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Skoczanie uczcili Dzień Niepodległości
W br. Święto Odzyskania 

Niepodległości obchodziliśmy 
szczególnie uroczycie Centralne 
Gminne Uroczystości Jubileuszo-
we rozpoczęły się o godz. 15.45 
w Szkole Podstawowej w Skokach. 
W uroczystościach tych udział 
wziął też Burmistrz Miasta i Gminy 
Tadeusz Kłos, radni i przedstawi-
ciele organizacji i stowarzyszeń 
oraz zakładów pracy działających 
na terenie Gminy oraz liczni 
mieszkańcy. 

Tutaj w Sali Gimnastycznej 
młodzi aktorzy – uczniowie Szkoły 
Podstawowej na scenie przy-
pomnieli najważniejsze fakty 
z burzliwej historii Polski, które 
miały wpływ na Odzyskanie Nie-
podległości. Prowadzili widzów 
zagmatwanymi ścieżkami roz-
biorów, powstań narodowych, 
strajku dzieci wrzesińskich, sło-
wami „Chodź, opowiem ci o mojej 
Polsce. Jest ona pieśnią. Ona 
modlitwą jest. Jest krzyżem mogił 
i jest sercem ludu. Chodź z moją 
Polską”. Recytowano także wier-

sze o tematyce patriotycznej, a w 
śpiew znanych wszystkim pieśni 
włączyła się publiczność. W trak-
cie przedstawienia wyświetlano 

prezentację multimedialną, która 
ilustrowała rozgrywające się na 
scenie wydarzenia. Profesjonalna 
scenografia, charakteryzacja i re-
kwizyty spowodowały, że wszyscy 
na kilkadziesiąt minut przenieśli 
się do czasów kiedy kształtowała 
się nasza tożsamość narodowa.

Po części artystycznej w Szkole 

nastąpił uroczysty przemarsz do 
Kościoła pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa, gdzie każdy mógł indywi-
dualnie pomodlić się za Ojczyznę. 

Z kolei po mszy świętej jej 
uczestnicy przemaszerowali na 
Plac Powstańców Wielkopolskich 
by pod odsłoniętą w roku 1976 
z okazji 600-lecia Miasta Sko-
ki Tablicą Pamiątkową ku czci 
uczestników walk za Wolność 
i Niepodległość kontynuować dal-
sze uroczystości. 

Teraz też minutą ciszy oraz 
symbolicznym pochyleniem sztan-
darów oraz złożeniem wiąza-
nek kwiatów i zapaleniem zni-
czy przedstawiciele samorządu, 
organizacji i stowarzyszeń oraz 
zakładów pracy, a także miesz-
kańcy niezrzeszeni oddali cześć 
bohaterom i ofiarom walk niepod-
ległościowych.  

Tutaj uroczystościom towa-
rzyszyła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Mieściska, a poprowadził 
je nauczyciel historii skockiego 
gimnazjum harcmistrz Andrzej 
Surdyk. Z kolei Zespół „Harfa” 
zachęcał pieśniami patriotycznymi 
do wspólnego śpiewu. Zaśpie-
wano min. „Pierwszą brygadę”, 
„Kadrówkę” „Marsz Polonia”, 
„Przybyli Ułani” oraz „Wojenko, 
wojenko”.

Na zakończenie uroczystości 
Burmistrz Tadeusz Kłos podzię-
kował jej uczestnikom za przyby-
cie i oddanie hołdu pokoleniom 
Skoczan , którzy walczyli o Wolną 
i Niepodległą Polskę. 

11 listopada 2013r. świętowaliśmy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Stąd też liczne sztandary w 
barwach narodowych na ulicach miasta i na nieruchomościach mieszkańców, którym szczególnie bliska 
jest ta rocznica. 
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Koncert Trzech Tenorów to jedna z naszych propozycji koncertowych, 
która cieszy się tak dużym powodzeniem, że dla naszych sympatycznych 
i wiernych odbiorców, przygotowaliśmy już drugą część tego, pełnego 
humoru i dobrej muzyki koncertu. W repertuarze usłyszą państwo wiele 
znanych szlagierów, pieśni i piosenek, a także znane arie operetkowe 
i musicalowe. A jakie? Niech to pozostanie niespodzianką. Całość po-
prowadzi jak zwykle konferansjer, który piękną muzykę ubarwi dobrym 
dowcipem i anegdotami.

Jeśli chcecie państwo przeżyć  raz jeszcze ok. 90 niezwykłych minut 
z naszymi tenorami, to serdecznie zapraszamy na drugą część tego po-
godnego koncertu i życzymy dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń.
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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: 
Drewicz Sara 30.09.2013 r.
Korczak Franciszek 15.10.2013 r. 
Błażejewski Filip Wiktor 10.10.2013 r. 
Dudek Nikodem 25.10.2013 r.
Malęgowska Karolina 30.10.2013 r. 
Gruszka Maja Elżbieta 19.10.2013 r. 
Sygnecka Amelia 31.10.2013 r. 
Łagodzińska Laura 01.11.2013 r. 
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Idziaszek Łukasz Bartosz i Koteras Marta Teresa
Orchowicz Dawid i Florek Katarzyna Marta 
Pawłowski Łukasz Michał i Przywarska Ilona Maria 
Kuźniarek Arkadiusz i Przybyła Natalia Katarzyna 
Grzegorek Mikołaj i Loręcka Marika 
Krasucki Piotr i Markowiak Katarzyna Kinga 
Michalak Radosław Andrzej i Ziombkowska Małgorzata
Trela Jacek i Reis Magdalena
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:
Kapusta Kazimierz Marian ur. 1952 r. – Pawłowo Skockie, zm. 
03.10.2013 r.
Walkowiak Lidia Izabela ur. 1971 r. – Skoki, zm. 08.10.2013 r.
Pędziński Tadeusz Stanisław ur. 1938 r. – Lechlińskie Huby, zm. 
26.10.2013 r.
Zdanowska Anna Maria ur. 2009 r. – Skoki, zm. 20.10.2013 r. 
Modlibowska Genowefa Gertruda ur. 1928 r. – Skoki zm. 30.10.2013 r.
Bartoszewicz Maria Irena ur. 1954 r. – Potrzanowo zm. 31.10.2013 r.  
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

PAWEŁ GRABIŃSKI 
SOŁTYSEM LECHLINA!

W związku z rezygnacją Artura Szymańskiego z funkcji Sołtysa 
Sołectwa Lechlina, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządzeniem Nr 
115/2013 z dnia 25 września 2013r. zarządził wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Lechlina na godzinę 18-tą w dniu 15 października 2013r. 
w budynku Szkoły Podstawowej w Lechlinie. 

Zgodnie z tym Zarządzeniem odbyło się zebranie mieszkańców 
Sołectwa, w którym na 224 mieszkańców uprawnionych do głosowania 
udział wzięło 49 osób.

W rezultacie tajnego głosowania i ogłoszenia wyników przez Komi-
sję Skrutacyjną okazało się, że spośród kandydujących na stanowisko 
Sołtysa: Pawła Grabińskiego i Ryszarda Jasińskiego – Paweł Grabiński 
otrzymał 40 głosów, a Ryszard Jasiński 8 głosów – 1 głos był głosem 
nieważnym. Sołtysem Sołectwa Lechlin został Paweł Grabiński.

W przeprowadzonym kolejno głosowaniu wybrano członków Rady 
Sołeckiej w składzie: Ewa Świder, Jarosław Podolski, Jakub Jabłkowski 
i Agata Angielska-Zaranek.

Edmund Lubawy

SKOCZKI DLA HOSPICJUM
W koncercie „Dzieci – Dzieciom” 19 października 2013r  Grupa 

Artystyczna Skoczki działająca przy skockiej Bibliotece włączyła się 
w X Jubileuszową Kampanię HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE . Skoccy 
artyści po raz kolejny już zaprezentowali klasę godną zawodowców. 
Wspaniale dobrane utwory ubarwione przemyślaną choreografią 
zabrzmiały bardzo  wdzięcznie, barwnie i radośnie.

Dzieci zaprezentowały się w specjalnie opracowanym na ten dzień  
scenariuszu. Każdy utwór od „Pięknie żyć” poprzez piosenki ze skocz-
kowego repertuaru i dalej „ List do matki” współgrały z poprzedzają-
cymi je zapowiedziami konferansjera GAS Jacka Dukszty. Na koniec 
w piosence „Wielka Rzecz” napisanej na zlecenie Biblioteki z okazji 
21 Finału WOŚP Skoczki skłoniły zebraną w sali kina w Wągrowcu 
publiczność do refleksji nad istotą niesienia pomocy. Pomagać możemy 
zawsze, każdy jak może i potrafi. Wystarczy, że tego chcemy. Mamy na-
dzieję, że pomogliśmy śpiewem i tańcem oraz dobrym, ciepłym słowem 
ukoić ból dzieci, dla których zagraliśmy. Dziękujemy organizatorom 
Kampanii za zaproszenie do włączenia się w dzieło niesienia pomocy.  
Jak zwykle byliśmy wszyscy: dzieci, panie Małgorzata i Katarzyna,  
i pan Jacek. 

W imieniu GAS Elżbieta Skrzypczak 

UWAGA!
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 

W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 
OD 1 LISTOPADA br.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2013r. do 31.10.2014r. można składać 
w siedzibie tut. OPS.

Przypominamy!!!
że w nowym okresie zasiłkowym 2013/2014 do wniosku należy za-

łączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach 
w 2012 roku oraz Pit-37 lub Pit-36 lub Pit-28 lub Pit-11 lub Pit-40 za 
2012r. w celu  ustalenia wysokości składki zdrowotnej.

Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz podatkowy za 2012r.
Szczegółowych informacji udziela:
Iwona Tyll pod nr tel. 61/8925-827
Anna Przykucka pod nr tel. 61/8925-827

WARTO BYĆ DAWCĄ
Zasłużeni honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z te-

renu powiatu wągrowieckiego posiadają największą ilość przywilejów 
w Wielkopolsce, a nawet w kraju. Udało to się pozyskać wągrowiec-
kiemu Zarządowi PCK dzięki przychylności władz samorządowych 
i dyrektorów (prezesów) instytucji. 

Zasłużeni krwiodawcy mogą korzystać z 30% ulgi do Aquaparku 
i groty solnej, 50% ulgi do kina MDK, bezpłatnych przejazdów komu-
nikacją na terenie miasta i gminy Wągrowiec oraz bezpłatnych wejść na 
mecze piłki nożnej „Nielby” Wągrowiec. Ponadto zasłużeni krwiodawcy 
mogą korzystać z ogólnopolskich przywilejów u świadczeniodawcy 
posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) 
oddający honorowo krew mogą korzystać poza kolejnością z usług 
lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, świadczeń z zakresu rehabi-
litacji, badań diagnostycznych w medycznym laboratorium oraz usług 
farmaceutycznych na podstawie okazania legitymacji zasłużonego ho-
norowego dawcy krwi, którą przyznaje PCK po oddaniu 6 litrów przez 
mężczyzn i 5 litrów przez kobiety. Ponadto zasłużonemu krwiodawcy 
przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki według wykazu ministra 
zdrowia. Szczególnie ważne to, że udało nam się wyjaśnić w Minister-
stwie Zdrowia wszystkie ogólnopolskie przywileje, które będzie rozpo-
wszechniać na terenie powiatu wągrowieckiego w gabinetach lekarzy 
specjalistów, poradniach, przychodniach, laboratoriach i aptekach.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu



4

ZARYBILI JEZIORO 
BOROWE I DZWONOWSKIE

Od około 10-ciu lat członkowie Kola PZW Nr 120 w Skokach czynnie 
uczestniczą w zarybianiu przez Poznański Okręg Wędkarski pozosta-
jących pod opieką Koła jezior: Borowe i Dzwonowskie. 

