• Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Roszków-
ku. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem na 
istniejącej nawierzchni z kruszywa, na długości 400 m i szerokości 
4 m, kosztowała 198.081,40 zł. 

• Trwa budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej w Skokach. W ra-
mach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego chodnika 
oraz budowę nowego chodnika z kostki betonowej na długości 
873 m wraz z odwodnieniem. 

• Trwa przebudowa i modernizacja łazienek w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano przebudo-
wę dwóch łazienek na parterze budynku w „starej części” Ośrodka 
Zdrowia w Skokach. Cena wybranej oferty wyniosła 53.437,79 zł. 

• Zakończono rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie. 
Rozbudowa kosztowała 403.331,21 zł. Inwestycja współfinanso-
wana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(239.606 zł).

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

WyKAZANO DO SPRZEDAży:
• Działkę nr 5/67 o pow. 0,0115 ha, położoną w Sławicy, przezna-

czoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie 
sąsiedniej działki.

WYKAZ
działki nr 5/67 położonej w Sławicy

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieru-
chomości  według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 5/67 w Sławicy,
zapisana w KW PO1B/00048072/3 Sądu Rejono-
wego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieru-
chomości

0,0115 ha (LzRV) – grunty zadrzewione i zakrza-
czone)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, 
a grunt przeznaczony jest na poszerzenie istnie-
jącej działki letniskowej 150

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

Działka 5/67 nie ma określonego przeznaczenia 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 
r. przedmiotowa działka stanowiła tereny zabudo-
wy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki zatwier-
dzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr 
XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 5/67 
położona w Sławicy został wyznaczony następu-
jący kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nie-
rolniczych”.

Termin zagospoda-
rowania

Nie jest określony.

Cena nieruchomości 4.200,00 zł
Informacja o przezna-
czeniu do sprzedaży, 
do oddania w użyt-
kowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem 
lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz 
właściciela działki 150.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospo-
darce nieruchomo-
ściami (tj. Dz. U. nr 
261 poz. 2603 z 2004 
roku ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 
U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami), 
winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, 
tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, 
ICH GRANIC I NUMERÓW 

ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH 
W DANYM OKRĘGU WYBORCZYM:

Załącznik do Uchwały Nr XXI/145/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 9 października 2012 r.

Nr 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych 
wybiera-

nych 
 w danym 

okręgu 
wyborczym

1

Miasto Skoki – ulice: Boczna, Kościelna, 
Krańcowa, Kręta, Krótka, Piaskowa, Plac 
Kościelny, Pogodna, Poznańska, Przylesie, 
Rogozińska, Rościńska, Wąska, Wodna

1

2
Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, Ogro-
dowa, Parkowa, Plac Powstańców Wielkopol-
skich, Plac Strażacki, Rynkowa, Strumykowa

1

3
Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, 
Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Wągrowiecka, Wczasowa, Zamkowa

1

4
Miasto Skoki – ulice: Wincentego Ciasto-
wicza, Ludwika Dąbrowskiego, Dworcowa, 
Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Rakojedzka

1

5

Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, Dolna, 
Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, Kon-
waliowa, Okrężna, Osiedlowa, Podgórna, 
Poprzeczna, Tulipanowa, Różana

1

6

Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, Bartosza 
Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, Leśna
cz. m. Piła-Młyn osada:Antoniewo, Antonie-
wo Leśniczówka

1

7

Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, 
Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kaszta-
nowa, Klonowa, Lipowa, Polna, Sosnowa, 
Świerkowa, Topolowa cz. m. Karolewo

1

8 wsie: Chociszewo, Kakulin, Rakojady przy-
siółki:Chociszewko, Nadmłyn 1

9 wsie: Jabłkowo, Kuszewo osada: 1

10 wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, 
Wysoka osada: Górne, przysiółek: 

1

11
wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Sła-
wica, Stawiany osada:Ignacewo przysiółki: 
Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

1

12 wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopol-
ska, Szczodrochowo osada:Gozdowiec 1

13 wsie: Budziszewice, Potrzanowo 1

14 wsie:  Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Rosz-
kówko, Rościnno przysiółek: ńskie Huby 1

15 wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo 1

ZMODERNIZOWANO 
ŚWIETLICĘ W KUSZEWIE!

W miesiącu październiku Gmina Skoki, a konkretnie 
sołectwo Kuszewo wzbogaciło się o dodatkowe 51,50 m2 
powierzchni użytkowej bazy kulturalno-oświatowej. Bo 
właśnie, pod koniec tego miesiąca zgodnie z umową za-
wartą z Gminą Skoki Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
Leszek Podraza z Lechlina zakończyło realizację zadania 
pod nazwą „Rozbudowa Istniejącego Budynku Świetlicy 
Wiejskiej w Kuszewie”.

Zadanie to było realizowane przez Przedsiębiorstwo na pod-
stawie wygranego ogłoszonego przez Gminę przetargu, w którym 
uczestniczyło łącznie 4 oferentów. Ostateczny koszt zadania wyniósł 
403.331,21 zł, w tym 239.606 zł ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach os 4 LIDER. 

Zgodnie z projektem prace prowadzone były w technologii tra-
dycyjnej, a w ich rezultacie istniejący obiekt Świetlicy rozbudowano 
o pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie kuchni z magazynem, 
3 pomieszczenia WC i hol wejściowy. Wykonano też zadaszenie 
podestu wejściowego i tarasu oraz utwardzenie 620 m2 parkingu 
kostką betonową o grubości 8 cm oraz 217,74m2 chodnika kostką 
brukową o grubości 6 cm. 

Obecnie łączna powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 97,99m2.
Mieszkańcom sołectwa Kuszewo gratulujemy pięknego obiektu 

i życzymy by służył on Im do miłego i kulturalnego spędzania czasu 
po pracy.

FESTYN 
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”

27 października na obiektach skockiego Gimnazjum 
obył się Festyn pod hasłem „Razem Bezpieczniej”, którego 
organizatorem byli: Komendant Powiatowy Policji w Wą-
growcu, Starosta Wągrowiecki i Burmistrz Miasta i Gminy 
w Skokach. 

Festyn pomyślany był jako impreza otwarta skierowana do miesz-
kańców miasta i gminy Skoki i powiatu wągrowieckiego w programie 
którego przewidziano m.in.: prezentację sprzętu i służb policji oraz 
pracy instytucji współpracujących w utrzymaniu porządku i bezpie-
czeństwa publicznego, tj. Strazy Granicznej, Straży Miejskiej, Staży 
Pożarnej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Ratow-
nictwa Medycznego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

I szkoda tylko, że mimo tych atrakcji i szeroko prowadzonej akcji 
promocyjnej imprezy nie znalazła ona spodziewanego odzewu ze 
strony adresatów, co skłoniło organizatorów do ograniczenia przy-
gotowanego programu. 

Równolegle z Festynem, w hali Gimnazjum rozegrana został 
VII edycja Turnieju Piłki Siatkowej drużyn policyjnych i samorzą-
dowych o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu. 
Zwycięzcą turnieju w którym uczestniczyło 9 drużyn trzeci raz z rzę-
du została reprezentacja policjantów w Ostrowa Wielkopolskiego. 
Uczestnicząca w Turnieju reprezentacja skockiego Komisariatu 
Policji w składzie: Paweł Dudziński, Jarosław Kamiński, Radosław 
Kujawa, Hubert Majewski, Piotr Popielski i Mariusz Sarakun 
uplasowała się na V miejscu, a drużyna skockich samorządowców, 
która zagrała w składzie: Aleksandra Frankowska, Kamila Fre-
drych, Paulina Radecka, Krzysztof Bochyński, Krzysztof Fertsch, 
Sławomir Kamiński, Karol Kłos, Krzysztof Mańka i Adrian Ranke 
zajęła VIII miejsce. 

Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju uhonorowane 
zostały pamiątkowymi pucharami, których wręczenia dokonali: 
Satrosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Burmistrz Tadeusz Klos, 
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Frankiewicz i Komendant 
Komisariatu Policji w Skokach Jacek Matysiak. 
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Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa  w poszczególnych standardach 
zimowego utrzymania dróg wg ustaleń Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 

Lp.
Stan- 
dard

Opis stanu utrzy-
mania drogi dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu :

po ustaniu opadów śniegu
od stwierdzenia występo-

wania zjawisk
1 2 3 4 5

1. IV Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości 
Jezdnia posypana 
na odcinkach decy-
dujących o możliwo-
ści ruchu

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

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

w miejscach 
w y z n a c z o -
nych
· gołoledź
· pośniegowa
· lodowica

· 8 godz 
· 10godz 
· 8 godz 

2. V Jezdnia ośnieżona 
w miejscach zasp, 
odśnieżony co naj-
mniej  jeden pas 
ruchu
z wykonaniem mi-
janek 
Jezdnia posypana  
na odcinku decydu-
jącym 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  m i e j -
scach wyzna-
czonych:
gołoledź
pośniegowa

  · 8 godz 

3. VI Jezdnia zaśnieżona 
Prowadzi się inter-
wencyjne odśnieża-
nia w zależności od 
potrzeb
Jezdnia posypana  
p o  o d ś n i e ż e n i u  
w miejscach wyzna-
czonych przez ZD

luźny 
zajeżdżony 
nabój śnieżny
zaspy 
 

występuje
występuje
występuje
występują do 
48 godz.

w  m i e j -
scach wyzna-
czonych:

· w s z y s t k i e 
rodzaje śli-
skości   po 
odśnieżaniu

2 godz 

Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników 2012/2013 
dysponuje następującymi materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:

- piasek - 250 ton,
- sól – 80 ton,

Drogi celem zwalczania śliskości posypywane będą mieszaniną piasku z solą (o zawartości 
soli ok. 25%). Do pełnienia akcji zimowej  wykonawca usługi użyje  następującego sprzętu:

- samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką – 2 szt,
- koparko – ładowarki – 3 szt,
- równiarka samojezdna 1 szt,
- pług oraz posypywarka na nośniku mechanicznym o ciężarze całkowitym nie przekra-

czającym 3,0 Mg,

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników prowadzone będą systemem interwen-
cyjnym, 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 Powia-
towy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg 
innych niż gminne należy kierować do w/w zarządców dróg.