W tym roku w akcji komisyjnego wpuszczenia narybku do wód tych 
jezior w dniu 30 października br. uczestniczyli wędkarze: Piotr Babra-
kowski, Marek Konrad i Karol Neuman. 

Z ich udziałem wpuszczono: 
- do jeziora Borowego: 100 kg kroczka karpia, 20 kg kroczka lina i 30 

kg kroczka karasia pospolitego (złoty polski),
- do jeziora Dzwonowskiego: 240 kg kroczka karpia, 20 kg szczupaka, 

30 kg kroczka lina i 10 kg kroczka karasia pospolitego.
Edmund Lubawy

SZTUKA UKRAIŃSKA 
W SKOKACH PO RAZ KOLEJNY

Po raz kolejny już mieszkańcy Gminy Skoki mieli okazję poznać 
i bliżej przyjrzeć się ludowej sztuce Ukrainy. A wszystko to za sprawą 
wizyty, jaką złożyły nam w dniach od 17 do 21 października trzy artystki 
z Ukrainy, panie Lubow Boblo, Ludmiła Krasucka-Rucyk i Walentyna 
Korobko, przedstawicielki Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Słonecznik” w Białej Cerkwi. 

Panie spędziły czas w naszej gminie niezwykle pracowicie, prze-
prowadzając warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ze świetlicy 
środowiskowej w Potrzanowie oraz dla uczniów skockiego gimnazjum. 
Nie zabrakło także czasu na zwiedzenie najpiękniejszych miejsc nasze-
go regionu, w tym Poznania. 

Jednak punktem kulminacyjnym tej wizyty była VIII Gala Produk-
tów Regionalnych, w czasie której artystki prezentowały swoje prace 
oraz techniki malowania palcami „Petrykiwkę” i malowania na korze 
brzozowej „Berestę”. Była to niezwykle ciekawa możliwość poznania 
kultury oraz tradycji ukraińskich, o których panie niezwykle chętnie 
i bardzo interesująco opowiadały mieszkańcom naszej gminy. Okazja ta 
była tym bardziej atrakcyjna, że wszystkie trzy artystki niejednokrotnie 
wystawiały swoje prace zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, z dużymi 
sukcesami. Gala bardzo przypadła naszym gościom do gustu i obiecały, 
że na pewno jeszcze do nas powrócą. 

Małgorzata Opalińska

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, informuje o trwającej szó-

stej edycji projektu „Lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Lepsze jutro” rozpoczęła się 20 maja 2013r. 
i przewidziana jest do 30 listopada 2013r. W projekcie bierze udział 12 
osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
z terenu Gminy Skoki. 

Kryteriami uczestnictwa były:
- wiek 15 – 64 lat;
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Skoki;
- osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, w tym dwie oso-

by niepełnosprawne.

W miesiącu:
- maju 2013r. - wszyscy uczestnicy przeszli trening psychologiczny + 

indywidualne spotkania z psychologiem;
- czerwcu 2013r. - odbył się kurs doradztwa zawodowego skierowany 

do 12 uczestników;
- lipcu 2013r. przeprowadzono kurs rękodzieła artystycznego, w którym 

brało udział 10 uczestniczek;
- sierpniu 2013r. - odbyły się warsztaty autoprezentacji w trakcie wy-

jazdu szkoleniowego, skierowane do 12 uczestników;
- wrześniu 2013r. - 10 Pań wzięło udział w kursie sprzedawcy z obsługą 

kasy fiskalnej;
- październiku 2013r. – odbył się kurs profesjonalnego sprzątania 

i utrzymania czystości skierowany do 12 uczestników projektu.
W ramach projektu zapewniamy dla jego uczestników: 
- podczas wyjazdu szkoleniowego – zakwaterowanie, transport 

uczestników, ubezpieczenie na czas wyjazdu;
- catering i serwis kawowy podczas szkoleń;
- bezpłatne materiały szkoleniowe.

Marta Jaśkowiak

PRZETARG NA ODBIÓR 
I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH
na rok 2014

17.10.2013r. Gmina Skoki ogłosiła przetarg nieogra-
niczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

Termin składania ofert wyznaczono 
do 27.11.2013 roku godz. 1200.

Okres realizacji zamówienia wskazano 
od 1 stycznia 2014 roku 
do 31 grudnia 2014 roku.
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Pokątny demontaż stał się zjawiskiem masowym. Tymczasem ele-
menty wyposażenia pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą być 
wymontowywane tylko przez licencjonowane stacje demontażu. De-
montaż samochodów jest wbrew pozorom procesem technologicznie 
złożonym i musi być wykonywany w miejscach do tego przeznaczonych, 
odpowiednio przygotowanych i wyposażonych tak aby działalność ta nie 
zanieczyszczała środowiska naturalnego. Samochody są źródłem wielu 
odpadów (metale kolorowe, tworzywa sztuczne, płyny eksploatacyjne 
oraz oleje silnikowe, które zawierają metale ciężkie, tj. kadm i ołów), 
mogące skazić glebę i wody podziemne stanowiąc bezpośrednie zagro-
żenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Aby tego rodzaju działalność  zalegalizować konieczne jest uzyska-
nie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które jest wydawane przez 
marszałka województwa. Również gromadzenie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji na nieruchomości wymaga uzyskania stosownych pozwoleń 
wydawanych przez starostę oraz powinno być bezpieczne dla środo-
wiska i zdrowia ludzi. Najczęściej jednak odbywa się to bezpośrednio 
na gruncie bez dodatkowych zabezpieczeń przed wyciekami płynów 
i olejów silnikowych.

Prowadzenie nielegalnego demontażu lub punktu zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji podlega karze pieniężnej. Polskie prawo re-
guluje wysokość kar pieniężnych ponoszonych za nielegalny demontaż. 
Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 z zm.). „Kto 
poza stacją demontażu dokonuje: usunięcia z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów, 
wymontowania przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do 
ponownego użycia oraz elementów nadających się do odzysku lub re-
cyklingu, podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 złotych”. Kary 
pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska. Karane jest również wprowadzanie na rynek wtórny części 
samochodowych oraz nielegalne prowadzenie działalności w zakresie 
produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów.

Wszystkie tego typu miejsca zostaną zgłoszone odpowiednim organom 
w celu doprowadzenia do ukarania osób odpowiedzialnych za nielegalny 
demontaż. Poniżej przedstawiamy miejscowości w których taki proceder 
ma miejsce.

NIELEGALNY DEMONTAŻ SAMOCHODÓW
Na terenie Gminy Skoki obserwuje się coraz większą liczbę warsztatów samochodowych, w których na „dziko” demontuje się 

części z samochodów wycofanych z eksploatacji. Wymontowane części są zbywane na rynku wtórnym, a te elementy, które nie 
nadają się już do sprzedaży np.: kokpity, tapicerka, zderzaki, można znaleźć porzucone w lasach na terenie całej gminy. 

- BLIŻYCE 

- LECHLIN

- NIEDARZYN

- REJOWIEC

- SłAWICA X2
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XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
22 października w hali Gimnazjum odbyła się XXXI sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała w pełnym składzie – 15 
radnych – pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza 
obrad pełniła radna Małgorzata Zaganiaczyk. 

W sesji w charakterze gości uczestniczyła młodzież klas gimnazjal-
nych, która w ramach programu zajęć Wychowania Obywatelskiego 
zyskała możliwość praktycznego zapoznania się z pracą Rady Gminy 
i poznania zagadnień samorządu terytorialnego. Możliwość tę wyko-
rzystała też praktycznie do zadawania pytań pod adresem władz samo-
rządowych, na które odpowiadali Burmistrz i Przewodniczący Rady.

W pierwszych punktach porządku obrad Rada wysłuchała Informacji 
Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach 
podejmowanych w okresie między sesyjnym oraz Sprawozdania 
Burmistrza z bieżącej pracy między sesjami i z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej.

Z uwagi na uczestnictwo w sesji młodzieży szkolnej Informacje z re-
alizacji budżetu połączoną z procedurą samego powstawania dochodów 
budżetu Burmistrz przedstawił w formie multimedialnej. 

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni wraz 
z zawiadomieniem o terminie i porządku obrad sesji otrzymali Uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
wyrażającą Opinię o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
i Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki 
Publicznej za I półrocze 2013 roku. Materiały te były omawiane na po-
siedzeniach Komisji Rady i w rezultacie Komisje oceniając pozytywnie 
realizację budżetu nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

W rezultacie Rada bez dyskusji przyjęła do wiadomości:
- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 
I półrocze 2013r.

- Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta i Gminy Skoki na dzień 30.06.2013r.

Następnie w rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 14 
uchwał w tym:

1. Uchwałę nr XXXI/218/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2013.

W/w uchwałą zmniejszono dochody budżetu Gminy na rok 2013 
o kwotę 96.351 zł. Równocześnie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 
764.703 zł. 

W rezultacie wprowadzonych zmian łącze wydatki budżetu wynoszą 
33.516.635,09 zł, a łącznie wydatki budżetu wynoszą 36.137.573,09 zł.

Szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian zawiera uzasadnie-
nie do uchwały.

2. Uchwałę nr XXXI/219/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2013 – 2032.

W/w uchwałą Rada zmiany wynikającej z uchwały nr XXXI/218/2013 
w sprawie: prowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 
wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Skoki na lata 2013 – 2032.

3. Uchwałę nr XXXI/220/2013 w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości.

Powyższą uchwałą Rada ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od 
nieruchomości jakie na terenie Miasta i Gminy Skoki obowiązywać 
będą w roku 2014.

W/w stawki szczegółowo omawiamy w artykule pt. „Podatki i opłaty 
lokalne w roku 2014”.

4. Uchwałę nr XXXI/221/2013 w sprawie: opłaty targowej.
Uchwałą tą Rada ustaliła dzienne stawki opłaty targowej obowiązu-

jące na terenie Miasta i Gminy Skoki w roku 2014 w wysokości:

- 18 zł – od sprzedaży produktów rolnych,
- 30 zł – od sprzedaży artykułów pozostałych.
Pobór opłaty targowej prowadzony będzie w drodze inkasa w dniu 

sprzedaży, a do inkasa upoważniono Wojciecha Glinkiewicza.
Zgodnie z artykułem 15 ust. 2 i 2b ustawy o podatkach i opłat lo-

kalnych – targowiskami są wszelkie miejsca, na których prowadzona 
jest sprzedaż.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach 
lub w ich częściach.

5. Uchwałę nr XXXI/222/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie 
w najem na okres dłuższy niż trzy lata lokalu użytkowego w budynku 
świetlicy wiejskiej w Potrzanowie.

W/w uchwałą, Rada wyraziła zgodę na oddanie w najem na okres 
dłuższy niż trzy lata lokalu użytkowego o powierzchni 63,79m2 w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Potrzanowie.

6. Uchwałę nr XXXI/223/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na doko-
nanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Potrzanowie.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nierucho-
mości gruntowych położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Skockiej 
pomiędzy Gminą Skoki – właścicielem działki 214/14 o pow. 0,8347ha 
(kwPO1B/00051225/5) i właścicielem nieruchomości gruntowej o pow. 
0,7400ha stanowiącej działkę nr 214/11 (kwPO1B?00059642/0).

7. Uchwałę nr XXXI/224/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej działkę nr 469 w Potrzanowie.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej działki komunalnej nr 469 o pow. 2500 m2 na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8. Uchwałę nr XXXI/225/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/5 w Roszkowie. 

Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości komunalnej stanowiącej działkę 
nr 6/5 o pow. 1623m2 w Roszkowie zapisanej w księdze wieczystej 
PO1B/00046000/4 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9. Uchwałę nr XXXI/226/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Rościnnie przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 2 
działek komunalnych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne 
położonych w Rościnnie, określonych jako działki:

- nr 2/5 o pow. 0,0745ha zapisanej w KWPO1B/00056799/4,
- nr 2/14 o pow. 0,0808ha zapisanej w KWPO1B/00056799/4.
10. Uchwałę nr XXXI/227/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących działkę nr 174/3 w Rościnnie.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 

nieograniczonego działki komunalnej nr 174/3 o pow. 1573m2 poło-
żonej w Rościnnie.