Wykonawca akcji zimowej na drogach gminnych.
Wykonawcę prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi na drogach gminnych 

wybrano w drodze  przetargu nieograniczonego  i jest nim Przedsiębiorstwo Budowlano-
Drogowe, Szymon Włodarczyk, Roszkowo1A/4, 62-085 Skoki

AKCJA ZIMOWA 2012/2013

Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg?
Urząd Miasta i Gminy w Skokach 

informuje, że na terenie Miasta i Gmi-
ny Skoki zarządcami poszczególnych 
dróg są:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Obwód Drogowy w Murowanej Goślinie: 
( 61) 812-23-41)
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. 
Poznańska i Rościńska w mieście Skoki)
Nr 197 – relacji Sława Wlkp – Gniezno,
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel (67) 26-85-480,  604-438-431

Drogi powiatowe na terenie miasta Sko-
ki:
Ulice: Rogozińska, Parkowa, Zamkowa, 
Ciastowicza, Kazimierza Wielkiego, 
Dworcowa, Rakojedzka, Antoniewska, 
Topolowa i  Rościńska
Drogi powiatowe na terenie gminy Sko-
ki:
Roszkowo – Łosiniec,
Roszkowo – Popowo Kościelne,
Skoki – Rościnno – Lechlin – Roszkowo,
Skoki – Rakojady – Kakulin – Kuszewo,
Skoki – Raczkowo – Jabłkowo,
Skoki – Glinno – Jagniewice,
Glinno – Bliżyce -Wysoka – Pawłowo,
Rejowiec – Stawiany – Pawłowo Skockie,
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonowo,
Kuszewo – Jabłkowo,
 
Urząd Miasta i Gminy 
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
Tel: 61 89-25-801

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

Urząd Miasta i Gminy w Skokach bę-
dzie prowadził zimowe utrzymanie dróg 
gminnych w standardach 4-tym, 5-tym 
i 6-tym. Do 4-tego standardu zaliczono 
przede wszystkim drogi o regularnej ko-
munikacji autobusowej oraz dużym zna-
czeniu gospodarczym. Drogi o mniejszym 
znaczeniu zostały zaliczone do standardu 
5-tego i 6-tego. Drogi o niewielkim natę-
żeniu ruchu oraz posiadające nawierzch-
nie gruntową nie zostały zaliczone do 
żadnego standardu zimowego utrzymania. 
Prace na tych drogach zostaną ograniczo-
ne do zapewnienia przejezdności dróg.  
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VII gAlA PRodukTóW REgIoNAlNych, 
TRAdycyjNych I lokAlNych

W czasach kiedy pełno wszędzie przysłowiowej „chińskiej tandety” 
coraz częściej uciekamy do prawdziwego rzemiosła i tradycyjnej sztuki 
ludowej. Ci z nas, którzy potrafią docenić kunszt pracy ludzkich rąk 
i ich niepowtarzalną finezję mieli okazję zetknąć się z prawdziwymi 
artystami, rzemieślnikami i wytwórcami tradycyjnej, zdrowej żywności 
podczas VII Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, 
która odbyła się 21 października 2012 roku w hali skockiego Gimnazjum.

Z roku na rok przybywa wystawców oraz odwiedzjących. I tak też 
było w tym roku. Organizatorom jest coraz trudniej pomieścić w hali 
wszystkich chętnych, którzy chcą zaprezentować swoje wyroby, w tym 
roku było to 51 stoisk: 
1. Sołectwo Jabłkowo
2. Zakład Aktywności Zawodowej z Gołaszewa
3. Wojciech Gruchała z Brzeźna – pszczelarz 
4. Marek Siuda z Dopiewa – metaloplastyka (biżuteria)
5. Małgorzata Siuda z Dopiewa - wyroby artystyczne z filcu
6. Mieczysław Kogut z Ludom – rzeźba, relief, malarstwo 
7. Teresa Jankiewicz z Wągrowca - ptaki rzeźbione
8. Gustawa Patro z Wągrowca – regionalista 
9. Agnieszka Mańka z Kakulina – karykatury, portrety
10. PPH Koneser - Maria Lewicka z Gniezna – artystyczne wyroby 

ze skóry
11. Giwer Art. Henryka i Zdzisław Giwer z Wałcza - rękodzielnicze  

wyroby z drewna
12. Sławomir Piasecki z Gniezna – rogownictwo 
13. Katarzyna Maćkowiak z Czerwonaka - artystyczna pracownia 

witraży
14. Karol Przybyła z Pobiedzisk – pszczelarz 
15. Mirosława Cichoń z Poznania – obrączki do serwetek 
16. RSP "Kruszewnia" ze Swarzędza – tradycyjne wędliny 
17. Elżbieta Kamińska ze Skoków – rękodzieło artystyczne
18. Violetta Korbas-Roos ze Stęszewa – wiklina 
19. Chrystian Roos ze Stęszewa – wyroby z lnu 
20. Alicja Kowal ze Stęszewa – biżuteria artystyczna 
21. Barbara Tokarska z Nowego Miasta nad Wartą – hafciarstwo 
22. Teodozja Białek Izak z Poznania - biżuteria ręcznie robiona 

z kamienia
23. Agnieszka i Marcin Reszelscy Potrzanowo – carving (wycinane 

owoce i warzywa)
24. Anna Garbatowska z Wągrowca - biżuteria artystyczna, filc
25. Przetwórnia Ryb „Rybajka”  Tarnowa koło Piły – pstrągi w różnej 

postaci
26. Beata Najdek z Obornik - „Graty u Beaty” - decupage, serwetki, 

wyszywanki
27. Aleksandra Barzyk z Wiatrowa - biżuteria frywolitkowa
28. Małgorzata Szałajska z Rokietnicy - Anioł.pl
29. Halina Kalkowska-Nijakowska z Poznania - biżuteria artystyczna
30. Natalia Kozak z Ryjewa - rękodzieło artystyczne
31. Leszek Lisiecki z Czerwonaka - pracownia artystyczna (ikony 

i płaskorzeźby)
32. Elżbieta Kozierska z Gniezna - pracownia złotnicza
33. Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach
34. Koło Hafciarskie „Tęcza” z Wałcza 
35. Marwit Sp. z o.o. ze Złejwsi Wielkiej – naturalne soki i surówki 
36. Joanna Szczepanek z Łopienna k. Janowca Wlkp. – biżuteria 

ręcznie robiona
37. Anna Zujewska z Poznania - filcowe fantazje
38. Art Shaker Kre-Akcja Monika Janiszewska i Ilona Długa z Pozna-

nia - biżuteria, decoupage, filc
39. Mariusz Czajkowski z Lubonia - artystyczna biżuteria srebrna
40. Anna i Leszek Chlasta z Gniezna - „Prezenciarnia Decoupage”

41. Łukasz Dzieciątkowski z Czarnegobrodu – garncarstwo 
42. Mariola Roszak z Murowanej Gośliny - wyroby z filcu
43. Olga Nowakowska ze Śremu - pirografia (wypalane drewno)
44. Mirosław Nadolski  z Mieleszyna - Ekologiczne Gospodarstwo 

Rolne
45. Kamila Wojtczak-Zych z Murowanej Gośliny - rękodzieło ze 

szmatek
46. PHU Michał Bodziany z Janikowa – tradycyjne wędliny 
47. Leszek Drabikowski z Inowrocławia - „Przyprawy Świata”
48. Halina Drabikowska z Inowrocławia - biżuteria z kamieni natu-

ralnych
49. Dąbrówka Suszek z Promienka - rękodzieło artystyczne
50. Marianna Iwińska z Jabłkowa - rzeźba w drewnie
51. Jacek Drzymała z Poznania -rękodzieło, witraże

Tradycyjnie wystawcy uczestniczyli w konkursie na „Najlepszego 
Wystawcę”, wystawców typowała odwiedzając Galę publiczność odda-
jąc głos, który pod koniec imprezy wziął udział w losowaniu cennych 
nagród. 

A oto wyniki konkursu: 
I miejsce państwo Agnieszka i Marcin Reszelscy z Potrzanowa
II Świetlica Terapeutyczna przy OPS w Skokach
III Elżbieta Kamińska ze Skoków
IV Anna Garbatowska z Wągrowca 
V Sołectwo Jabłkowo 
Nagrodą za pierwsze pięć miejsc był „Złoty Kłos” wręczony przez 

pana Burmistrza Tadeusz Kłosa. Wszyscy wystawcy otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy.

Swoje stoiska miały też „Karczma Kołodziej” ze Skoków oraz Gmi-
na Skoki, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” 
z Wągrowca oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 
z Wągrowca.

Oprócz stoisk wystawienniczych na Gali można było wziąć udział 
także w pokazach i warsztatach rękodzielniczych, takich jak: rogow-
nictwo, skóra, wyroby z papieru czy ręcznie robiona biżuteria. 

Podczas Gali na stoisku „Karczmy Kołodziej” serwowane były róż-
nego rodzaju potrawy z ryb słodkowodnych, których aż 100 kg ufun-
dował pan Robert Kowalewski właściciel Gospodarstwa Rybackiego 
w Skokach. Za przygotowanie ryb zapłaciło Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Rybacka „7 Ryb”, a akcja była związana z promocją spożycia 
ryb słodkowodnych. 

Gala w Skokach to nie tylko wystawcy, to też występy artystyczne 
na scenie. W pierwszej odsłonie wystąpił pan Tadeusz Makowski ro-
dowity Kaszub, Mistrz Polski z Zażywaniu Tabaki 2011. Pan Tadeusz 
przybliżył widowni skrawek kaszubskiej kultury, były więc ludowe 
instrumenty muzyczne, alfabet i język kaszubski. Dla niezorientowa-
nych informujemy, iż język kaszubski to drugi oprócz języka polskiego 
oficjalny język w naszym kraju. Na koniec oczywiście nie obyło się bez 
zażywania tabaki i tajników przygotowania tego tradycyjnie kaszub-
skiego produktu lokalnego. 

Na skockiej scenie wystąpił także wągrowiecki chór „The Hoor” 
w repertuarze rozrywkowym. Chór działa od 2010 roku przy Domu 
Kultury w Wągrowcu, a jego dyrygentem jest pan Tomasz Kotwica.

Finałowy koncert należał do kapeli z Grodziska Wielkopolskiego - 
Los Grandes Rudeboys.  Zespół zagrał szeroko pojęte reggae oraz ska, 
wypełnione melodyczną sekcją dętą oraz głębokim basem, rozgrzewając 
tym samy zgromadzoną w hali publiczność.  

Głównym sponsorem VII Gali była Gmina Skoki, a także Gospo-
darstwo Rybackie ze Skoków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„7 Ryb”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”. 
Do zobaczenia za rok 20 października 2013 w hali s Skokach, godz. 15 .

Karolina Stefaniak
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przeżyłem(am) z tobą tyle (60) lat
Każdy Jubileusz wzrusza i przywołuje wspomnienia, a cóż dopiero 

gdy Jubileuszem tym są Diamentowe Gody Pożycia Małżeńskiego.
Nie inaczej było, w niedzielę 28 października 2012 roku w rodzinie 

mieszkańców Potrzanowa Janiny i Stanisława Kuczyńskich, którzy 
w gronie swych najbliższych świętowali 60-tą Rocznicę Pożycia Mał-
żeńskiego.

O Potrzanowiskich Diamentowych Jubilatach pamiętał też Bur-
mistrz Tadeusz Kłos, który wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Joanną Wolicką-Przywarty odwiedzając Ich w poniedziałek 
29 października br. i wręczając Im okolicznościową wiązankę kwiatów 
w imieniu własnym i Samorządu Gminy wyraził Im podziękowanie 
za pracę na rzecz swej rodziny oraz za działalność na rzecz współ-
mieszkańców i Gminy. Podziękowaniom tym towarzyszyły życzenia 
dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i uznaniu ze strony rodziny 
i współmieszkańców. 