11. Uchwałę nr XXXI/228/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
prawa własności działki nr 55/4 w Sławicy, za odpowiednim wynagro-
dzeniem.

Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie prawa własności 
działki nr 55/4 o pow. 1411m2 położonej w Sławicy przy ulicy Dzwonow-
skiej 12 i zapisanej w KWPO1B/00048072/3, w trybie art. 231 Kodeksu 
Cywilnego, za odpowiednim wynagrodzeniem.

12. Uchwałę nr XXXI/229/2013 w sprawie nadania nazw ulicom 
w części wsi Sława Wielkopolska – obręb Szczodrochowo.

W/w uchwałą Rada, w związku z wyznaczeniem nowych terenów pod 
zabudowę usługową i mieszkaniową oraz mając na uwadze uporząd-
kowanie adresów nieruchomości, nadała nazwy nowo wyznaczonym 
ulicom na terenie wsi Sława Wielkopolska. 

13. Uchwałę nr XXXI/230/2013 w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2014.

Powyższą uchwałą Rada przyjęła Program współpracy Miasta i Gmi-
ny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 

Program ten obejmuje zadania w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia: 20 000,00 zł na zapewnienie pomocy 

hospicyjno – paliatywnej;
- wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej: 
135 000,00 zł na organizacje zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych oraz na organizacje przedsięwzięć sportowych i sportowo 
– rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym, a także na pro-
wadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży;

- wypoczynku dzieci i młodzieży: 20 00,00 zł na organizację wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzieży;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 
15 000,00 zł na wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa 

w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego se-
niorów.

14. Uchwałę nr XXXI/231/2013 w sprawie inkasa podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości.

W związku z wyborem w Sołectwie Lechlin Sołtysem Pawła Grabiń-
skiego w miejsce Artura Szymańskiego, który zrezygnował z pełnienia 
tej funkcji, Rada postanowiła przyjąć jednolity tekst „uchwały w sprawie 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości” i podjęła w/w 
uchwałę. 

Równocześnie ważność straciła Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miej-
skiej Gminy Skoki z dnia 24 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Rada przyjęła też Informację Burmistrza dotyczącą analizy oświad-
czeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz Informację Przewodniczącego Rady 
dotyczące oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

Na zakończenie sesji – w wolnych wnioskach i informacjach Bur-
mistrz poinformował Radę o jednostkach organizacyjnych Gminy, 
w których wykonywana będzie na podstawie wyroków Sądu Rejonowe-
go w Wągrowcu przez skazanych w ramach kary ograniczenia wolności 
praca społecznie – użyteczna. Jednostkami tymi będą:

- Gimnazjum Nr 1 w Skokach,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach,
- Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
- Przedszkole Samorządowe w Skokach, 
- Szkoła Podstawowa w Skokach.
W wolnych wnioskach głos zabierali pan Hieronim Cichocki i pani 

Janina Szymańska, którzy w imieniu osób samotnych – emerytów 
stwierdzili, że obowiązujące stawki opłat za odbiór odpadów komunal-
nych są szczególnie niesprawiedliwie dla jednoosobowych gospodarstw 
domowych. 

Odpowiadając na zgłoszony problem Burmistrz wyjaśnił, że obecnie 
dokonywana jest analiza ponoszonych przez Gminę kosztów i jest 
ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych w roku 2014. 
Będą też przeanalizowane obecnie obowiązujące stawki, przy czym 
zgłaszane stwierdzenia zostaną wzięte pod uwagę i w rezultacie należy 
się liczyć z obniżką obowiązujących obecnie stawek. 

Protokół sesji Rady wraz z podjętymi w jej trakcie uchwałami dostęp-
ne są do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki 
u pracownika ds. Rady i jej organów oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie http://:skoki.nowoczesnagmina.pl/.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 listopada 2013 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 nali-
czane odsetki za zwłokę. 

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

ogłasza 
przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 586/1 i nr 586/3 położonej w 
Skokach przy ul. Rogozińskiej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych 
oznaczonych jako działki nr 585 i nr 587.
Ograniczenie przetargu wynika z faktu, iż nieruchomość składająca się z działek nr 586/1 i nr 
586/3 może być sprzedana jedynie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych oznaczonych jako działki nr 585 i nr 587.
1. Określenie przedmiotu sprzedaży

Oznaczenie nierucho-
mości według katastru 
oraz księgi wieczystej

Działka nr 586/1 w Skokach przy ul. Rogozińskiej,
zapisana w KW PO1B/00046455/8 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Działka nr 586/3 w Skokach przy ul. Rogozińskiej, zapisana
w KW PO1B/00046456/5 Sądu Rejonowego w Wągrowcu

Powierzchnia nierucho-
mości

Działka nr 586/1 - 0,0038 ha (w ewidencji gruntów dr)
Działka nr 586/3 - 0,0021 ha (w ewidencji gruntów dr)
------------------------------------
Razem                      0,0059 ha

Opis nieruchomości Nieruchomość składająca się z działki nr 586/1 i nr 586/3 leży na 
terenie zabudowy mieszkaniowej i stanowi obecnie część  drogi 
dojazdowej do działek oznaczonych geodezyjnie nr 587, nr 585 i nr 
589/13.Przedmiotowa nieruchomość może zostać przeznaczona 
na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych 
o numerach geodezyjnych: 587 i 585.   
Przez nieruchomość przebiega kabel energetyczny i przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do działki nr 587. Wymienione uzbrojenie 
ogranicza możliwości zabudowy nieruchomości.                

Przeznaczenie w pla-
nie miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i zagospodarowania 
przestrzennego

Nieruchomość składająca się z działek nr 586/1 i nr 586/3 nie ma 
określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obo-
wiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. nieruchomość leży na 
terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego. W studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 586/1 i nr 586/3 został wyznaczony 
następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary 
zabudowy  mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.

Termin zagospodaro-
wania

Nie jest określony.

Informacja o warun-
kach i ograniczeniach  
sprzedaży

Sprzedaż ograniczona do   właścicieli (współwłaścicieli) przyległych 
działek zabudowanych o numerach geodezyjnych:  nr 587, nr 585 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

2. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: - 5.535,00 zł (brutto)
3. Wadium - 800,00 zł
4. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
5. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 
1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło 
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 27 listopada 2013r. (środa). 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele (współwłaściciele) zabudowanych działek 
przyległych o numerach geodezyjnych: nr 585 i nr 587, jeżeli:

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości i nie później, niż do dnia 27.11.2013 
roku dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach – pokój nr 2. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił 
wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

b) złożą pisemne oświadczenie komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
–pokój nr 2, nie później niż do dnia 27.11.2013 r., że są właścicielami lub współwłaścicielami 
nieruchomości przyległych do działek nr 586/1 i nr 586/3.

W przypadku współwłasności:
- na dowodzie wpłaty wadium muszą być umieszczone nazwiska wszystkich współwłaścicieli,
- pisemne oświadczenie winni podpisać wszyscy współwłaściciele.  
Nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu Komisja Przetargowa 
ogłosi na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach „Listę osób 
zakwalifikowanych do udziału w przetargu”.  

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 04 
grudnia 2013 r. (środa) o godz. 1000.

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

9. Uwagi
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,

- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie 
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę 
odwołania przetargu.
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Stawki tego podatku przedstawiają się na-
stępująco:

I. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,83 zł od 1m2 powierzchni; (0,82 zł w 2013r.)

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 
zł od 1 ha powierzchni; (4,51)

3) zabudowanych zajętych pod budynki 
rekreacji indywidualnej (letniskowej) i nieza-
budowanych przeznaczonych pod zabudowę 
letniskową z wyjątkiem gruntów zajętych pod 
budynki wykorzystywane dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb mieszkaniowych na 
pobyt stały – 0,46 zł od 1m2 powierzchni; (0,45)

4) pozostałych,  w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,19 zł od 1m2 powierzchni (0,18).

II. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,47 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej; (0,46)
2) a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej z wyłączeniem 
pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla 
pracowników, magazynowe i garaże – 12,79 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej; (12,67)

b) wyłączonych w pkt. 2 a) – zajętych na 
cele socjalne dla pracowników, magazynowe 
i garaże – 11,65 zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej; (11,54)

3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 8,04 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; (7,96)

4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,56 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; (4,51)

5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej, letniskowych, ga-

raży i budynków gospodarczych usytuowanych 
na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych 
z wyjątkiem budynków, wykorzystywanych 
dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych na pobyt stały – 7,73 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej; (7,66)

b) rekreacji indywidualnej, letniskowych 
wykorzystywanych dla zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt 

stały, usytuowanych na terenach rekreacji 
indywidualnej lub zabudowy letniskowej – 0,47 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (0,46)

c) altan i innych obiektów budowlanych 
położonych na terenie rodzinnych ogrodów 
działkowych – 7,73 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej; (7,66)

d) garaży nie związanych z prowadzeneniem 
działalności gospodarczej oraz budynków go-
spodarczych i inwentarskich – 4,00 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej; (3,96)

e) innych, nie wymienionych w ust. II pkt 
5 lit. a), b), c), d), w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,73 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej. (7,66)

III. Od budowli:
- 2% ich wartości

IV. Zwalnia się od podatku od nierucho-
mości:

1) budynki lub ich części i grunty zajęte na 
prowadzenie działalności kulturalnej, prze-
ciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej 
i sportu.

Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Skoki, w kasie Urzędu lub u wyzna-
czonych inkasentów w terminie:

- do 15 marca – I rata,
- do 15 maja – II rata,
- do 15 września – III rata,
- do 15 listopada – IV rata.
Od należności nieuregulowanych w ter-

minie zgodnie z obwieszczeniem Ministra 
Finansów będą pobierane odsetki za zwłokę.

Określone w Uchwale stawki podatku od 
nieruchomości rosną średnio o 0,9% w sto-
sunku do roku 2013.

OPłATA TARGOWA
Uchwałą Nr XXXI/221/2013 z dnia 22 paź-

dziernika 2013 roku Rada Miejska Gminy 
Skoki ustaliła dzienne stawki opłaty targowej, 
jakie obowiązywać będą na terenie Miasta 
i Gminy Skoki w roku 2014.

Stawki te za 1 dzień sprzedaży na targowi-
sku wynosić będą:

- 18 zł - od sprzedaży produktów rolnych,
- 30 zł - od sprzedaży artykułów pozostałych
W/w stawki opłaty targowej są pierwszą 

od 2007 roku podwyżką opłaty targowej na 
targowiskach Miasta i Gminy Skoki.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
W ROKU 2014

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwałą Nr XXXI/220/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie: ustalenia 

stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła 
stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, jakie obowiązywać będą w Mieście 
i Gminie Skoki w roku 2014.

JAKIE ODPADY 
BUDOWLANE MOŻNA 

DOSTARCZAĆ DO 
PUNKTU SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW 

(PSZOK)?

Odpady pochodzące z drobnych 
prac remontowych właściciele nie-
ruchomości dostarczają na własny 
koszt do PSZOK-u, który jest zloka-
lizowany przy ul. Rogozińskiej 10a. 

Do drobnych prac remontowych nie należą: 
- budowa budynków gospodarczych, wiat 

i altan oraz przydomowych oranżerii; 
- budowa płyt do składowania obornika; 
- budowa szczelnych zbiorników na gnojów-

kę lub gnojowicę; 
- przydomowych basenów i oczek wodnych;
- budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków; 
- budowa tymczasowych obiektów budow-

lanych; 
- budowa pomostów; 
- pochylni przeznaczonych dla osób niepeł-

nosprawnych;
- budowa przyłączy elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, cieplnych i telekomunikacyjnych. 

Ponadto do drobnych prac remontowych nie 
należą roboty polegające na: 

- całkowitym remoncie istniejących budyn-
ków i urządzeń budowlanych; 

- docieplaniu budynków; 
- budowie ogrodzeń powyżej 2,20 m.

Odpady pochodzące z prac budowlanych 
oraz remontów, na które wymagane są de-
cyzje organu budowlanego np. pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia prac budowla-
nych1 zagospodarowywane są w oparciu 
o indywidualne umowy cywilno – prawne 
zawierane pomiędzy podmiotami wyko-
nującymi prace remontowo – budowlane, 
a właścicielami nieruchomości lub między 
właścicielami nieruchomości, a uprawniony-
mi do odbioru odpadów przedsiębiorcami, 
którzy posiadają wpis do rejestru działalno-
ści regulowanej. 

1 Zgłoszeniu właściwemu organowi wyma-
ga budowa o której mowa w art. 29, ust. 1 pkt 
1-3, 5-19 i 20a-21, art. 29, ust. 2 pkt 1, 4-6 
oraz 9-13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623):



9

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza przetarg ustny ograniczony
na oddanie w najem na okres dłuższy niż trzy lata lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 
63,79 m2 w budynku świetlicy wiejskiej w Potrzanowie z przeznaczeniem na sklep wiejski.
Przetarg ograniczony jest do mieszkańców zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Skoki.
Przetarg ogranicza się ze względu na duże bezrobocie w gminie i możliwość zapewnienia pracy 
mieszkańcom Gminy.
1. Określenie przedmiotu najmu

Oznaczenie nierucho-
mości według katastru 
oraz księgi wieczystej

Lokal użytkowy w budynku świetlicy wiejskiej w Potrzanowie przy ulicy 
Skockiej. Budynek świetlicy położony jest na działce nr 764 o pow. 
0,2089 ha. Nieruchomość  zapisana jest w K.W PO1B/00043421/0 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.

Opis lokalu użytkowego Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi: 63,79 m2.
W skład lokalu wchodzą:
1. sala sprzedaży                             34,94 m2,
2. magazyn                                      13,92 m2,
3. pomieszczenie gospodarcze          5,32 m2,
4. w-c                                                 4,26 m2,
5. korytarz                                          5,35 m2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanaliza-
cyjną oraz instalację c.o zasilaną z kotłowni lokalnej w budynku świetlicy.

Przeznaczenie lokalu Lokal przeznaczony jest na cele handlowo-usługowe – sklep wiejski.                  
Okres oddania w najem 
lokalu użytkowego.

Lokal oddany zostanie w najem na czas nieokreślony z prawem trzymie-
sięcznego wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
Umowa najmu z obecnym najemcą lokalu wygasa z dniem 31 grudnia 
2013r.               

Zasady aktualizacji 
czynszu najmu  

Do miesięcznego czynszu najmu doliczony zostanie podatek  VAT – 
obecna stawka 23%. Ustalony w przetargu miesięczny czynsz najmu 
podwyższany będzie z początkiem każdego roku o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS 
za poprzedni rok, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy 
i zgody Najemcy.
Pierwsza waloryzacja czynszu od 01 stycznia 2015 r.
Miesięczny czynsz najmu nie obejmuje kosztów związanych z eksploata-
cją lokalu (opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, śmieci, podatek 
od nieruchomości.) Sprawa ogrzewania lokalu z kotłowni lokalnej 
uzgodniona zostanie między stronami przy zawieraniu umowy najmu).  

Uzasadnienie wyboru 
formy przetargu

Przetarg ograniczona się do  mieszkańców zameldowanych i zamieszka-
łych na terenie Gminy Skoki nie posiadających zaległości finansowych 
wobec Gminy.
Powodem ograniczenia przetargu jest duże bezrobocie w gminie  
i możliwość zapewnienia pracy mieszkańcom Gminy.

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu (netto) bez podatku VAT   -  650,00 zł              
3. Wadium           - 120,00 zł
4. Forma wniesienia wadium:  wadium winno być wniesione w pieniądzu
5. Termin i miejsce  wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 
4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 
aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 12 
grudnia 2013r. (czwartek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 
na wskazany rachunek bankowy.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu: W przetargu mogą brać udział mieszkańcy zameldowani 
i zamieszkali na terenie Gminy Skoki, którzy:
a) wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości i nie później, niż do dnia 
12.12.2013 roku dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jed-
noznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
b) złożą pisemne oświadczenie nie później  niż do dnia 12.12.2013r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach – pokój nr 2 , że są zameldowani na terenie Gminy Skoki i zamieszkują 
na terenie Gminy Skoki z podaniem adresu zamieszkiwania.
c) nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy. Przez zaległości finansowe rozumie się 
zaległości podatkowe (między innymi za odpady), zaległości w opłatach czynszowych i inne.
Nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu Komisja Przetargowa ogłosi 
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach „Listę osób zakwa-
lifikowanych do udziału w przetargu”.  
7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
(salka w bibliotece) w dniu 18 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 1000.  
8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu 
wpłacone wadium ulega przepadkowi
9. Uwagi - informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, 
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także 
przyczynę odwołania przetargu.

W dniach 27 – 29 września 2013 roku na terenie Gminy Skoki 
przeprowadzono „Sprzątanie Świata 2013”. Akcja ma na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań 
na rzecz ochrony środowiska. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. 
Do akcji włączyli się uczniowie Przedszkola Samorządowego, Niepu-
blicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie, Stowarzyszenia 
Edukacyjnego „Tęcza”, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach, 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz 7 Skocka 
Drużyna Harcerska „HYCE”. O poprawę stanu środowiska zadbali 
także przedstawiciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” 
w Skokach. Niską frekwencję wykazali mieszkańcy sołectw z terenu 
Gminy, dlatego też należy wyróżnić zaangażowanie mieszkańców 
Glinna, Szczodrochowa, Brzeźna, Kuszewa, Potrzanowa. Wzorem 
ostatnich lat do akcji włączyli się pracownicy Urzędu oraz nauczyciele 
ze skockiego Gimnazjum.

Sprzątano lasy, otoczenie placówek oświatowych, tereny zieleni 
wzdłuż tras komunikacyjnych oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na 
terenie naszej Gminy.

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

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

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

sPRząTANIE ŚWIATA
2013

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. 
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W tym roku w Gali udział wzięli:
Zakład Aktywności Zawodowej - Gołaszewo 
Marek Siuda - Dopiewo
Mieczysław Kogut - Ludomy
Teresa Jankiewicz - Wągrowiec 
Giwer Art. - Wałcz, 
Sławomir Piasecki - Gniezno
Cichoń Mirosława - Poznań
Elżbieta Kamińska - Skoki
Barbara Tokarska - Nowe Miasto nad Wartą
Teodozja Białek - Izak - Poznań
Agnieszka Reszelska - Potrzanowo
Anna Garbatowska - Wągrowiec
Beata Najdek - Oborniki Wlkp.
Leszek Lisiecki - Czerwonak
Joanna Szczepanek - łopienno k. Janowca Wlkp.
Mariusz Czajkowski - Luboń
Mariola Roszak - Murowana Goślina
Mirosław Nadolski - Mieleszyn
Kamila Wojtczak-Zych - Murowana Goślina
Zofia Dymek – Lubasz
PHU Michał Bodziany - Janikowo
Leszek Drabikowski - Inowrocław
Jacek Drzymała - Poznań
Anna Mańkowska - Szamotuły
Maria Mendyk - Kaczory
Dorota Ścibut - Kcynia
Małgorzata Stachowiak - Gniezno
Marek Grądzki - Lwówek
Krzysztof Koszuta - Oborniki
Małgorzat Florysiak - Sława
Hieronim Cichocki - Antoniewo
Drapała Janusz - Lubicz
Monika Zawierowska – Srocka - Rybno Wielkie
Katarzyna Pańczak – Pikok - Pobiedziska
Ewelina Stoińska - Luboń
Anna Przybylska - Luboń
Żaneta Ogrodnik - Wągrowiec
Ireneusz Witczak - Nowy Tomyśl
Karolina Gościniak - Długa Goślina
Grażyna Żołądkiewicz i Bronisław Frąckowiak - Pobiedziska
Władysław, Adam i Maciej Gębiak – Wapno
Danuta Paczkowska - Mieścisko
Angelika Pilarska - Gościejewo
Tomasz Szalczyński - Rogoźno
Kozłowska Elżbieta - Janowiec Wielkopolski
Damian Kosicki - Mieścisko
Bilska Violetta - Damasławek
Barbara i Ireneusz Patro - Laskownica Wielka
Halina Pietrzycka i Jankiewicz Jadwiga - Wapno
Aniela Wierzbińska - Garbatka
Marzena Jędrzejak - Luboń
Sztuka Ludowa Republiki Ukrainy
Świetlica Terapeutyczna przy OPS w Skokach
Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie
Eugeniusz Jucha –Podolin
Karczma Kołodziej w Skokach
Gospodarstwo Rybackie w Skokach
Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Nie zabrakło także warsztatów rękodzielniczych, gdzie oprócz rogow-
nictwa oraz biżuterii artystycznej w tym roku po raz pierwszy można było 
malować drewniane koguciki oraz poznać tajniki wykonywani tradycyjnych 
ludowych kwiatów pałuckich z krepy którymi niegdyś gospodynie przy-
ozdabiały swoje domostwa.

W tym roku wśród wystawców znaleźli się goście spoza naszego kraju, 
a nawet spoza Unii Europejskiej. Były to panie z miejscowości Biała Cer-
kiew na Ukrainie. Artystki malarki pokazywały swoje prace oraz swoich 
podopiecznych z Domu Pracy Twórczej „Słonecznik” w Białej Cerkwii. Dla 
chętnych były też warsztaty na których można było malować np. pędzlem 
z sierści kota tradycyjne ukraińskie kwiaty tzw. petrykiwkę. Dla przypo-
mnienia nasi goście z Ukrainy wzięli się tu nieprzypadkowo. Gimnazjum 
w Skokach kilka lat temu nawiązało współpracę z Gimnazjum w Białej 
Cerkwi. Pokłosiem tego porozumienia są m.in. wyjazdy naszej młodzieży 
tam i przyjazdy młodych Ukraińców do naszej gminy.

Podobnie jak w latach ubiegłych na zwiedzających i wystawców czekał 
konkurs. Ci pierwsi oddawali swoje głosy na tych drugich, którzy z kolei 
kusili odwiedzjących jak mogli aby zdobyć ich przychylność, pomagał im 
w tym współprowadzący imprezę Piotr Wiśniewski, który z mikrofonem 
odwiedzał każde stoisko dając każdemu możliwość zaprezentowania swo-
ich prac i wyrobów. Głosująca publiczność w konkursie na „Najlepszego 
Wystawcę” brała pod koniec udział w losowaniu cennych nagród.
Według publiczności najlepszymi okazali się:
I Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
II Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach
III Agnieszka i Marcin Reszelscy z Potrzanowa
IV Elżbieta Kamińska ze Skoków
V Janusz Drapała z Lubicza koło Torunia

Oprócz Gminy Skoki imprezę sponsorowało Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Wełny” z Wągrowca, Gospodarstwo Rybackie 
w Skokach oraz „Karczma Kołodziej” ze Skoków.

„Dolina Wełny” na Gali promowało swoje najnowsze wydawnictwo. Dwu-
tomowy folder pt. „Twórcy Ludowi i Rękodzielnicy”, znalazło się w nim oko-
ło 90 postaci z terenu działania Stowarzyszenia, tj. powiatu wągrowieckiego 
oraz gmin Rogoźno i Janowiec Wielkopolski. Kilkoro z nich pokazywało 
swoje prace na Gali. Prezes Stowarzyszenia pan Janusz Woźniak wraz 
z autorami folderu panami Leonardem Przesławskim i Mirosławem Woj-
cińskim wręczyli odziękowania zaproszonym na Galę uczestnikom folderu. 
Podziękowania w formie pamiątkowych dyplomów wręczył także wszyst-
kim obecnym na Gali wystawcom Burmistrz Tadeusz Kłos. Wspomniani 
już wyżej zdobywcy pięciu pierwszych miejsc dostali okazałe statuetki 
z witrażu w kształcie herbu Skoków oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez „Dolinę Wełny”.