Spotkanie to przybliżyło jego uczestnikom drogę życiowa Jubilatów, 
którą w kilku zdaniach kreślimy poniżej: 

Rodziny dzisiejszych Jubilatów zamieszkiwały w obecnym Potrzano-
wie, a w okresie międzywojennym w dwóch sąsiednich wsiach – rodzina 
Wojtkowiaków w Smolarkach, a rodzina Kuczyńskich w miejscowości 
Włókna, w ówczesnej Gminie Rogoźno. 

Pani Janina z domu Wojtkowiak, córka Wojciecha i Władysławy 
Stróżewskiej urodziła się 24 listopada 1929 roku w Smolarkach, a pan 
Stanisław, syn Leona i Pelagii Gapińskiej 9 kwietnia 1928 roku we 
Włókanach.  

Ich dzieciństwo, lata szkolne przerwane okupacją hitlerowską i pracą 
w gospodarstwach rolnych miejscowych Niemców oraz pierwsze lata 

diamentowy Jubileusz pożycia małżeńskiego Janiny i Stanisława Kuczyńskich

powojenne kształtowały się podobnie, a obecni Jubilaci znali się od 
dziecka. I znajomość ta sprawiła, że gdy zdecydowali się na założenie 
rodziny, byli pewni że wiążą się ze sobą na zawsze i to na dobre i na 
złe. I tak się stało, o czym z duma mogą mówić dzisiaj. 

Sakramentalne „TAK” w obliczu Boga obecni małżonkowie po-
wiedzieli sobie w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach, 
a swą wole potwierdzili 28 października 1952 roku przed Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie.

Po ślubie małżonkowie swą pracę zawodową i życie rodzinne związali 
z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego w Potrzanowie, 
a po przekazaniu go na rzecz syna zamieszkali z rodziną córki gdzie 
mieszkają do dzisiaj. 

Prowadząc gospodarstwo rolne Janina i Stanisław Kuczyńscy równo-
cześnie włączali się w życie społeczne wsi – pani Janina współtworzyła 
Koło Gospodyń Wiejskich i przez kilka lat pracowała w jego Zarządzie, 
a pan Stanisław działał w miejscowym Kółku Rolniczym.

Państwo Kuczyńscy wychowali córkę i czterech synów oraz cieszą 
się posiadaniem 13 wnuków i 13 prawnuków. 

Dołączając się do życzeń składanych Jubilatom z okazji Ich Święta, 
w imieniu Redakcji „Wiadomości Skockich” i współmieszkańców ży-
czymy Im wiele zdrowia i szczęścia oraz radości ze wspólnie przeżytych 
lat i ze szczęścia Ich najbliższych.
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Uważam, że występując do ostatniego 
odcinka i zajmując III miejsce, to dla mnie 
i mojej Drużyny wielki sukces, każdy z nas 
się bardzo starał i dał z siebie wszystko, co 
tylko mógł co zaowocowało sukcesem. Była 
to ciężka i wyczerpująca praca; wielogodzinne 
próby wokalne, kamerowe i choreograficzne. 
Wiem teraz ile to pracy należy wykonać, żeby 
przez 2 - 3 min pokazać 1-2 utwory. Mimo 
tego uważam, że naprawdę było warto wystąpić 
w „Bitwie na Głosy”.

Udział w tym programie był dla mnie wielką 
lekcją muzyki, krokiem do przodu w rozwoju 
muzycznym. Przez te 10 tygodni przeżyłem 
przygodę życia, miałem okazję poznać ludzi 
związanych z telewizją, sporo gwiazd oraz 
uczestników z innych ekip.

Jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem się do 
tego programu, że spośród tylu ludzi mogłem to 
być ja. Dziękuję mieszkańcom Skoków i okolic 
za wsparcie, za wysłane sms-y, mam nadzieję, 
że dostarczyłem wam wielu emocji w sobotnie 
wieczory przed telewizorami.

Na koniec zachęcam wszystkich tych co ko-

wróciłem z tarczą z „bitwy 
na głosy”- dziękuję wam bardzo!

22 grudnia zapraszam na świąteczny odci-
nek „Bitwy na Głosy” z moim udziałem

Maciej Kujawa

Dnia 10 listopada 2012r został wyemitowany na antenie TVP2 ostatni - finałowy odcinek programu "Bitwa na Głosy". 
Ekipa Libera z moim udziałem przebrnęła przez wszystkie odcinki tego programu, zajmując ostatecznie III miejsce. Odcinek 
w drugim półfinale był dla mnie bardzo pomyślny, gdyż moje popisy solowe i gitarowe zostały bardzo docenione przez jury: 
Wojciecha Jagielskiego, Tomasza "Titusa" Pukackiego oraz Katarzynę Zielińską.

chają muzykę do startowania w castingach do 
takich lub innych programów muzycznych, bo 
naprawę warto; warto przeżyć przygodę życia.
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Grand Prix Wielkopolski 
Po raz jedenasty zmagali się w Skokach zawodnicy rywalizujący 

w cyklu Mistrzostw Wielkopolski w brydżu sportowym par. Do rywa-
lizacji zgłosiło się 46 par z kilku województw. Zwycięzcą rywalizacji 
zostanie para, która zgromadziła najwięcej punktów w 10 turniejach 
rozgrywanych w Wielkopolsce. W tegorocznym turnieju uczestniczyli 
mistrzowie świata juniorów, które w sierpniu były rozgrywane  w Chi-
nach. Turniej skocki zaliczany jest do najlepiej zorganizowanych w ca-
łym cyklu, dlatego w tym roku została podniesiona jego ranga z turnieju 
wojewódzkiego do międzywojewódzkiego. Puchar dla najlepszej pary 
skockiej wywalczyli J. Modlibowski i W. Sierzchuła.

Kierujemy podziękowania sponsorom dzięki, którym udało się 
zorganizować zawodyŁ Burmistrz M i G Skoki – T. Kłos, J.M. Wójcik 
– AXEL – MAT”, J. Modlibowski  - S. J. „ODNOWA”, L. Sapieja – 
„LONG – BUD”, O. Nowakowski – PBHU „OL- BUD”, A. Markie-
wicz – „ODNOWA –BIS”.

G. Samol

Zawody na koniec sezonu
- z życia Koła nr 120 PZW w Skokach
Zawodami spinningowo- żywcowymi na jez. Włókna w dniu 

14.10.2012 oraz zawodami spinningowymi na Warcie w Tucholi 
w okolicach Sierakowa Koło PZW nr 120 w Skokach zakończyło sezon 
wędkarski 2012 roku. 

Zawody na jez. Włókna zgromadziły 18 zawodników spośród któ-
rych zwycięstwo wywalczył Jacek Dudek legitymujący się szczupakiem 
o wadze 1,82 kg. II miejsce zajął Leszek Stoiński szczycący się 1,52 kg 
złowionych ryb, a III miejsce Jarosław Pachela z ilością 1,26 kg ryb. 
Kolejno, zmniejszającą się wagą ryb okazali się: Dariusz Bałażyk, Ro-
man Tadeusz, Andrzej Szymkowiak, Roman Dudek, Karol Neuman, 
Marian Konrad i Alojzy Pacholski. 

Zawody na Warcie wygrał Alojzy Pacholski. II miejsce zajął Maciej 
Neuman, a na III miejscu uplasował się Roman Dudek. 

Zawody te, podobnie jak wiele innych wspominano podczas uro-
czystego spotkania zorganizowanego z udziałem członków rodzin 
wędkarzy w dniu 27 października w siedzibie Koła. 

Piłkarze zakończyli sezon
Ostatnie potyczki „Wełny” na boiskach

W październikowym wydaniu „Wiadomości Skockich” informowa-
liśmy o zmianie trenera grającej w IV Lidze pierwszej drużyny naszej 
„Wełny” – Zarząd Klubu podziękował Włodzimierzowi Michalskiemu 
i funkcję trenera powierzył Andrzejowi Szczepaniakowi. 

Otóż dzisiaj pragniemy poinformować czytelników, a zarazem prze-
prosić wszystkich zainteresowanych, że była to tylko część prawdy, 
bo w rzeczywistości funkcję trenera powierzono duetowi w składzie 
Andrzej Szczepaniak i Arkadiusz Dereżyński, którzy wzajemnie się 
wspierając i uzupełniając obowiązki trenerskie sprawują do dzisiaj. 

Na stan dzisiejszy nasza czołowa reprezentacja ma już za sobą 
rozgrywki rundy jesiennej, w których ostatecznie uplasowała się na 13 
miejscu przed „Notecią” Chodzież i „Leśnikiem” Margonin. Ma też 
za sobą pierwszy mecz rozegrany awansem z rundy wiosennej, a był 
to mecz wyjazdowy do K.S. 1920 Mosina, który niestety zakończył się 
zwycięstwem gospodarzy z wynikiem 2:0. Tak więc aktualnie Skoczanie 
zajmują ostanie 16 miejsce w Tabeli IV Ligi.

Wracając chronologicznie do ostatnich poczynań naszych piłkarzy 
pragniemy przypomnieć, że:
- 21.10 wyszli na boisko na meczu wyjazdowym z drużyną „Czarnych” 

Wróblewo. Mecz ten przyniósł wygraną Skoczanom, a jego wynik 
to 2:1, przy czym strzelcem 1bramki był Radosław Modlibowski, a o 
przegranej gospodarzy zdecydował strzał Radosława Lamcha, który 
po odbiciu od zawodnika „Czarnych” trafił do ich bramki. 

- 28.10 na własnym boisku zawodnicy „Wełny” z sukcesem starli się ze 
„Zjednoczonymi” Trzemeszno i spotkanie to zakończyli wynikiem 
4:2. Zwycięskie bramki dla Skoczan zdobyli: Jakób Ślósarczyk – 1, 
Grzegorz Meler -1 i Radosław Modlibowski – 2. 

- 3 listopada w spotkaniu wyjazdowym z „Lechią” Kostrzyn lepsi okazali 
się gospodarze którzy pokonali Skoczan wynikiem 4:2. Dla naszej 
reprezentacji bramki zdobył Radosław Modlibowski.
Czas rozgrywek na boiskach piłkarze mają już za sobą do wiosny 

przyszłego roku. Teraz nad utrzymaniem, a może i poprawą swej kon-
dycji pracować będą w hali na treningach i spotkaniach sparingowych. 

My ze swej strony w imieniu kibiców i czytelników „Wiadomości 
Skockich” życzymy Im sił, umiejętności i wiary w siebie, tak by w nowym 
sezonie wiosennym mogli dostarczać nam większych emocji i byśmy 
mogli cieszyć się z ich sukcesów. 

Edmund Lubawy 

HARCERSKIE MANEWRY, 
CZYLI OPERACJA MARKET –

GARDEN W SKOKACH
Pod koniec września 1944 podczas II wojny światowej 1 

Samodzielna Brygada Spadochronowa, której dowódcą był 
gen. Stanisław Sosabowski uczestniczyła w operacji Market – 
Garden, której celem było m.in. opanowanie mostów na Renie 
w Holandii.