Jak co roku Gali towarzyszyła ciekawa oprawa muzyczno-artystyczna. 
W pierwszej części zagrała Orkiestra Dęta z Murowanej Gościny pod 
dyrekcją kapelmistrza dr Mateusza MJ Sibilskiego. Obchodząca w tym 
roku swoje 115-lecie Orkiestra zaprezentowała się m.in. w repertuarze 
utworów latyno – amerykańskich czy standardów muzyki Glenna Millera.

Finałowy koncert należał do zespołu „Kwartet Pałucki”, który tak 
naprawdę można było określić sekstetem. Oprócz wykonywanych wcze-
śniej przez muzyków utworów Zespół zaprezentował swoje opracowania 
specjalnie na tę okazję pieśni z regionu Pałuk. Kilka z nich pochodzi ze 
zbioru muzyki pałuckiej jaki posiada Muzeum Regionalne w Wągrowcu. 
Wykonał je wokalista Zbigniew Zaranek (z pochodzenia Skoczanin) znany 
bardziej w kręgach muzyki metalowej. Pozostali członkowie zespołu jacy 
zagrali w Skokach to: lider Grzegorz Tomaszewski - cytry, akordeon, Julia 
Rauhut – instrumenty perkusyjne, Romuald Jędraszak – dudy wielko-
polskie, Karol Szymanowski – wibrafon i Krzysztof Samela – kontrabas.

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak 

vIII gALA PRODUKTóW... zA NAMI
Kiedy raz w roku przekracza się wejście hali widowiskowej w Skokach kryzysu nie widać! A dzieje się tak z okazji 

dorocznej Gali Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych, która 20 października w Skokach odbyła się 
po raz VIII. A świadczy o tym za każdym razem coraz większa liczba wystawców i odwiedzających, którzy oglądają, 
degustują oraz chętnie kupują unikatowe wytwory ludzkich rąk.
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Ten niezwykły wciąż Jubileusz zainspiro-
wał Burmistrza Tadeusza Kłosa do złożenia 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego Joanną Wolicką – Przywarty w dniu 
30.10.2013r. wizyty w domu Jubilatów. Wizy-
ta ta posłużyła do pogratulowania Diamento-
wym Jubilatom doczekania tak wspaniałego 
Jubileuszu oraz do podziękowania Im za 
codzienną pracę dla dobra swych rodzin 
i na rzecz skockiego społeczeństwa oraz do 
złożenia Im życzeń na przyszłość, a przypo-
minać o niej będą Im Pamiątkowe Statuetki 
i ofiarowany Pani Annie bukiet kwiatów.

Jak zawsze, przy tego rodzaju spotkaniach 
nie zabrakło wspomnień i rozmów przy stole 
dotyczących ważniejszych zdarzeń z życia 
Jubilatów, o których jako osoba towarzysząca 
Burmistrzowi chciałbym podzielić się z czy-
telnikami „Wiadomości Skockich”.

Pani Anna, zd. Przybylska, córka Fran-
ciszka i Joanny Wiśniewskiej urodziła się 
02.07.1933r. w Kuszewie. Tutaj spędziła też 
zakłócone okupacją hitlerowską - która tak 
jak kilku pokoleniom ówczesnych młodych 
Polaków uniemożliwiła jej normalną naukę 
szkolną – dzieciństwo. Tutaj doczekała się 
też w 1945r. wyzwolenia. 

Pan Józef syn, Józefa i Heleny łusie-
wicz urodził się 15.03.1929r. w Jabłkowie. 
Tutaj szczęśliwe lata dziecięce spędzane 
w gospodarstwie rolnym rodziców połączone 
z nauką w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 
przerwała klęska wrześniowa. Gospodarstwo 
rolne Urbanów przejęte zostało w zarząd 
niemiecki, a młody Józef rozpoczął pracę 
„u Niemca”, najpierw przy wypasie bydła 
a następnie już na stałe w charakterze ro-
botnika rolnego w będącym pod zarządem 
niemieckim majątku ziemskim w Jabłkowie. 

Pierwsze lata powojenne Pani Anny i Pana 
Józefa zajęła przyspieszona edukacja szkolna 
oraz prace w rodzinnych gospodarstwach rol-
nych, ale wkrótce obecny Jubilat podjął pracę 
połączoną z nauką w zakładzie stolarskim 
swego brata w Kłecku. W latach 1950-1952 
Pan Urban odbywał służbę wojskową. W tym 
też okresie z wzajemnością zainteresował się 

swą obecną wybranką, a wzajemna miłość 
która wówczas zakwitła, szczęśliwie zapewne 
z woli Opatrzności, ale też  dzięki Ich wza-
jemnemu zrozumieniu, szacunkowi i dążeniu 
do celu trwa do dzisiaj. 

Po ślubie młodzi małżonkowie zamiesz-
kali w Kakulinie, a w roku 1956 zostali 
mieszkańcami Antoniewa, gdzie Pan 
Józef pracował w charakterze stolarza 
w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie 
Wychowawczym. Państwo Urbanowie od 
początku marzyli o stworzeniu wygodnych 
warunków do życia swej rodziny i do nauki 
swych dzieci,  a jednym  z tych warunków 
było posiadanie własnego domu. Marzenie 
to urzeczywistnili nabywając w roku 1958 
nieruchomość niezabudowaną w Skokach, 
na której własnoręcznie, bez prądu i beto-
niarki czerpiąc ze studni i dowożąc wodę 
rozpoczęli wyrób pustaków i budowę domu. 
Dom ten ukończyli w roku 1961 i od tej 
chwili utożsamiając się w pełni z życiem 
naszego miasteczka zamieszkują w nim do 
dzisiaj wraz z synem Eugeniuszem oraz 
córką Aliną Lisewską i jej rodziną.

W międzyczasie „Antoniewo” objęła 
redukcja i Pan Józef rozpoczął dojazdy do 
pracy w Ośrodku Remontowo – Budowlanym 
Lasów Państwowych w Czerwonaku gdzie 
pracował do przejścia na świadczenia eme-
rytalne.

Pani Anna zajmując się wychowaniem 
dzieci oraz prowadzeniem domu i działki 
przydomowej, w czym po pracy wiernie po-
magał jej mąż, w latach 1982-1990 pracowała 
w Szkole Podstawowej w Skokach.

Dzisiaj, po 60 latach małżeństwa nasi 
Jubilaci śmiało mogą powiedzieć nie tylko 
sobie, że nie zmarnowali danego Im życia. Bo 
przecież wybudowali dom, posadzili niejedno 
drzewo i szczęśliwie doczekali się i wychowali 
5 dzieci – córkę i 4 synów. Są też szczęśliwymi 
dziadkami 7 wnuczek i 4 wnuczków oraz 1 
prawnuczki. 

W imieniu Redakcji „Wiadomości Skoc-
kich” i współmieszkańców naszym Diamen-
towym Jubilatom gratulujemy i życzymy Im 
wiele lat długiego i szczęśliwego życia wśród 
najbliższych i przyjaciół. 

Edmund Lubawy

60 lat na dobre i na złe
czyli diamentowy Jubileusz Małżeństwa 

Państwa anny i Józefa Urbanów
Ostatni tydzień października. Zwyczajne szare dni, które raczej przechodzą bez pamięci i które każdy chciałby mieć 

już za sobą. Każdy, ale nie mieszkańcy Skoków Anna i Józef Urbanowie, w których życiu to Tydzień Jubileuszowy, 
a w obecnym roku to Diamentowy Tydzień Pożycia Małżeńskiego. Bo właśnie mija 60 lat od dnia 25.10.1953r. gdy 
stając przed ołtarzem w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym powiedzieli 
sobie sakramentalne „Tak” i założyli rodzinę. Wolę swą, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem potwierdzili 
30.10.1953r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach.
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„CzY MNIE jEszCzE PAMIęTAsz?”

sKOKI i sKOCzANIE w starym obiektywie

28 października w Warszawie zmarł, a w niedzielę 3 listopada 
po mszy świętej żałobnej w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej 
Świętego Jana Chrzciciela, na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach został pochowany Pierwszy Premier Niepodległej Polski 
Tadeusz Mazowiecki.

Śp. Tadeusza Mazowieckiego żegnali Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz wszyscy czołowi przedstawiciele władz państwowych z lat 
1989-2013, hierarchowie kościelni i liderzy partii politycznych oraz 
liczni zwyczajni Polacy, którzy w ten sposób oddawali Mu cześć za jego 
lata pracy dla dobra Polski. Bo też żegnano człowieka, który zarówno 
w polityce jak i w życiu właśnie tym dobrem się kierował. 

O uroczystościach pogrzebowych oraz o życiu i pracy Śp. Tadeusza 
Mazowieckiego informowały wszystkie media ogólnokrajowe i tere-
nowe. 

My dzisiaj, solidaryzując się ze wszystkimi, którzy oddali cześć 
zmarłemu oraz ze wszystkimi, którzy cenią Go za jego zasługi dla 
Polski przypominamy, że: 29 czerwca 1993r. Tadeusz Mazowiecki 
w ramach kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej kilka godzin 
przebywał w Skokach. W tym czasie wraz z kandydatami do Sejmu 
i Senatu z list Unii Demokratycznej odbył spotkanie przedwyborcze 
w trakcie którego odpowiadając na pytania uczestników równocześnie 
promował towarzyszących mu kandydatów z tej partii, a jednym z tych 
kandydatów był wywodzący się ze Skoków Antoni Giersig. Ale dostojny 
gość nie poprzestał na spotkaniu na sali. W towarzystwie Burmistrza 
Tadeusza Kłosa odbył też spacer ulicami naszego miasteczka a odwie-
dzając min. boisko sportowe, Kościół pw. Piotra i Pawła rozmawiał 
z przechodniami. 

Wizytę Tadeusza Mazowieckiego w Skokach upamiętniają fotografie 
w kronikach Gminnej Biblioteki i zbiorach prywatnych, zamieszczamy 
je też w Internecie na stronie http//:www.gmina–skoki.pl. Jedno z nich 
zamieszczamy też w tej rubryce.

Edmund Lubawy

We wrześniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” rozpoczę-
liśmy publikację starych fotografii przedstawiających obiekty, 
wydarzenia i ludzi związanych z Ziemią Skocką.

Dzisiaj kilka słów poświęcamy wydarzeniu jakim w dniu 
29.08.1993r. była obecność w Skokach pierwszego premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego.

ŚP. 

TADEUsz MAzOWIECKI
Pierwsze spotkanie, to występ na „śpiewanym różańcu” 25 paździer-

nika w Pawłowie Skockim. 
W wiejskiej, dużej, dobrze utrzymanej świetlicy zebrali się miło-

śnicy Maryjnego kultu, aby wspólnie odmówić różaniec. Jak wiemy 
październik jest miesiącem różańcowym. Przerywnikami w modlitwie 
były pieśni Maryjne w wykonaniu Zespołu „Harfa”. Po uroczystości 
odbył się krótki koncert „Harfy”, wspólne śpiewanie i pamiątkowa 
fotografia. Inicjatorami spotkania byli: radny z Pawłowa Skockiego pan 
Jerzy Dembiński oraz proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny 
Wniebowziętej z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce 
Kościelnej ks. Andrzej Kaczmarek.

Następnego dnia w sobotę 26 października Zespół „Harfa” uświetnił 
śpiewem Mszę świętą odprawioną o 16.30 w kościele pw. Świętego Mi-
kołaja Biskupa w Skokach z okazji Jubileuszu Złotych Godów Państwa 
Danuty i Czesława Stajkowskich z Potrzanowa. 

Uroczystą Mszę i homilię wygłosił ks. kanonik Karol Kaczor – pro-
boszcz naszej parafii. Wspomniani Jubilaci są od wielu lat członkami 
Emeryckiego Zespołu. W tym miejscu należy Im się wielkie podzięko-
wanie za chęć i trud w zasilaniu swoim śpiewem „Harfy”. 

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości Burmistrz Miasta 
i Gminy Tadeusz Kłos zaprosił mieszkańców gminy na obchody 95 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

W tym przedsięwzięciu brali udział także członkowie Zespołu „Har-
fa”. O godzinie 16.45 wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy w sali gimnastycznej 
montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Skokach. Po tym był przemarsz do kościoła pw. Świętego Mikołaja 
na Mszę świętą. Po Mszy udaliśmy się na skocki rynek pod Tablicę 
Pamiątkową na dalszy ciąg uroczystości, podczas której Zespół „Harfa” 
zachęcał pieśniami patriotycznymi zebranych do wspólnego śpiewu. 
Śpiewano min: „Pierwszą brygadę”, „Kadrówkę”, „Marsz Polonia”, 
„Przybyli Ułani”, „Wojenko, wojenko”… Swoich młodych głosów 
nie wstydzili się zaprezentować młodzi skoczanie: Julia Dereżyńska 
i Krzysztof Neldner. 

Mam nadzieję, że skoczanie polubią zbiorowe śpiewanie i już 
w niedalekiej przyszłości pójdzie jeszcze lepiej. Bo pamiętać należy, 
że „gdzie słyszysz śpiew tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, 
ci nigdy nie śpiewają”.

Antoni Wiśniewski

Śpiewać 
każdy może...
Przedostatni tydzień października, to dla „Harfy” 

pracowite dni, które zakończyły się dwoma spotkaniami 
muzycznymi z mieszkańcami gminy. 
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Impreza tradycyjnie rozpoczęła się zbiórką uczestników na ulicy 
Zamkowej w Skokach, po czym barwna kawalkada koni i dosiadujących 
ich jeźdźców oraz wszelkiego rodzaju pojazdów konnych pokonując 
kilkukilometrową trasę, a przy okazji podziwiając piękną Ziemię Skocką 
przybyła na łąkę w rozwidleniu rzeki Małej Wełny i Jeziora Rościńskiego.

Tutaj rozegrano tradycyjne konkurencje Zawodów, a więc: 
- „Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami”
Uczestniczyło w nim 9 pojazdów, a jego zwycięzcą został powożący 

końmi „Oliwia” i ……… Łukasz Górka z Wągrowca, który Skoki opusz-
czał z pięknym Pucharem ufundowanym przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Rogoźno. II miejsce zajął kierujący zaprzęgiem z końmi „Bojkot” 
i „Koka” Dariusz Deminiak ze Skoków, a III miejsce Damian Nawrocki  
powożący koniem „Agnes” z „Zielonego Dworku” w Kiszewku.

- „Konkurs Trzech Beczek”
Zgromadził 13 par koni i jeźdźców, a zwyciężył w nim – podobnie jak 

w roku 2012 na koniu „Ela” – Tomasz Rozmarynowski z Niemczyna. II 
miejsce wywalczyła, zwyciężczyni tej konkurencji z roku 2011 na koniu 
„Tornado” Joanna Piechowiak z Tarnowa Pałuckiego, a na III miejscu 
uplasował się na koniu „Lewiatan” Maciej Kubisiak z „Zielonego 
Dworku” w Kiszewku.

- „Wyścig Wielka Potrzanowska”
Rozegrany z udziałem 20 par – koni i jeźdźców przyniósł wygraną 

Sławomirowi Łukaszewskiemu z Prusiec dosiadającemu konia „Heme-
ra”. On też zdobył piękny Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki. II miejsce zdobył Tomasz Rozmarynowski z Niemczyna 
na koniu „Ela”, a III miejsce Szymon Pocztowy z Wiatrowa na koniu 
…….

Tegoroczny ”HUBERTUS” objął nową konkurencję, którą był: 
- „Konkurs Potęgi Skoków”
Tutaj zwycięzcą okazał się Michał Gospodarczyk ze Skoków – Pozna-

nia na koniu „Genco”. II miejsce wywalczył również Michał Gospodar-
czyk – tym razem dosiadając konia „Montana”, a III miejsce zdobyła 
Joanna Goździewska z Poznania na koniu „Hemera”.

Zawody w dniu 20.10 br. tradycyjnie już zakończyły się konkurencjami, 
które zgromadziły największą liczbę uczestników i cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem publiczności, a były nimi:

- „Pogoń Za Lisem” w Kategorii Młodzieżowej 
Konkurencję tę zwyciężyła i Młodzieżowym Królem Polowania Anno 

Domini 2013 została dosiadająca konia „Tornado” Joanna Piechowiak 
z Tarnowa Pałuckiego – tym samym powtórzyła ona swój sukces z roku 2011. 

- „Pogoń Za Lisem” w Kategorii Seniorów
Tutaj zdobytego lisa dumnie prezentował i Królem Polowania Anno 

Domini 2013 został reprezentujący Skoki – Poznań Michał Gospodarczyk 
na koniu „Montana”.

Zwycięzcy wszystkich konkurencji uhonorowani zostali pamiątkowymi 
pucharami, a wszystkie konie uczestniczące w zawodach udekorowano 
pamiątkowymi flo. Sponsorem Zawodów była Biblioteka Publiczna im. 
Eugeniusza Paukszty w Skokach.

Organizatorzy tradycyjnie już zadbali o poczęstunek zarówno uczest-
ników zawodów i osób im towarzyszących jak i wszystkich kibiców, którzy 
zachęceni piękną pogodą przybyli w tym dniu na łąkę nad Małą Wełną. 

Skockiego „HUBERTUSA”, podobnie jak w latach minionych zakoń-
czył „poczęstunek przy stole” i zabawa taneczna w pomieszczeniach 
Pana Mariana Deminiaka przy ul. Zamkowej w Skokach. 

Edmund Lubawy

„HUBERTUs” 
U sKOCKICH HODOWCóW KONI

Mają swego „HUBERTUSA” nie tylko myśliwi, ale i hodowcy koni. I właśnie, w niedzielę 20.10.2013r. 
skoccy hodowcy koni oraz ich przyjaciele spotkali się na Zawodach organizowanych z okazji swego patrona 
Św. Huberta potocznie zwanych „HUBERTUSEM”.
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KU PRZESTRODZE 
W okresie jesienno-zimowym Straż Pożarna w swoich statystykach 

odnotowuje zwiększoną liczbę interwencji dotyczących pożarów sadzy 
w przewodach kominowych.

Tego typu pożary są 
o tyle niebezpieczne, gdyż 
mogą doprowadzić do 
rozszczelnienia przewodu 
kominowego, czego skut-
kiem może być wydostanie 
się niebezpiecznego gazu, 
powstającego w procesie 
niepełnego spalania-tlenku 
węgla potocznie zwanego 
czadem. 

Niebezpieczeństwo jakie kryje się za tlenkiem węgla, wynika z tego, 
że jest to gaz:
- niewyczuwalny zmysłami ludzkimi (bezwonny, bezbarwny i pozba-

wiony smaku),
- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez łączenie się z czerwony-

mi ciałkami krwi, a przy długotrwałym narażeniu powoduje śmierć 
przez uduszenie.
Dlatego przypominamy, ze aktem prawnym, który nakłada na wła-

ścicieli i zarządców budynków mieszkalnych obowiązek czyszczenia 
przewodów kominowych jest:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 
w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:
- od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 

3 MIESIĄCE;
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ 

RAZ NA 6 MIESIĘCY;
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych 

- CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJ-
SCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje 
właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych 
do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych).

UDERZYŁ W PRZYDROŻNE DRZEWO 
W dniu 9 listopada br. ok. 

godziny 1600 w miejscowo-
ści Chociszewo na prostym 
odcinku drogi Ford Transit, 
z niewyjaśnionych przyczyn, 
zjechał na lewy pas jezdni ude-
rzając z ogromną siłą w przy-
drożne drzewo. Siła uderzenia 
była tak duża, że zmiażdżyła 
przód samochodu uniemożliwiając kierującemu opuszczenie pojazdu 
o własnych siłach. Zadysponowane zastępy Straży Pożarnej przy użyciu 
narzędzi hydraulicznych wykonały dostęp do osoby poszkodowanej 
i ewakuowały ją na zewnątrz wraku, a następnie przekazały Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany z obrażeniami zagrażający-
mi życiu został przetransportowany do szpitala. 

Okoliczności wypadku bada Policja. 
Piotr Kaczmarek - OSP Skoki

CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 18 listopada 2013 r.) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę ponad 500 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 750  zł/t, jęczmień 
na kasze ok. 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę ok. 720 
zł/tona, pszenżyto ok. 600 zł/tona, jęczmień na paszę  do  600 zł/tona. Do 
ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, 
jęczmień 40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne ok. 1,00 zł 
za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki ok. 1,50 – 2,00 
zł/kg, pietruszka do 5,50 zł/kg, seler do 5,0 zł/kg,  ogórki 4,00 – 4,50 zł/kg, 
pomidory 4,0 – 6,0 zł/kg. Jabłka 2,0 – 2,5 zł/kg. Jaja kurze 0,60 – 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDłA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 18 listopada 2013) – 4,80 – 4,90 zł/kg plus 

VAT. Maciory do 4,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 320 – 350 
zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,00 zł za 1 kg wagi 
żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki około 6,50 -  7,00 zł/kg 
plus VAT, jałówki 5,50 – 6,10 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. 
Mleko w skupie w cenie około 1,10 - 1,40 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEń  18 LISTOPADA  2013 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1280 (rok temu 1400) zł/t, 

Mocznik do 1750 (rok temu 1730) zł/t, Sól potasowa ok. 1850 zł/t (rok 
temu 1795), Polifoska „6” do 2100 zł/tona, Lubofoska „5” ok. 1260 zł/t. 
Otręby pszenne ok. 600 - 800 zł/tona. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok 
temu ok. 2500 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1000 zł/tona – rok temu ok. 1300 
zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około  5,45 – 5,52 zł/litr. Rok 
temu była cena 5,65 - 5,70 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 960 zł, żyto 

średnio 700 zł za 1 tonę, pszenżyto do 850 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 
700 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników się obniża - rok temu wynosiła ok. 5,25 zł/kg. 
W Polsce nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Mimo tego 
obniżyła się cena skupu. Czy nadal tak będzie trudno powiedzieć. Nic 
nie wskazuje na to, aby cena wkrótce wrosła. Obecnie mamy niższe niż 
w 2012 ceny skupu zbóż co może być zachętą do przeznaczania takiego 
zboża na paszę dla trzody chlewnej. 

Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, kon-
centratów paszowych, otrąb, nawozów. Nieco niższa jak rok temu jest 
cena oleju napędowego. Niższe niż w 2012 r były ceny ziarna siewnego 
zbóż ozimych.

I tak od 1 grudnia płatność JPO ma być w wysokości 830,30 zł/ha (rok 
temu 732,06zł). Płatność UPO w wysokości 139,39 zł/ha (rok temu 211,80 
zł). Płatność PZ (zwierzęca)  w wysokości 238,93 zł/ha (rok temu 306,99 
zł). Natomiast płatność ST (do roślin strączkowych) w wysokości 719,43 
zł/ha (rok temu 672,56 zł). Płatność ONW się nie zmienia i wynosi 179 zł 
na 1 hektar. Łącznie płatność JPO i UPO będzie około 26 zł wyższa niż 
za rok 2012.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają zasiewom, 
ale też w okresie tej jesieni są korzystne warunki dla wschodów i wegetacji 
różnych chwastów – w tym dla miotły zbożowej. Należy to brać pod uwagę, bo 
duże wystąpienie chwastów to obniżka plonów nawet o 25%, a tym samym 
strata dla rolnika. W miarę możliwości finansowych zachęcam rolników do 
ubezpieczenia upraw rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy przed szkodą 
wymarznięcia zimowego. Przypominam, że nadal Polski rolnik winien 
ubezpieczyć minimum 50% swoich upraw. Nie wszyscy rolnicy to czynią.