Ponieważ nasza harcerska drużyna za patrona wybrała sobie wła-
śnie generała Sosabowskiego, od kilku lat w tym właśnie terminie 
organizujemy imprezę pod nawą Market –Garden. Nie bawimy się 
jednak sami zapraszamy także harcerzy z innych środowisk. W tym 
roku gościliśmy przedstawicieli 51 Grunwaldzkiej Drużyny Harcer-
skiej im. Tadeusza Kościuszki z Ostródy, 51 Grunwaldzkiej Drużyny 
Wędrowniczej „Amicus” z Ostródy oraz 8 Wągrowieckiej Drużyny 
Harcerskiej „Płomienie” z Wągrowca. Razem z naszymi harcerzami 
było nas ok.60 osób.

Przybyli oni w piątek 28 września do skockiego gimnazjum, które 
na czas imprezy stało się naszą bazą, już w piątek. Po zakwaterowaniu 
się, posiłku i krótkim odpoczynku przyszedł czas na pierwszą kon-
kurencję, którą była nocna impreza na orientację. Do pobliskiego 
lasu rozbiegli się harcerze, których zadaniem było odnalezienie 10 
punktów kontrolnych. Najlepszym zajęło to niespełna 40 minut, lecz 
byli i tacy, którym potrzeba było 5 kwadransów.

Najbardziej intensywna była jednak sobota 29 września. Przy 
pięknej pogodzie patrole rozbiegły się po Skokach, by odnaleźć 18 
punktów kontrolnych. 10 z nich zaznaczone było na mapie, pozostałe 
trzeba było odszukać na podstawie zdjęć. Gdy już harcerze dotarli 
na miejsce znajdowali na kartce z logo imprezy pytanie dotyczące 
bohatera drużyny lub operacji Market – Garden. Intensywne godziny 
dopołudniowe i południowe sprawiły, że przygotowany rosół i kotlet 
drobiowy z ziemniakami i surówką bardzo smakował. Po zasłużonym 
odpoczynku odświętnie ubrani udaliśmy się do parafialnej świątyni 
na Mszę Świętą. Wieczór w tradycji harcerskiej to czas ogniska, nie 
inaczej było i tym razem. Przy blaskach płomieni były piosenki, plą-
sy i zabawy. Wcześniej dwoje harcerzy złożyło przyrzeczenie stając 
pełnoprawnymi członkami ZHP.

W niedzielę trzeba było wcześnie wstać, by po śniadaniu posprzą-
tać swoje miejsca pobytu. Szczególnie szybko czynili to nasi goście 
z Ostródy, musieli bowiem zdążyć na pociągi, które zawiozą ich do 
domu. Po raz kolejny okazało się, że istnieją różne rozkłady jazdy. 
Po uroczystym apelu, wręczeniu upominków nasi goście pojechali 
do domów a skoccy harcerze zapakowali się do autobusu i pojechali 
do leśniczówki w Brzeźnie, gdzie wzięli udział w akcji zbierania żo-
łędzi potrzebnych leśnikom do zimowego dokarmiania zwierząt. Po 
powrocie ostatnia kosmetyka obiektu, pożegnalny krąg i VII Market 
– Garden przeszedł do historii.

Drużynowy 7 SDH „Hyce”
hm. Andrzej Surdyk HR
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CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 15 listopada 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę ok. 720 zł/tona, pszenica na mąkę do 980  zł/t, jęczmień 
na kaszę do 720 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie : pszenica na paszę ok. 930 
zł/tona, pszenżyto do 850 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 720 zł/t. Do 
ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : pszenżyto, 
jęczmień 45 - 50 zł, pszenica 50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne średnio 0,40 
– 0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw : marchew, cebula, cz.buraczki 
1,50 zł/kg, pietruszka 3,50, seler do 3,0 zł/kg, kapusta biała ok. 0,70 zł/kg. 
Pomidory 4,00 – 5,00 zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,00 zł/kg, gruszki ok. 4 – 5 zł/kg.

CENy TUCZNIKóW I ByDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 15 listopada 2012) – średnio 5,25 zł/

kg plus VAT. Maciory ok. 3,50 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 5,20 – 5,40 zł/kg, 
krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,85 - 
1,12 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – na dzień 15 listopada  2012 r.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1400 (rok temu 1320) 

zł/t, mocznik do 1730 (rok temu 1600) zł/t, sól potasowa ok. 1795 (rok 
temu 1650)  zł/t, Polifoska  „6”ok. 2100 zł/tona, Lubofoska „4”ok. 1170 
zł/t. Otręby pszenne do 730 zł/tona. Śruta sojowa do 2500 zł/t – rok temu 
max. 1870 zł/t, śruta rzepakowa do 1380 zł/tona – rok temu ok. 1150 zł/t. 
Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,62 - 5,70 zł/litr. Rok temu 
była to cena do 5,50 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 800 zł, żyto 

średnio 840 zł za 1 tonę, pszenżyto 680 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 700 zł/t. 
Cena skupu tuczników jest obecnie  ok. 0,40 zł/kg wyższa niż rok temu 

i ok. 1,75 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal mamy bardzo 
niski stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników główną przyczyną 
tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Wyższe niż rok temu są ceny 
paliw, śruty sojowej, rzepakowej i koncentratów paszowych. Podobna 
jest cena otrąb. Niska jest cena ziemniaków – czyli ich uprawa jest mniej 
opłacalna. Dobra jest cena ziarna kukurydzy ( prosto od kombajnu ) nawet 
530 zł za tonę, sucha 850 zł/t.

Warunki pogodowe na razie sprzyjają uprawom , tj. zasiewom ozimym. 
Są dość dobre warunki glebowe do prawidłowego wykonania orki przed-
zimowej. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla rolnictwa czas 
pokaże. Przed nami zima – oby nie była tak mroźna jak rok temu. Tego 
Wszystkim życzę.

Uwaga rolnicy – należy sprawdzić zboże przechowywane w magazynach 
i silosach zbożowych. Są przypadki występowania w zmagazynowanym 
zbożu szkodników, tj. wołka zbożowego i trojszyka. Są to główne szkodniki 
zbóż w magazynach – tam gdzie się pojawiły w dużych ilościach poczynią 
duże straty w przechowywanym zbożu – takie zboże jest b.szkodliwe dla 
trzody chlewnej, a bardzo szkodliwe (biegunki oraz upadki) w żywieniu 
prosiąt. Jeżeli w zmagazynowanym zbożu takie szkodniki występują jest 
możliwość ich zwalczenia specjalnymi środkami ochrony roślin. Więcej 
informacji u doradcy.

Nadal rolnicy mają problemy z uzyskaniem rolniczych kredytów prefe-
rencyjnych, w tym na zakup gruntów i inne inwestycje. Czy będą dostępne 
takie kredyty jeszcze w tym roku trudno powiedzieć. 

Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów 
finansowych. Jest szansa na to, że część rolników już w grudniu br. może 
otrzymać dopłaty za 2012 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa już wysłała do wielu rolników decyzje o dopłacie „ONW”. 
Rozpoczęto naliczać decyzję o pozostałych dopłatach. Znamy już kwoty 
„dopłat bezpośrednich” za 2012 r do 1 ha. I tak za 2012 rok płatność JPO 

ma wynosić 731,32 zł/ha, płatność UPO 211,80 zł/ha,  płatność PZ 307,00 
zł/ha, płatność ST (strączkowe) 591,41 zł/ha.  Łącznie razem na 1 ha ok. 
41 zł mniej niż za  2011 rok. Płatność ONW jest tak jak w poprzednich 
latach tj. 179 zł/ha. Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” 
rolnicy będą mogli składać dopiero po Nowym Roku. Prawdopodobnie 
w 2013 roku będzie taka sama stawka dopłaty do paliwa (oleju napędo-
wego) rolniczego jak w 2012. 

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

Posiadacz bydła, w tym podmiot będący czasowym posiadaczem w związku 
z prowadzoną przez niego działalnością polegającą na organizowaniu  tar-
gów, wystaw, pokazów lub konkursów jest obowiązany do złożenia wniosku 
w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
o rejestrację siedziby stada bydła oraz w przypadku podmiotu organizują-
cego targ do prowadzenia księgi rejestracji bydła, a w przypadku podmiotu 
organizującego wystawy, pokazy lub konkursy do prowadzenia ewidencji 
zwierząt przywiezionych na wystawę, pokaz, konkurs.

Posiadacz bydła jest obowiązany do informowania kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o każdym 
przemieszczeniu bydła do i z siedziby stada, w tym o każdym przemieszczeniu 
z siedziby stada poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs oraz  z targu, 
wystawy, pokazu lub konkursu do siedziby stada. 

Podmiot będący czasowym posiadaczem w związku z prowadzoną przez 
niego działalnością polegającą na organizowaniu targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów jest obowiązany do informowania kierownika biura po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o każdym 
przemieszczeniu bydła z siedziby stada na targ,  wystawę, pokaz lub konkurs 
oraz z targu, wystawy, pokazu lub konkursu do siedziby stada, a także do-
konuje stosownych wpisów w księdze rejestracji bydła/ ewidencji zwierząt 
przywiezionych na wystawę, pokaz, konkurs. 

Każde przemieszczenie bydła poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs 
należy zgłosić do biura powiatowego Agencji oraz dokonać wpisu w księdze 
rejestracji bydła/ ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawę, pokaz, 
konkurs w terminie do 7 dni od daty zdarzenia.

Posiadacz bydła jest obowiązany do złożenia kierownikowi biura powiato-
wego ARiMR Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ, na wystawę, 
pokaz lub konkurs ze wskazaniem:
• numeru siedziby stada, z której bydło zostało przemieszczone na targ, 

wystawę, pokaz lub konkurs,
• numeru targu, wystawy, pokazu lub konkursu,
• numeru siedziby stada, do której bydło zostało przemieszczone 

z targu. wystawy, pokazu, lub konkursu.
Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ, na wystawę, pokaz lub 

konkurs podpisywane jest przez:
• posiadacza bydła, z którego siedziby stada bydło zostało przemieszczone 

na targ, wystawę, pokaz lub konkurs,
• posiadacza bydła, do którego siedziby stada bydło zostało przemieszczone 

z targu, wystawy, pokazu lub konkursu.
Podmiot będący czasowym posiadaczem w związku z prowadzoną przez 

niego działalnością polegającą na organizowaniu targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów jest obowiązany do złożenia kierownikowi biura powiatowego 
ARiMR Zgłoszenie przemieszczenia bydła ze wskazaniem:
- numeru siedziby stada, z której bydło zostało przemieszczone poprzez targ, 

na wystawę, pokaz lub konkurs,
- numeru targu, wystawy, pokazu lub konkursu,
- numeru siedziby stada, do której bydło zostało przemieszczone  

z targu, wystawy, pokazu lub konkursu.
Druki Zgłoszeń przemieszczenia bydła poprzez targi, na wystawy, pokazy 

lub konkursy, według wzoru określonego przez ARiMR, udostępniane 
są posiadaczom bydła oraz podmiotom będącym czasowym posiadaczem  
w związku z prowadzoną przez niego działalnością polegającą na organizowa-
niu  targów, wystaw, pokazów lub konkursów, w biurach powiatowych ARiMR. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu
Dorota Ewertowska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KOMUNIKAT
Zgłaszanie przemieszczeń bydła poprzez targi, 

na wystawy, pokazy lub konkursy
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Dzień Edukacji Narodowej
12 października w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z grupy 5-latków pod kierunkiem 
nauczycielki Agnieszki Serafin przygotowały uroczystą akademię, pod-
czas której piosenkami i wierszami podziękowały wszystkim Paniom 
pracującym w przedszkolu za opiekę, naukę, a przede wszystkim za 
serce, codzienną troskę i życzliwość.