Proszę pamiętać, że w okresie grudzień – do końca lutego nie należy 
wywozić na pola obornika, nawet pod orkę. Nie dotyczy to wywożenia na 
pryzmę. Życzę rolnikom nadal korzystnej pogody dla zakończenia prac 
polowych. 

Skoki, 18 listopada 2013 r. 
Doradca Rolników - Stanisław Kida
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Zawody 
„Żywcowo – Spiningowe” 

w skockim Kole PZW
24 wędkarzy uczestniczyło w Zawodach „Żywcowo – Spiningo-

wych” zorganizowanych w niedzielę – 20.10. br. na jeziorze Włókna 
przez Koło Wędkarskie Nr 120 w Skokach. 

Po kilkugodzinnych potyczkach, w trakcie których kije z żywą rybą 
i sztuczną zanętą śmigały w toń jeziora dokonano podsumowania 
Zawodów. W rezultacie okazało się, że:

Najlepszym zawodnikiem dnia został Marek Pietrzak, który legi-
tymował się 1,76 kg złowionych drapieżników (szczupaki i okonie). 
II miejsce zajął Piotr Konrad, którego połów wyniósł 1,74 kg, a więc 
był jedynie o 0,02 kg lżejszy od zwycięscy. Na III miejscu uplasował 
się Paweł Winkel, którego „łupem padło” 1,36 kg ryb.

Zdobywcy III zwycięskich miejsc w nagrodę otrzymali bony pie-
niężne na zakup sprzętu wędkarskiego. 

Równolegle zorganizowany konkurs na największą rybę wygrał 
Piotr Konrad legitymujący się największym szczupakiem. On też 
w nagrodę otrzymał ufundowaną przez Mariusza Kielmę pamiąt-
kową statuetkę. 

Spotkanie nad jeziorem Włókna zakończył wspólny posiłek w po-
staci gorących kiełbasek z wody i czerwonego barszczyku.

Edmund Lubawy

„Wełna” mistrzem jesieni 
Pilskiej Klasy Okręgowej

W październikowym wydaniu „Wiadomości Skockich” komunikat 
z rozgrywek I drużyny Klubu Sportowego „Wełna” zamknęliśmy 
informacją o meczu wyjazdowym  z „Sokołem” Damasławek za-
kończonym zwycięstwem naszej drużyny z wynikiem 3:1 – strzelcem 
bramek dla „Wełny” był Arkadiusz Dereżyński.

Dzisiaj z przyjemnością informujemy o kolejnych meczach na-
szej reprezentacji:

- W niedzielę 27.10. skoczanie przed własną publicznością 
rozegrali spotkanie z „Polonią” Chodzież. Był to kolejny mecz 
w którym widać było zdecydowaną przewagę „Wełny”, a jego 
wynik to 6:2 – przy czym bramki dla skockiego Klubu zdobyli 
Arkadiusz Dereżyński – 4, Radosław Modlibowski – 1 i Eryk 
Nadworny – 1.

- W niedzielę 03.11. rozegrano spotkanie wyjazdowe z plasującą 
się w czołówce Tabeli „Polonią” Jastrowie. Spotkanie to po wyraź-
nym stronniczym zachowaniu się sędziego zakończyło się przegraną 
naszej drużyny stosunkiem bramek 1:2, przy czym honorową bramkę 
dla skoczan zdobył Arkadiusz Dereżyński.

Po tym meczu „Wełna” nadal przodowała w Tabeli. Na II miejscu 
znajdował się „Płomień” Połajewo, a na III „Polonia” Jastrowie.

- W kolejną niedzielę 10.11. na własnym boisku zawodnicy „od-
byli” ostatni mecz rundy jesiennej. Ich przeciwnikiem tym razem 
była drużyna „Orła” Pęckowo. 

Mecz ten, to kolejna zdecydowana wygrana naszych piłkarzy, 
a jego wynik to 6:0 dla „Wełny”. Strzelcami bramek kończących 
sezon piłkarski byli: Arkadiusz Dereżyński - 3, Radosław Modli-
bowski - 2 i Tomasz Jarzembowski - 1.

Mecz ten ugruntował pozycję „Wełny” i zapewnił jej I miejsce 
w Tabeli Pilskiej Klasy Okręgowej.

Edmund Lubawy

Szkoła promująca zdrowie
W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy aktywnie i twórczo 

zaangażować się w realizację ścieżki edukacyjnej – edukacja proz-
drowotna, a docelowo dołączyć do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie.

Akcję podjęto z inicjatywy dyrektora szkoły, Wiesława Berendta, 
który o słuszności idei przekonał Radę Pedagogiczną. Zaproponował 
realizację szeregu przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz 
podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie. Krótko 
mówiąc będziemy kształtować postawy prozdrowotne, dbać o higienę 
i bezpieczeństwo dzieci, promować zdrowy styl życia, zmieniać nawyki 
żywieniowe i poprawiać samopoczucie społeczności szkolnej. 

Wstępem do tych działań było zaproszenie do szkoły dietetyczki 
z Poradni Dietetycznej w Poznaniu „Dieta dla Ciebie” i zapoznaniu 
uczniów klas piątych i szóstych z ważnymi zasadami zdrowego odży-
wiania i stylu życia. 

Trzeba mieć świadomość, że rozwój psychofizyczny i emocjonalny 
dzieci, ich stan zdrowia i pozytywne wyniki w nauce zależą w dużym 
stopniu od sposobu żywienia. Dzieci źle odżywiane nie mogą wyko-
rzystać swoich wrodzonych uzdolnień, gdyż nieprawidłowe żywienie 
odbija się ujemnie na zdolności do koncentracji uwagi, zapamiętywania, 
uczenia się i utrzymywania równowagi psychicznej.

O realizacji programu będziemy na bieżąco informować i zachęcać 
do współpracy, gdyż praca nauczycieli nie przyniesie oczekiwanych 
efektów bez współpracy z  domem rodzinnym.

Renata Stróżewska

„Jedz kolorowo – żyj zdrowo”
Takie hasło przyświecało spotkaniu uczniów z dietetyczką, która 

rozpoczęła w naszej szkole, zainicjowany przez dyrektora Berendta, 
cykl spotkań z ludźmi promującymi zdrowy styl życia. 

Problem niewłaściwego odżywiania i otyłość dotyka coraz licz-
niejsze grupy społeczne, a szczególnie dzieci. Spotkanie miało na 
celu uświadomienie jak istotna w naszym życiu jest  prawidłowo 
zbilansowana dieta. Prowadząca wskazywała na błędy popełnia-
ne w żywieniu, obalała stereotypy i zachęcała do samodzielnego 
przygotowywania posiłków zawierających potrzebne składniki 
i odpowiednią do wieku kaloryczność. Podkreślała z naciskiem, 
że zdrowe jedzenie może być świetną zabawą, nie tylko kojarzyć 
się uciążliwą, monotonną i niesmaczną dietą – cud. Cudów nie 
ma! Należy tylko trzymać się prostych zasad w oparciu o pirami-
dę żywieniową, której podstawę stanowi ruch i wysiłek fizyczny. 
Wydawałoby się, że wszyscy o tym wiedzą, ale warto wysłuchać 
porad eksperta, by sukcesywnie zmieniać niepoprawne nawyki 
na zdrowy styl życia.
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Skrzydlaci mieszkańcy naszych 
lasów

PTOP „Salamandra” w bieżącym roku szkolnym przygotowało dla 
uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa wielkopolskie-
go konkurs dotyczący ptaków, nietoperzy i owadów latających, które 
zasiedlają polskie lasy. 

5 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do etapu szkolnego 
konkursu. Na jego podstawie do etapu okręgowego zakwalifikowały 
się: Weronika Rojtek kl. VIc, Agnieszka Pietrzak kl. VIc, Zuzanna 
Szczepaniak kl. Vb, Paulina Kubicka kl. IVa oraz Aleksandra Ko-
nieczka kl. Vb.

Mistrzostwa szachowe
Uczniowie: Bartosz Sierzchuła, Mateusz Kamiński, Aleksandra 

Tyll, Artur i Szymon Cibail wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu 
Wągrowieckiego w Szachach.  Organizatorem zawodów był starosta 
Michał Piechocki oraz Miejski Dom Kultury w Wągrowcu. Opiekę 
nad dziećmi sprawowała pani Wioletta Molińska oraz rodzice, którzy 
dzielnie kibicowali swoim pociechom.

Mistrzostwa rozgrywane były w systemie szwajcarskim na dystansie 
dziewięciu rund z tempem gry po 15 minut dla każdego zawodnika. 

Nasi szachiści mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności rozgrywając 
poszczególne rundy z wytrawnymi, dorosłymi zawodnikami powiatu wą-
growieckiego oraz ze specjalnymi gośćmi z Niemiec. Najlepiej poradził 
sobie Mateusz Kamiński osiągając 7 miejsce oraz Bartosz Sierzchuła, 
który wywalczył miejsce 8. Szymon Cibail otrzymał upominek dla 
najmłodszego zawodnika.

Szkolna drużyna szachowa przygotowuje się do walki o Mistrzostwo 
Powiatu Wągrowieckiego w Szachach dla Szkół Podstawowych. Mocno 
trzymamy kciuki i życzymy sukcesu.

Awans piłkarzy do finału
Dnia 13 listopada 2013 r. w hali sportowej w Wągrowcu odbyły się 

eliminacje do Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej chłopców. 
W zawodach wystąpili piłkarze reprezentujący pięć szkół tj.: Szkołę 

Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, SP 4 Wągrowiec, 
SP 2 Wągrowiec (druga drużyna), SP Żelice i SP Jabłkowo. Najwięcej 
punktów- 10, po zaciętej rywalizacji zdobyły drużyny ze Skoków oraz 
SP 4 Wągrowiec, które awansowały do finału rozgrywek.

Uzyskane wyniki:  SP 4 Wągrowiec- SP Skoki 0-0, SP Żelice- SP 
Skoki: 1-3, SP 2 Wągrowiec- SP Skoki 0-2, SP Jabłkowo- SP Skoki: 0-2.

Reprezentacja szkoły: Grabiszewski Michał, Kubicki Stanisław, 
Dąbrowski Sebastian, Rakowski Dominik, Jarzembowski Filip, Szwed 
Adrian, Fertsch Jan, Przysłucha Eryk.

Opiekun drużyny: Janusz Bojarski.

Imieniny 
Biblioteki 

25 października w Rejowcu ob-
chodziliśmy imieniny Biblioteki. 
Przedszkolaki z grupy Mróweczek 
tego dnia udały się do niej z panią 
Anitą Czechowską aby wypożyczyć 
książki .  Z wielką ciekawością 
oglądały wypożyczone skarby. 
Dzieci obiecały, że będą odwie-
dzać bibliotekę, książki szanować 
i oddawać.

Dzień Wszystkich Świętych 
w grupie Pszczółek

W środę, dnia 30 października 
przedszkolaki z grupy „Pszczółek” 
omawiały bardzo ważny dzień, 
jakim jest Święto Wszystkich 
Świętych. 

Najpierw rozmawialiśmy na te-
mat tego ważnego święta, omawia-
liśmy co jest jego symbolem. Dzieci 
mimo młodego wieku znakomicie 
wiedziały, do kogo chodzą z rodzi-
cami na cmentarz zapalać świeczki. 
Ponieważ cmentarz mamy dość 
daleko od przedszkola postano-
wiliśmy udać się koło kościoła 
w Jabłkowie aby w ciszy i skupieniu 
zapalić znicze na grobowcu.