Spotkanie z Pyrkiem
5 listopada nasze przed-

szkole odwiedził niecodzienny 
gość – sierżant Pyrek. Sierżant 
Pyrek to maskotka Wielko-
polskiej Policji. Towarzyszyła 
mu st. sierż. Maria Ratajczak, 
która opowiadała dzieciom 
o bezpiecznym poruszaniu się 
po drogach. Przypomniała zasa-
dy przechodzenia przez jezdnię 

oraz inne ważne zasady bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola. 
Okazało się, że dzieci świetnie orientują się  na jakich światłach należy 
przechodzić przez jezdnię, że ulica nie jest miejscem do zabaw, kto 
pomaga ludziom i pod jakie numery telefonów należy dzwonić gdy 
dzieje się coś niedobrego. Jednak największe zainteresowanie budziła 
ogromna maskotka. Dzieci miały możliwość uściśnięcia łapy Pyrka 
oraz zrobienia z nim pamiątkowego zdjęcia. Czas upłynął nam bardzo 
szybko. Sierżant Pyrek musiał wracać – czekały na niego inne dzieci.

11 LISTOPADA
,,Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
w polskiej mnie mowie pacierza uczyła.”
Dnia 09 listopada w naszym Przedszkolu spotykaliśmy się  na apelu 

z okazji 84 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczy-
stości poświęconej Ojczyźnie i wolności. Dzieci z grupy integracyjnej 
przygotowały uroczystą akademię z okazji Święta Naszej Ojczyzny – 
11 listopada Dnia Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się krótką 
inscenizacja historyczną, później nastąpiło wprowadzenie flagi Polski 
i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Dalszy ciąg uroczystości  uświet-
niła część artystyczna – patriotyczne wiersze oraz piosenki. Ten dzień 
utkwi nam w pamięci na kolejny rok, a przeżyliśmy go dumnie i z 
uśmiechem na twarzy.

Pasowanie na przedszkolaka
W październiku Przedszkola Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza 

obchodziły ważną uroczystość jaką jest Pasowanie na Przedszkolaka.
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W REJOWCU

W piątek 12 października przy-
jęliśmy do grona przedszkolaków 
w Rejowcu 10 – cioro dzieci, pięciu 
chłopców i pięć dziewczynek. Na 
przedstawienie przybyli rodzice 
pasowanych dzieci, pani Agnieszka 
Skraburska – wicedyrektor przed-
szkola, pani Małgorzata Hinc – kie-

rownik placówki i księża. Maluchy wspólnie z paniami przygotowały 
krótki występ, podczas którego śpiewały piosenki, mówiły wiersze, 
gimnastykowały się i spróbowały nawet soku z cytryny. Po uroczystym 
przyrzeczeniu pani Agnieszka Skraburska dotykając piórem ramion 
dzieci dokonała ich pasowania i wręczyła im dyplomy oraz słodkie 
upominki. Dzieci otrzymały gromkie brawa, po czym wszyscy udali się 
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, którzy również 
mogli przy kawie porozmawiać o swoich pociechach. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W JABłKOWIE
Dnia 19 października 2012r w Jabłko-

wie odbyła się uroczystość Pasowania na 
Przedszkolaka. Był to wyjątkowo ważny 
dzień, szczególnie dla dzieci, które 
we wrześniu po raz pierwszy przekro-
czyły próg przedszkola. Rodzice oraz 
zaproszeni goście w miłej atmosferze 
wysłuchali występu przedszkolaków 

z grupy „Pszczółek” i  „Słoneczek”. Po akademii pani wicedyrektor 
dokonała uroczystego pasowania nowych dzieci i wręczyła dyplomy. 
Teraz oficjalnie należą oni do społeczności przedszkolnej. Na koniec 
czekała wszystkich słodka niespodzianka. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W łOSIńCU
Dnia 25.10.2012  w Przedszkolu Pu-

blicznym w Jabłkowie oddział Łosiniec 
odbyło się uroczyste Pasowanie na 
Przedszkolaka dzieci nowo przybyłych 
do przedszkola. Na imprezę zostali 
zaproszeni goście pani Sołtys wsi 
Łosiniec, Dyrekcja Przedszkola oraz 

pani Pedagog. Jak zawsze dzieci niesamowicie przeżywały ten dzień 
od samego rana czuć było wśród nich ogromne podekscytowanie. Już 
sama obecność Rodziców i występ przed nimi był dużym przeżyciem. 
Tym razem dzieci powitały Rodziców i zaproszonych gości piosenką 
„ Jedzie pociąg z daleka”, następnie dużymi oklaskami przywitały 
GOŚCIA, była to wróżka, która przybyła pomóc przedszkolakom zdać 
ich pierwszy egzamin. Dzieci podzielone zostały na trzy grupy, każda 
z nich miała stworzyć obraz „Super Przedszkolaka” przy pomocy róż-
nych środków dydaktycznych. Jedna z grup malowała farbami, druga 
wycinała  z kolorowego papieru, a trzecia z makulatury. Wszystkie 
grupy świetnie się ze sobą zintegrowały, a wytwory ich prac przeszły 
wszelkie oczekiwania. Po prezentacji „Super Przedszkolaków” pani 
Dyrektor Przedszkola pasowała  maluchy na dzielne zuchy wręczając 
im podarunki- dyplomy, słodycze i plecaki. Po tej zabawie wszyscy 
z miłą chęcią zasiedli do poczęstunku. 

Wizyta w „Małpim Gaju”
- przedszkolaków z Łosińca 

2 października przedszkolaki z Łosińca wybrały się wraz z wycho-
wawczyniami do Małpiego Gaju w Poznaniu. Dzieci były oczarowane 
barwnym placem zabaw z basenem z piłeczkami, dmuchanym zam-
kiem, różnymi zjeżdżalniami i torem przeszkód. Wszystkim dopisywał 
doskonały humor. Po szalonej zabawie przyszedł czas na odpoczynek. 
Dzieci ze spokojem zjadły posiłek i obejrzały bajkę. Zachwycone grupy 
Biedroneczek i Muchomorków, w drodze powrotnej, pytały czy jeszcze 
odwiedzimy ten wesoły plac zabaw.

- przedszkolaków z Rejowca 
3 października klasa II oraz grupy: Motylki i Mrówki z Rejowca wraz 

z paniami Danką, Anią, Asią, Iwoną i Elą pojechały do Poznania do 
Sali Zabaw. Po zbiórce przed budynkiem szkoły i sprawdzeniu obec-
ności weszliśmy do autobusu. Po godzinnej podróży dojechaliśmy na 
miejsce. Sala Zabaw – Małpi Gaj od razu bardzo spodobał się dzie-
ciom. Po zdjęciu obuwia każdy mógł poskakać na dmuchanym zamku, 
przejść przez tor przeszkód, zjechać na zjeżdżalni lub „wykąpać się” 
w basenie z kulkami. Zabawa była świetna! Po dwugodzinnym sza-
leństwie odpoczęliśmy oglądając bajkę „12 łabędzi”. Następnie dzieci 
przebrały bluzki, założyły obuwie i z uśmiechem na twarzy, zmęczone 
i rozbawione wróciły do autobusu. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni 
i pytali czy jeszcze tam kiedyś pojedziemy.
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- przedszkolaków z Jabłkowa 
23 października spod budynku szkoły w Jabłkowie ruszył wesoły 

autobus wiozący dzieci z grup Słoneczka i Pszczółki na wycieczkę od 
Poznania do Sali Zabaw Małpi Gaj. Jeszcze przed wyjazdem dzieciom 
przypomniano zasady bezpieczeństwa w autokarze i podczas zabaw. 
Podróż umilało nam wspólne śpiewane piosenek oraz podziwianie 
widoków przez okna autokaru. Na miejscu dzieci mogły do woli spę-
dzić czas  na zjeżdżalniach, dmuchanym  zamku, torze przeszkód  oraz 
w basenie z kulkami. W ten sposób doskonaliły one koordynację 
ruchową oraz mogły integrować się z rówieśnikami, rozwijając tym 
samym pożądane zachowania społeczne. Po szalonej zabawie wspólnie 
obejrzeliśmy na dużym ekranie bajkę  pt: "Brzydkie Kaczątko". W po-
wrotnej podróży wyczerpane wrażeniami dzieci  „zapadły w głęboki 
sen”  i tak z bagażem nowych doświadczeń dotarliśmy do przedszkola, 
gdzie czekali już rodzice.

Odwiedziny strażaka
Przedszkolaki w Rejowcu 30 października 2012 r. odwiedził STRA-

żAK – pan Tomek, dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały jego 
słów. Poznały numer alarmowy straży pożarnej, a także poznały różne 
sposoby gaszenia ognia np. ćwiczyły turlanie się, aby ugasić płonącego 
człowieka. Dowiedziały się co to jest „ewakuacja” i „alarm”. Wspólnie 
ćwiczyły szybkie ustawianie się  i postępowanie w razie wybuchu po-
żaru. Pan Tomek zaprezentował części swojego stroju między innymi 
toporek, pas, rękawice. Każdy mógł sprzęt ten dotknąć i przymierzyć. 
Największa atrakcją był hełm strażacki, który każde dziecko miało 
na głowie i z uśmiechem pozowało do zdjęcia. Po obejrzeniu stroju 
dzieci rozwiązywały zagadki związane z pracą strażaka za poprawne 
wykonanie zadań otrzymały naklejki „Pomocnika Strażaka” i pięknie 
podziękowały za przybycie.

Święto Niepodległości
Święto Niepodległości to jeden 

z najważniejszych dni w kalenda-
rzu szkolnym. Stanowi okazję do 
szczególnego zwrócenia uwagi 
na kształtowanie postaw patrio-
tycznych, co nauczyciele i wycho-
wawcy robią w ramach wszyst-
kich przedmiotów przez cały 
rok szkolny, realizując podstawę 
programową i plan wychowawczy. 

W naszej szkole zawsze zwracano uwagę na wpajanie uczniom elemen-
tarnych zasad patriotycznych, co przejawia się w wielu formach. Dzieci 
znają symbole narodowe, uczą się hymnu, śpiewają pieśni patriotyczne, 
poznają najważniejsze fakty historyczne, czytają fragmenty literatury 
pięknej. Pogadanki i dyskusje podczas lekcji pomagają zrozumieć za-
wiłości historyczne naszego narodu. Udział w konkursach i turniejach 
o tematyce historycznej, wystawy, prace plastyczne i gazetki ścienne są 
najlepszym świadectwem, że w naszej szkole przykłada się niezwykłą 
wagę do edukacji patriotycznej.

Ukoronowaniem codziennej pracy wychowawczej są uroczyste 
obchody świąt państwowych. 11 listopada uczciliśmy akademią, która 
urosła do rangi uroczystości lokalnej, w której wzięła udział cała spo-
łeczność szkolna, Burmistrz UMiG, przedstawiciele władz samorządo-
wych, organizacji. W godzinach popołudniowych odtworzone zostało 
przedstawienie ponownie, aby mogli w nim wziąć udział mieszkańcy 
miasta i gminy. 

Uczniowie w krótkich sugestywnych scenkach teatralnych przy-
pomnieli najważniejsze fakty historyczne, które przyczyniły się do 
wyzwolenia naszego narodu. Rekwizyty, prezentacja multimedialna 
i scenografia ożywiły tę niezwykłą lekcję historii. Wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych zakończyło apel, a kwestia wypowiedziana przez 

jednego z aktorów na długo zapadnie w pamięci: „ Tamte dni to bez-
cenne kartki z pamiętnika pisanego nie tylko myślą, ale także i sercem. 
Kartki stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć”.

Ptaki polski zagrożone 
wyginięciem

Kolejny raz PTOP „Salamandra” przygotowuje konkurs przyrod-
niczy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa 
wielkopolskiego. Przyrodnicy w naszej szkole pracowali już podczas 
etapu szkolnego tego konkursu. Do etapu okręgowego zakwalifikowali 
się: Patryk Jankowski, Anna Surdyk, Aleksandra Szymaś, Jacek Śrama 
oraz Mateusz Pawlicki. Najbliższe miesiące uczniowie poświęcą na 
poszerzanie wiedzy dotyczącej występowania, wyglądu oraz cech cha-
rakterystycznych ptaków podlegających w Polsce ochronie i wpisanych 
do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

Magdalena Fertsch

W trosce o bezpieczeństwo
Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Policji z Wągrowca 

dzieci brały udział w budowie makiety drogi. Utrwalały w ten atrak-
cyjny dla nich sposób zasady poruszania się po ulicach miasta i poza 
nim. Funkcjonariusz omówił także rodzaje znaków drogowych. Na 
zakończenie w imieniu Burmistrza UMiG zostały obdarowane  kami-
zelkami odblaskowymi, znaczkami i opaskami. Dzięki temu spotkaniu 
wzbogaciły wiedzę o znaczeniu właściwego ubioru, co jest istotne 
szczególnie o tej porze roku.

Aldona Lubiatowska

Zwycięskie eliminacje
7 listopada 2012 r. w hali sportowej w Damasławku odbyły się 

eliminacje do Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców. 
W zawodach wystąpili piłkarze reprezentujący cztery szkoły tj.: Szkołę 
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, SP 4 Wągrowiec, SP 
2 Wągrowiec i SP Damasławek. Turniej po zaciętej rywalizacji wygrali 
nasi chłopcy, osiągając następujące wyniki:

SP Damasławek- SP Skoki: 1-2
SP 4 Wągrowiec- SP Skoki 1-2
SP 2 Wągrowiec- SP Skoki 1-1
Reprezentacja szkoły: Sommerfeld Adrian, Jankowski Patryk, Fu-

tro Szymon, Belter Bartosz, Kubiak Krystian, Grabiszewski Michał, 
Kubicki Stanisław, Dąbrowski Sebastian. Przygotowanie i opieka nad 
reprezentacją: Janusz Bojarski.

Kibicowaliśmy polskiej reprezentacji
20 lipca w Zielonej Górze odbył się X Memoriał Huberta Jerzego 

Wagnera. 32 osobowa grupa gimnazjalistów dzięki finansowemu 
wsparciu Fundacji Huberta Jerzego Wagnera, która bezpłatnie prze-
kazała bilety oraz szkoły mogła w fantastycznej atmosferze kibicować 
polskiej reprezentacji mężczyzn w piłce siatkowej. 

Turniej ten, był ostatnim sprawdzianem przed tegorocznymi 
Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie dla trzech z czterech grających 
w turnieju zespołów. W piątek w pierwszym dniu trzydniowych zma-
gań rozegrane zostały dwa spotkania. Polska reprezentacja pokonała 
reprezentację Iranu 3:0, a reprezentacja Niemiec zwyciężyła z Argen-
tyną 3:1. Tradycją jest podczas memoriału prezentacja  zawodników 
„złotej” drużyny Huberta Jerzego Wagnera, mistrzów olimpijskich 
z Montrealu i mistrzów świata z Meksyku oraz projekcja krótkiego filmu 
przedstawiającego samego trenera. Obydwa spotkania , niesamowita 
atmosfera oraz fantastyczna organizacja wywarły na nas ogromne 
wrażenie i pozostawiły miłe wspomnienia. Mamy nadzieję, że dzięki 
przychylności i życzliwości osób i instytucji, które niejednokrotnie nas 
wspierały będziemy mogli uczestniczyć w przyszłorocznym XI Memo-
riale Huberta Jerzego Wagnera.
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Doskonalili umiejętności
W sierpniu w ramach wypoczynku letniego organizowanego przez nasze 

Gimnazjum siedemnastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców uczestni-
czyła w zajęciach z piłki siatkowej w ramach obozu dochodzącego. Przez 4 
dni doskonalili swoje umiejętności techniczno-taktyczne z piłki siatkowej 
oraz rozwijali swoją sprawność  fizyczną. Ta forma zajęć na stałe wpisała 
się w  wakacyjny kalendarz i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Mam nadzieję, że czas spędzony w szkole przez uczestników tej 
formy wypoczynku nie był stracony. Codziennie uczniowie uczest-
niczyli w dwóch treningach, mieli do dyspozycji sale z łóżkami gdzie 
po treningu mogli odpocząć. Po zakończonych zajęciach młodzież 
spożywała wspólny obiad i ok. godziny 14.30 rozchodzili się do domu. 
Środki finansowe na powyższy cel zostały przekazane z budżetu Gminy 
jako dotacja celowa. Zajęcia prowadził W. Sierzchuła i niżej podpisana. 

Hanna Węglewska

Sienneńskie Biegi Przełajowe
5 października odbyły się XX Jubileuszowe Sienneńskie Biegi Prze-

łajowe. Od lat nasza szkoła uczestniczy w tych zawodach,  zdobywając 
czołowe miejsca. Również tym razem zawodnicy i zawodniczki naszego 
gimnazjum, startując w dwóch kategoriach wiekowych wywalczyli ze-
społowo   III miejsce i wspaniały puchar. Część  uczniów z klas drugich 
i pierwszych nie mogła uczestniczyć w tych zawodach ze względu na 
udział w zawodach organizowanych przez LZS Wielkopolska we Wrze-
śni. Z informacji uzyskanych w przyszłym roku nastąpi zmiana terminu 
zawodów w Siennie, co umożliwi udział wszystkim zainteresowanym. 

Skład reprezentacji: Patrycja Korczak, Klaudia Juś, Jagoda Berent, Ka-
mila Myszka, Klaudia Kucharska, Katarzyna Hepner, Roksana Klimczak, 
Klaudia Załęska, Patrycja Springer, Daria Stajkowska, Daria Kucz, Anna 
Świątkowska, Kinga Loręcka, Dominika Szczepaniak, Mikołaj Wieczorek,  
Sebastian Wieczorek ,Marek Jahnz, Bartosz Stawiński, Adrian Dudek, 
Tomasz Markiewicz, Paweł Nowak, Dorian Karczewski, Marta Elińska, 
Krzysztof Suchy, Krzysztof Charzyński, Daria Cegielska, Daria Ćwiertniak.

W klasyfikacji indywidualnej nasi reprezentanci zajęli:
w kategorii klas I i II – Klaudia Załęska III m.
w kategorii klas III – Anna Świątkowska II m.
                                     Daria Kucz III m.
                                     Dorian Karczewski IIm.
Opiekunowie: Alicja Nowak, Agnieszka Fertsch, Hanna Węglewska.
Hanna Węglewska

ORLIK VOLLEYMANIA
Tegoroczna ,druga już edycja turnieju piłki siatkowej ORLIK VOLLEy-

MANIA została zorganizowana na szerszą skalę i swoim zasięgiem objęła 
wszystkie 16 województw. Zawodnicy i zawodniczki w dwóch kategoriach 
wiekowych rywalizowali podczas 512 turniejów na 128 Orlikach. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Piłki Siatkowej.  Turniej 
zorganizowany został w trzech etapach: eliminacje  wojewódzkie, finały 
wojewódzkie oraz finał ogólnopolski. Rozegrany on został 6 i 7 października 
na Placu Mancowym w Sopocie. 

Paweł Papke jeden z najlepszych polskich siatkarzy, osiągający swoje 
najlepsze wyniki w latach 1996 – 2007, 
został Ambasadorem tegorocznej edycji 
turnieju Orlik Volleymania. Ten znany 
siatkarz był reprezentantem Polski i wie-
lokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. 
Był czołową postacią Ligi Polskiej oraz 
filarem reprezentacji Polski. W swojej 
bogatej karierze sportowej aż pięcio-
krotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. 

Dwukrotnie był wicemistrzem Polski oraz dwa razy wygrywał Puchar Polski. 
Paweł Papke był wyróżniającym się zawodnikiem już w czasach juniorskich. 
Wraz z Reprezentacją Polski zdobywał Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo 
Europy Juniorów. 

Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym ogólnopolskim turnieju. 
Dwa zespoły dziewcząt reprezentowały nas 14 września w Koziegłowach 
podczas eliminacji do finału wojewódzkiego. Zespół w składzie: Dominika 

Szczepaniak, Julia Burzyńska, Marta Kubicka, Agata Herkt, Patrycja Dudzińska, 
Daria Kucz,Wiktoria Stróżyńska i Anna Świątkowska zajął I miejsce i zapewnił 
sobie awans do finału wojewódzkiego. Nasz drugi zespół w składzie: Paula 
Królczyk, Marta Koczorowska, Eliza Mieleszczuk, Karolina Saukens, Blanka 
Kopydłowska, Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasińska i Kamila Podraza zajął 
II miejsce.  

Turniej rozgrywany był na 8 orlikach w każdym województwie , najlepsze 
zespoły z każdego orlika awansowały do finału wojewódzkiego. W związku 
z wycofaniem się jednego zespołu z udziału w finale, nasz drugi zespół 
awansował do finału z II miejsca. 29 września odbył się Finał Wojewódzki. 
Nasz pierwszy zespół walczył w finale o I miejsce i awans do Finału Ogól-
nopolskiego z zespołem UKS Olimp Września. O rozstrzygnięciu wyniku 
meczu decydował jeden set, rozgrywany do 25 punktów. Po niezwykle 
emocjonującej i wyrównanej walce nasze dziewczęta przegrały i zajęły II 
miejsce w Finale Wojewódzkim. Mecz zakończył się wynikiem 25:23, do 
wielkiego finału zabrakło 2 małych punktów. 

17 września o awans do finału wojewódzkiego walczyła reprezentacja 
chłopców w składzie: Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, Łukasz Rakowski, 
Mikołaj Druciarek, Szymon Druciarek, Patryk Stoiński, Hubert Łukaszewski, 
Bartosz Szymaś. Chłopcy pokonali wszystkich swoich rywali i z kompletem 
punktów zajęli I miejsce premiowane awansem do finału wojewódzkiego. 
30 września 8 najlepszych zespołów  walczyło o prawo reprezentowania 
województwa wielkopolskiego w Finale Ogólnopolskim w Sopocie. Naj-
lepsi okazali się chłopcy z Gostynia, a nasza reprezentacja uplasowała się 
na miejscach V – VI. Opiekun dziewcząt: Hanna Węglewska .  Opiekun 
chłopców: Wiesław Sierzchuła

Hanna Węglewska

Wieczór zaduszny z poezją, 
muzyką i tańcem

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki to dni pamięci 
o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja 
nakazuje odwiedzanie w te dni grobów, zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i kwiatów. Dla nas święta te stały się okazją, by przygotować 
uroczystość „Wieczór Zaduszny z poezją, muzyką i tańcem”. 

Podczas wieczoru, który odbył się w szkole w Jabłkowie i w Lechlinie, 
zaprezentowane zostały wiersze i utwory muzyczne wywołujące nastrój 
wspomnień i rozmyślań nad znaczeniem i wymową Wszystkich Świę-
tych. Poszczególne recytacje oddzielone zostały nastrojową muzyką, 
a spotkanie zakończyła choreografia taneczna w wykonaniu dziewcząt.  
Stworzenie tego szczególnego nastroju pobudziło w słuchaczach re-
fleksję na temat sensu i kruchości ludzkiego życia. Podczas spotkania, 
w klimacie wyciszenia i skupienia, możliwym stało się przygotowanie 
do przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.  

Dzień życzliwości i pozdrowień
21 listopada przypadał Światowy Dzień życzliwości i Pozdrowień. 

My obchodziliśmy to święto dzień wcześniej. Naszym celem była pro-
mocja życzliwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii. Przekonywaliśmy, 
że uśmiech i nienaganne maniery są wciąż modne, a kultura osobista 
jest gwarancją sukcesu. 

Dziewczyny z Rady Samorządu Uczniowskiego wykonały emblematy 
życzliwości i wręczały je uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły 
przed rozpoczęciem lekcji. Każdy z uczniów losował osobę z klasy, dla 
której musiał być tego dnia szczególnie życzliwy i serdeczny. Natomiast 
ściana szkolnego korytarza została przyozdobiona Drzewkiem Pozdro-
wień, na którym uczniowie wieszali serduszka z życzeniami.  Dzień 
zakończyliśmy wyborem najżyczliwszej osoby z klasy. Zwycięzcami 
okazali się: Aneta Zalewska – klasa I, Zofia Drewicz – klasa II, Joanna 
Łukasik – klasa III, Patrycja Dudek – klasa IV, Wiktoria Klimczak – 
klasa V, Patryk Piechowiak – klasa VI.

Joanna Tomczak
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Kubusiowe święto
Kubuś Puchatek, miś „o małym rozumku lecz wielkim sercu” 14 

października skończył 86 lat. Choć wiekiem przypomina naszych 
dziadków, tak naprawdę jest młody, powiedzieć nawet można, że z roku 
na rok coraz młodszy. A wszystko to za sprawą dzieci. To one są jego 
najlepszymi i najwierniejszymi przyjaciółmi. To dzięki nim ubywa 
mu lat. Jego twórca Alan Alexander Milne nawet w najskrytszych 
marzeniach nie przewidział tego, że postać pluszowego misia, którą 
stworzył dla swojego synka Krzysia, przynosić będzie tyle radości 
innym dzieciom, i że fascynacja tą postacią trwać będzie przez tyle lat.

Bardzo dobrym dowodem na to jest obecność licznej grupy młodych 
skoczan i ich rodziców na imprezie urodzinowej Kubusia Puchatka 
zorganizowanej we wtorkowe popołudnie, 16 października przez 
skocką książnicę. Niektórzy z przybyłych przynieśli ze sobą pluszowych 
mieszkańców Stumilowego Lasu. Na imprezie gościli więc m.in. Ty-
grysek, Kłapouchy, Maleństwo, no i oczywiście sam jubilat - Puchatek. 
3-letnia Oliwka przyniosła ze sobą również „kubusiową” parasolkę 
i… „kubusiowe” skarpetki. Uczestnicy spotkania poznali okoliczności 
„narodzin” Kubusia, dowiedzieli się gdzie znajduje się jego muzeum, 
a także, że jedna z ulic Warszawy nosi jego imię. Oprócz tego nauczyli 
się Misiowej Mruczanki, przystroili salę własnoręcznie ozdobionymi, 
kolorowymi balonikami, doczepili Kłapouchemu ogon oraz „upiekli” 
(pokolorowali) urodzinowy tort. Spotkanie zakończyło gromkie „Sto 
lat”  oraz wspólne zdjęcie.

Jak widać miłość do pluszowego niedźwiadka trwa i trwać będzie 
wiecznie. Mamy nadzieję, że rok minie szybko i kolejne urodziny obcho-
dzić będziemy w jeszcze liczniejszym gronie. Wszystkim uczestnikom 
spotkania serdecznie dziękujemy.

Impreza zorganizowana została w ramach działań Biblioteki Pu-
blicznej w Skokach na rzecz kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Sylwia Popadowska

IV Przegląd Recytatorski 
„Głosem Dziecka”

Jesień bez wątpienia stoi w Skokach pod znakiem poezji. 16 listopada 
odbył się IV Przegląd Recytatorski „Głosem Dziecka”. Swoje kiełku-
jące talenty sceniczne odkryły przed nami przedszkolaki, wygłaszając 
w mniej lub bardziej odważny sposób wiersze Wandy Chotomskiej 
– autorki wierszy i opowiadań dla dzieci oraz piosenek śpiewanych 
między innymi przez poznańskie „łejery”. 

Dzieciom towarzyszyli nie mniej stremowani rodzice, dopingujące 
i wspierające panie przedszkolanki oraz starsi koledzy i koleżanki ze 
szkół podstawowych. Pani Chotomska nie uświetniła swoją obecno-
ścią Przeglądu Recytatorskiego, jednak w jej zastępstwie przyjechała 
ilustratorka książek dla dzieci, pani Elżbieta Krygowska-Butlewska. 
Przeprowadziła ona zajęcia ilustratorskie z młodymi artystami oraz 
przywiozła dla nich książki Wandy Chotomskiej przez siebie ilustro-
wane. Każdą z książek opatrzyła własnoręczną dedykacją i ślicznym 
rysunkiem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali dzieci do występu 
na scenie! 

Kolejne popołudnia z poezję odbyły się:
• 22 listopada (czwartek) – usłyszeliśmy wiersze W. Chotomskiej 

w wykonaniu klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
• 23 listopada (piątek) – usłyszeliśmy wiersze pod hasłem „… gdzie 

kruszynę chleba…” w wykonaniu gimnazjalistów z powiatu wągro-
wieckiego,

• 30 listopada (piątek) – usłyszeliśmy wiersze W. Chotomskiej recyto-
wane przez uczniów klas 1 -3 szkoły podstawowej.
Relację z tych wydarzeń zamieścimy w grudniowym wydaniu.

Miłość u … Szekspira?
Nie ma w Skokach teatru. Zawsze, ilekroć ma do nas przyjechać 

jakiś mniej lub bardziej znany artysta, czekamy z niecierpliwością 
spragnieni żywego słowa, kontaktu z drugim człowiekiem, który może 
nam coś ciekawego pokazać, powiedzieć, przedstawić.

18 listopada 2012 r. do sali Biblioteki Publicznej w Skokach przywiodło 
nas nazwisko Andrzeja Pieczyńskiego i Szekspira. Niektórych może bar-
dziej niż nazwiska przyciągnęła miłość sama. Co zobaczyliśmy? Nie było 
to z pewnością przedstawienie – wykład na temat tego jaka miłość rzeczy-
wiście u Szekspira jest, bo przecież można znaleźć u niego bardzo rożną 
miłość, od najczystszej i niewinnej do bardzo przewrotnej, chorej, złej. Nie 
byłoby z pewnością możliwe przedstawienie całego jej przekroju podczas 
jednego wieczoru. Andrzej Pieczyński zabawił się troszkę Szekspirem. 

Pokazał, co chciał 
pokazać. Nie zobaczy-
liśmy czystej, niewinnej 
miłości Romea i Julii, 
o której wszyscy uczą się 
w szkole. Takiej miłości 
nie było tej niedzieli na 
naszej scenie. Pojawił 
się za to mężczyzna, 
który z ochotą bałamucił 
młode dziewczyny oraz 

kobieta bardzo łasa na pochlebstwa. W mrocznej scenerii renesanso-
wego pałacu ujrzeliśmy mordercę, który ośmielał się starać o względy 
żony jednego z zamordowanych i wdowę przyjmującą pierścień od 
oprawcy swego męża. Chciwe kobiety oraz pobrzmiewający od czasu 
do czasu w ustach mężczyzny głos, jak refren, mówiący że upatrzoną 
kobietę – „ofiarę” zatrzyma nie na długo. Gra aktorów przepleciona 
została grą na skrzypcach delikatnej dziewczynki o blond włosach. 
Grała ona melodię bardzo piękną, można ją określić miłosną nawet, 
jednak dziewczynka niemiłosiernie, regularnie fałszowała. Zgrzyty, fałsze 
skrzypcowe współgrały z „miłością” dziejącą się na naszych oczach. Miłość 
w której czai się zdrada i podstęp mimo wszystko okazała się uczuciem 
bardzo pożądanym, poszukiwanym. Nie jest ważne, że przyszły mąż myśli 
o innych kobietach, jeśli chce wziąć ślub z tą jedną właśnie i cierpi, kiedy 
ta się obraża, odchodzi. Ważne by kochać i być kochanym. A największym 
przewinieniem kobiety nie jest wcale jej chciwość, obłuda, a to kiedy 
kochającemu odmówi swego ciała (hi, hi, hi – to mógł wymyślić tylko 
mężczyzna). Taką miłość zobaczył u Szekspira i przedstawił nam Andrzej 
Pieczyński – aktor i reżyser. Jego wizja jest tym bardziej usprawiedliwiona, 
że jak wspomniał na samym początku przedstawienia, niewiele wiadomo 
o osobie Szekspira, niektórzy nawet podają w wątpliwość jego istnienie. 
A jeśli nie jest oczywiste istnienie dramatopisarza i może inni pisali podając 
jego imię, to dlaczego nie pokazać go na swój sposób? 

Zobaczyliśmy zatem – „Miłość u Szekspira” wg Andrzeja Pieczyń-
skiego. Powiązanie różnych scen i zdarzeń w spektaklu, z różnych sztuk, 
a nawet przekształcenie ich po swojemu i może dodanie czegoś od 
siebie, z pewnością prowokuje do czytania sztuk Szekspira, pogłębiania 
wiedzy o nim. Zagrali dla nas: Andrzej Pieczyński – role męskie, Ewa 
Makomaska – role kobiece, Zosia Pieczyńska – skrzypce.

Jedno tylko zdawało mi się całkowicie niepotrzebne podczas przedsta-
wienia – kartki w rękach aktorów, które naprawdę przeszkadzały kiedy 
wyznawali sobie miłość. Może się nie znam, może się czepiam, może taką 
sobie wymyślili formułę, że z kartek, tak nowocześnie jakoś – luzacko, 
ale spojrzeć sobie głęboko w oczy na pewno nie mogli. (A.G.)

Ferie w Bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza dzieci 

w wieku 4 – 6 lat (dwie grupy 20 osobowe) oraz w wieku 7 – 12 lat (dwie 
grupy 40 osobowe) na FERIE Z BIBLIOTEKĄ.

Zapisy przyjmowane będą do 7 grudnia 2012r.
Szczegółowe informacje dotyczące zimowych półkolonii uzyskać 

można w Bibliotece Publicznej w Skokach przy ul. Ciastowicza 11a 
lub pod nr telefonów: 61 8 925 822, 798 824 520 od poniedziałku do 
piątku w godzinach  od 8.00 do 19.00.



19

Janina Gajewska z d. Wrześniewska miała 
wtedy17 lat, Irena Kremblewska z d. Przy-
byszewska 12. Przed wywózką do Niemiec 
cała rodzina Przybyszewskich z kolonii 
Koźle /Kresy II RP./ schroniła się przed 
nacjonalistami ukraińskimi u rodziny Wrze-
śniewskich w Omelance (KresyII RP). Na 
przymusowych robotach w Niemczech już 
się nie widziały, gdyż pracowały w oddziel-
nych fabrykach zbrojeniowych. Pani Irena 
na pamiątkę przysłała mojej Mamie zdjęcie 
z dedykacją, które umieściłem w internecie 
na str. www.wolyn.ovh.org  pod danymi 
dotyczącymi miejscowości Koźle. Byłem 
ogromnie zaskoczony, gdy z Kanady od p. 
Ireny, w dniu 02 czerwca br. otrzymałem 
wiadomość skierowaną do mojej Mamy, że 
w sierpniu tego roku przyjeżdża do Polski na 
IV Zjazd Polonii i pragnie się z moją Mamą 
zobaczyć. Poprosiła o adres Mamy. I stało 
się, 8 września 2012 r. p. Irena z wnukiem 
Krzysiem przyjechała do Rościnna. Gdy zbli-
żały się do siebie to jedna drugą z płaczem 
pytała „To ty Irenko?”, ”To ty Janeczko?” 
i padły sobie w objęcia i tak w płaczu trwały 
około 5 minut. Jedna o drugiej myślała, że 
nie żyje. Naprawdę zrozumiałem ten płacz, 
gdy usłyszałem, co widziały ich tak młode 
oczy w 1943 roku. Kolonia Koźle była za-
mieszkiwana wówczas przez Polaków, Ukra-
ińców i żydów i tam zaczęły się pierwsze 
mordy dokonywane przez ukraińskich nacjo-
nalistów na ludności polskiej i żydowskiej. 
Wieś Omelankę zamieszkiwali sami Polacy 
– 69 polskich gospodarstw, dlatego Polacy 

Spotkanie po 69-latach
Ostatni raz widziały się 69 lat temu na dworcu kolejowym w Rafałówce (Kresy II RP). Był rok 1943, Niemcy wy-

wozili je wraz z rodzinami do III Rzeszy na przymusowe roboty.

z Koźla szukali schronienia w Omelance. 
Obecnie na Ukrainie wieś Omelanka nie 
istnieje i nie ma znaku o tej miejscowości na 
mapie, gdyż została doszczętnie spalona i za-
orana. Pozostał tylko stary dąb, bzy i gdzie-
niegdzie dziko rosnące drzewa owocowe, 
płynie tamtędy nadal rzeka Gołubica, która 
wpada do Horynia. Z Rościnna p. Irena udała 
się na Ukrainę, do m. Chołoniewicze (pow. 
Łucki) na grób matki, stamtąd do Warszawy 
i dalej do Kanady. Pani Irena powiedziała, 

że jak zdrowie pozwoli to w przyszłym roku, 
w lipcu uda się z VII Pielgrzymką na Ukrainę 
do m. Huta Stepańska dla upamiętnienia 70 
rocznicy ludobójstwa ludności polskiej przez 
nacjonalistów ukraińskich. 

Polacy pochodzący z Kresów Wschodnich 
II RP bardzo dbają by pamięć o ich korze-
niach, o tym, co przeżyli i skąd pochodzą 
nie przeminęła. W dniach 15-16 września 
2012 roku uczestniczyłem w II Ogólnopol-
skim spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyń-
skiej w m. Świątniki k. Sobótki, niedaleko 
Wrocławia(www.kresowianie.info). Na tym 
spotkaniu zaszczycili nas swoją obecnością: 
Ks. Władysław Czaja – proboszcz parafii 
w Równem (Ukraina), generał Mirosław 
Hermaszewski, prof. dr hab. Władysław 
Filar – reprezentujący Światowy Związek 
żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, 
prof. Bogusław Paź z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Andrzej Szaman – Starosta  
Powiatu Wrocławskiego oraz wielu innych 
zacnych gości. We Mszy Św. jak i w prze-
marszu z Kościoła do pobliskiej szkoły za 
pocztem sztandarowym 27 WDP Armii 
Krajowej z chorążym Julianem Jamrozem 
uczestniczyło 19 pocztów sztandarowych 
z całej Polski. Wszyscy obecni podczas 
wzniosłych chwil stali z podniesionymi 
głowami mówiąc: „Jesteśmy z Wołynia, 
azali przez pokolenia ziemi przyjaźni między 
Polakami, Ukraińcami, żydami, Czechami, 
Niemcami. Jesteśmy potomkami Wołynian 
zawsze wiernych Polsce i Chrystusowi”. 

Bogdan Gajewski
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koNkuRS ZRęcZNoŚcI PoWożENIA, koNkuRS TRZEch bEcZEk, 
WIElkA PoTRZANoWSkA oRAZ Pogoń ZA lISEm czyli

XVI hubERTuS w Skokach

Zawody organizowane z okazji święta 
patrona hodowców koni Św. Huberta, tak 
zwany „Hubertus” tradycyjnie już obejmowały 
następujące konkurencje: 

- Konkurs zręczności powożenia zaprzę-
gami, którego triumfatorem został powo-
żący końmi Kubuś i Ali Dariusz Deminiak 
ze Skoków. II miejsce wywalczył kierujący 
zaprzęgiem z końmi Andromeda i Arabella 
Arkadiusz Sommerfeld z Rejowca, a na III 
miejscu uplasował się kierujący końmi Łilem 
i Testern Mikołaj Serwatka z Mieściska. 
W konkurencji tej uczestniczyło 6 zaprzegów.

- Konkurs trzech beczek, w którym zwy-
cięzcą okazał się Tomasz Rozmarynowski na 
koniu Ela z Niemczyna. II miejsce podobnie 
jak w roku ubiegłym zajęła Małgorzata Ski-
bińska na koniu Czantoria z Prusiec, a III 
miejsce zawodnik z Błażejewiczek koło żnina 
Sebastian Bugno na koniu Hark. W konkursie 
udział wzięło 29 koni i jeźdźców. 

- Wyścig „Wielka Potrzanowska” o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki zgromadził 
18 koni i jeźdźców, a wygrała go Sandra Sygie-
wicz z Wągrowca na koniu Heska. II miejsce 
wywalczył Łukasz Górka z Niemczyna na 
koniu Czarter.

- Pogoń za lisem w kategorii młodzieżowej 
po bardzo długiej, widowiskowej pogoni za 
lisem – zwyciężczynią ubiegłorocznego „Hu-
bertusa” Joanną Piechowiak z Wągrowca - lisa 
zdobyła i „Młodzieżowym Królem Polowania” 
została Katarzyna Potocka z Obornik na koniu 
Cykoria. 

W sobotnie popołudnie, 20 października br. nie tylko miłośnicy koni, 
jeździectwa i sportów hipicznych przybyli na łąkę nad rzeką Mała Wełna 
w Skokach. Piękna słoneczna pogoda zachęcała do spaceru, więc też 
wyjątkowo liczna publiczność towarzyszyła tu zawodom organizowanym 
już po raz XVI przez skocki Związek Hodowców Koni. 

- Pogoń za lisem w kategorii seniorów zwy-
ciężył i Królem Polowania został dosiadający 
konia Rom Sławomir Łukaszewski z Prusiec. 

Zwycięzcy wszystkich konkurencji uhonoro-
wani zostali pucharami ufundowanymi przez 
Burmistrzów Miasta i Gminy Rogoźno i Skoki. 

Tegoroczny Hubertus jak każdego roku 
rozpoczął się zbiórką koni i jeźdźców na ul. 
Zamkowej w Skokach, a następnie nieco 
zmodyfikowaną w stosunku do innych lat tra-
są wśród lasów wzdłuż jez. Budziszewskiego 
doprowadził jego uczestników do Grzybowa 
i dalej brzegiem jez. Czarnego do Grzybowic, 
a następnie skrajem wsi Lechlin, Roszkówko 
i Rościnno do Skoków. 

Organizatorzy pod kierunkiem Mariana 
Deminiaka zadbali też o aprowizację jego 
aktywnych uczestników na postoju u państwa 
Strzelczyków w Grzybowicach a dla zawod-
ników i publiczności na miejscu rozgrywania 
zawodów. Hubertus zakończył się też tradycyj-
nym spotkaniem przy stole i muzyce u Mariana 
Deminiaka przy ul. Zamkowej w Skokach. 

Na marginesie tegorocznego „Hubertusa” 
pragnę dodać, że zarówno hodowla koni jak 
i sport hipiczny stają się w coraz większym 
stopniu zainteresowaniem rodzinnym obej-
mującym coraz młodsze pokolenia, a przy-
kładem tego może być rodzina Sommerfeldów 
z Rejowca, z której obok ojca Arkadiusza 
w tegorocznym „Hubertusie” uczestniczyła 
14-letnia letnia córka Anna oraz dwaj synowie 
8-letni Grzegorz i 11-letni Krzysztof.  

Edmund Lubawy.