Agnieszka Kokowska

Dzień Postaci z Bajek
Piątego listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci 

z Bajek. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” także ten 
dzień obchodziły w sposób wyjątkowy. 

W tym oto dniu przypomnieliśmy sobie, że bajki są bardzo ważne 
i warto do nich powracać. Przedszkolaki wysłuchały audycję telewizyjną 
z serii „Jedynkowe Przedszkole” nawiązującą do Dnia Postaci z Bajek, 
rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły bajek, z których pochodzą, 
odpowiadały na zagadki dotyczące postaci z bajek. Każde dziecko 
kolorowało obrazek swojego ulubionego bohatera z bajki. Było także 
wiele wspólnych zabaw na dywanie. Jak zawsze największym powodze-
niem cieszyły się zabawy z chustą animacyjną. Wszystkie dzieci były 
bardzo wesołe i aktywne. Zajęcia sprawiły zarówno tym małym, trochę 
starszym i najstarszym, czyli paniom wiele radości. Bo przecież każdy 
z nas ma w sobie coś z dziecka…

Agnieszka Kokowska

Pasowanie
W środę 6 listopada w Przedszkolu Tęczowa łąka w oddziale w Re-

jowcu odbyła się uroczystość „PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA”. 

To niezwykłe wydarzenie było szczególnie ważne dla grup Motylków 
i Mróweczek. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały rodzicom 
swoje umiejętności – zaśpiewały piosenki, recytowały wiersze. Po czę-
ści artystycznej odbyło się oficjalne ślubowanie rodziców oraz dzieci. 
Pani dyrektor Sławomira Kędziora dokonała uroczystego pasowania 
każdego dziecka na przedszkolaka. 

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każde dziecko otrzymało 
dyplom oraz mały upominek, który został ufundowany przez państwo 
Małgorzatę i Adama Błażejewskich prowadzących firmę ADAMUS. 

Bardzo dziękujemy!
Dokończenie na str. 18
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Święto Odzyskania Niepodle-
głości w przedszkolu

Piątek, dnia 8 listopada był dniem szczególnym w naszym przedszko-
lu. W tym oto dniu wszystkie przedszkolaki z swoimi paniami przyszły 
do przedszkola ubrani na galowo.  Żeby dzieciom przybliżyć znaczenie 
tego święta panie wychowawczynie przeczytały jedną z najstarszych 
legend polskich „O Lechu, Czechu i Rusie”. 

Od rana wykonywaliśmy kotyliony jako symbol obchodzonego 
Święta Odzyskania Niepodległości. Następnie zapoznano dzieci ze 
słowami i melodią hymnu. W ciszy i skupieniu wysłuchaliśmy hymnu 
państwowego. Starsze przedszkolaki nauczyły się na pamięć wiersza 
Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały” Następną część zajęć 
poświęciliśmy wyklejaniu flagi i godła. Dzieci z grupy „Pszczółki” wy-
klejały wydzieranką flagę polski a przedszkolaki z grupy „Słoneczka” 
wyklejały kulkami z krepy godło polski. 

Dzień ten był wspaniałą lekcją historii i na pewno na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. 

Agnieszka Kokowska

Dokończenie ze str. 17

Jesienne sadzenie żonkili
3 października 2013 r., uczniowie z Lechlina rozpoczęli trzeci rok 

wolontariatu  od posadzenia cebulek żonkili, na skwerze przy kościele. 
Ciepłe, słoneczne popołudnie sprzyjało pracy. Wszyscy wykonywali  

ją z dużym zaangażowaniem wiedząc, że żonkile są symbolem łącz-
ności wolontariuszy z osobami terminalnie chorymi na raka. Wiosną, 
kiedy zakwitną „Pola Nadziei” będziemy znowu  kwestowali na rzecz 
Hospicjum w Wągrowcu.

Grażyna Kufel

Konkurs w Lechlinie
W ramach obchodów „Roku Tuwima” w Szkole Podstawowej w Jabł-

kowie / filia Lechlin dnia 22.X.2013 odbył się konkurs pt. „Czy znasz 
wiersze Juliana Tuwima’’. 

Uczniowie klas pierwszych po wysłuchaniu wiersza „Lokomoty-
wa” ilustrowali go plastycznie. Najwyżej oceniono prace Amelki 
Gier z Jabłkowa, Daniela Wieczorka z Lechlina i Agaty Nowickiej 
z Rejowca.

Uczniowie klas II i III musieli wykazać się znajomością treści wierszy 
poety. Pierwsze miejsce zajęła Marta Majcherczyk z Lechlina, drugie 
miejsce Julia Łęc z Rejowca, a trzecie Dominik Kępka z Jabłkowa. 
Dla najlepszych uczestników przygotowano nagrody książkowe, a dla 
pozostałych osób dyplomy i drobne upominki. Poziom konkursu buł 
bardzo wysoki, co świadczy o tym, że dzieci chętnie czytają i znają 
wiersze Tuwima.

Jedziemy do Teatru
Dnia 23.X.2013 uczniowie klas I – IV z Lechlina udali się do Teatru 

im. A. Fredry w Gnieźnie na przedstawienie pt. „ Pipi Lamstrung”.
Większość uczniów była po raz pierwszy w teatrze i oglądanie na żywo 

sztuki, obserwowanie zmian dekoracji, bezpośredni kątakt z aktorami 
zrobił na nich ogromne wrażenie. Cała sztuka była zrobiona była z rozma-
chem, dużą ekspresją, co powodowało, że dzieci żywo na nią reagowały. 
Wracały do domu pełne wrażeń, z postanowieniem kolejnych wizyt. 

Efekt obejrzanego spektaklu widoczny był już następnego dnia, kiedy 
to w szkole zaroiło się od sterczących warkoczy i piegów na twarzy. 

Z wizytą w Lechlinku
Sobotnie popołudnie, 9.11.13 r. przyrodnicy z Lechlina pod opieką G. 

Kufel i M. Macioszka  spędzili w Lechlinku, uczestnicząc w obchodach 
hubertowskiego święta myśliwych. 

Uroczystość rozpoczęła się odprawą kończącą i podsumowującą 
poranne, świąteczne  polowanie. Zakończyła się ona ślubowaniem 
i przyjęciem w poczet myśliwych  kandydatów odbywających roczny 
staż.   Biesiada rozpoczęła się  przedstawieniem  pt. „Żyj  w zgodzie 
z przyrodą”,  przygotowanym przez lechlińskich uczniów . Występy zo-
stały nagrodzone gromkimi oklaskami. Mali „aktorzy” otrzymali drobny 
upominek od Zarządu Koła Łowieckiego „Szarak”. Po występie wszyscy 
zostali zaproszeni do skosztowania dzika, barszczu  lub pieczenia kiełba-
sek. Na deser poczęstowano biesiadników pysznymi rogalikami. Ciepła, 
chociaż nie słoneczna, listopadowa pogoda sprzyjała świętowaniu.. Po 
poczęstunku wszyscy  zadowoleni rozjechali się do domów.

Grażyna Kufel

Święto Niepodległości w szkole 
podstawowej w Jabłkowie

Z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 
odbył się uroczysty apel. Akademię przygotowali uczniowie klas IV-VI 
pod kierunkiem p. Żanety Zochowskiej – Cholewińskiej. 

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu 
państwowego. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno 
muzyczny, który przypomniał wszystkim o ważnych wydarzeniach hi-
storycznych w dziejach naszego narodu. Recytowano m.in. utwory M. 
Konopnickiej i J. Żuławskiego. Młodzi aktorzy wcielili się  w role Polski, 
żołnierzy, itp. Uczniowie wykonali również kilka pieśni patriotycznych. 

Scenografia i wykorzystane rekwizyty pozwoliły widzom zrozumieć 
sytuację naszego narodu, który przeszedł długą i dramatyczną drogę 
ku wolności. 

Ż. Z-CH.

Lekcja przyrody w Durowie
W czwartkowe, słoneczne popołudnie, 24.10.2013 r. przyrodnicy 

z Lechlina, pod opieką G. Kufel wybrali się do Ośrodka Edukacji 
Leśnej w Durowie. 
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Po dotarciu na  miejsce i krótkim powitaniu  pracownik nadleśnictwa 
prowadził uczniów ścieżką dydaktyczną w lesie, pokazując i omawiając 
las i  jego budowę, faunę i florę występującą w okolicy oraz  wyczerpu-
jąco odpowiadając  na  zadawane pytania. 

Ta lekcja przyrody na długo pozostanie w pamięci młodych przyrod-
ników, ponieważ z uwagą i zaciekawieniem słuchali leśnych opowieści. 
Niektórym spodobał się również zawód leśnika.

Grażyna Kufel

Międzynarodowy Dzień 
Języków Obcych

Nauczyciele angliści oraz uczniowie naszego gimnazjum w szczegól-
ny sposób postanowili uczcić ten dzień. Z tej okazji zorganizowano 
i przeprowadzono dwa konkursy. 

Pierwszy z nich był skierowany do wszystkich uczniów, a ich zada-
niem było przygotować gazetki tematyczne oraz wystroić swoje izby 
lekcyjne na temat jednego z krajów anglojęzycznych. Klasy pierwsze 
przedstawiły Wielką Brytanię, klasy drugie – Australię, a klasy trzecie 
– Stany Zjednoczone. Uczniowie wraz z wychowawcami klas stanęli 
na wysokości zadania. Swoją pomysłowością, kreatywnością, zaanga-
żowaniem i wyobraźnią pozytywnie zaskoczyli nawet komisję, której 
przewodniczącym był pan w-ce dyrektor Grzegorz Samol, a człon-

kiniami panie anglistki: Renata Rudna i Renata Królczyk. Komisja 
miała ogromny dylemat, by wyłonić zwycięzcę konkursu. Po burzliwej 
dyskusji ostatecznie postanowiono przyznać dwa pierwsze miejsca: 
gospodarzom sali 016 tj. klasie I c na czele z wychowawcą, panią Beatą 
Cybail oraz klasie II d (sala 113), której wychowawcą jest pani Anna 
Dorawa. Drugie miejsce zajęli gospodarze sal 3-2 i 16 tj. klasa III d wraz 
z wychowawcą, panem Andrzejem Surdykiem i III a z panią Elżbietą 
Chojnacką. Laureaci zarówno pierwszego, jak i drugiego miejsca w na-
grodę mogą skorzystać z darmowego wyjazdu autokaru do Poznania. 

Drugi konkurs dotyczył sprawdzenia wiedzy uczniów na temat krajów 

anglojęzycznych. W tym konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie bę-
dący w tym dniu w szkole. Spośród uczestników wyłoniono po jednym 
laureacie na poziomie klas pierwszych, drugich i trzecich. Pierwsze 
miejsce wśród pierwszoklasistów zajął Mateusz Pawlicki –uczeń klasy 
I d otrzymując 26 pkt na 40 możliwych. Krzysztof Pol – uczeń klasy 
II b został zwycięzcą wśród swoich rówieśników uzyskując 34 pkt na 
40. Wśród trzecioklasistów imponującą wiedzą w dziedzinie krajów 
anglojęzycznych wykazał się Bartosz Kępka – uczeń klasy III b, który 
uzyskał 39/ 40 pkt. Cała trójka laureatów otrzyma dyplomy pamiątkowe 
oraz nagrody książkowe – słowniki polsko-angielskie. 

Wszystkim laureatom i uczestnikom obu konkursów GRATULU-
JEMY!

Renata Królczyk

ZE SPORTU SZKOLNEGO
Sienneńskie Biegi Przełajowe

20 września 2013r. odbyły się XXI Sienneńkie Biegi Przełajowe. W te-
gorocznej edycji wzięło udział blisko 800 biegaczy reprezentujących 
różne szkoły i kategorie wiekowe. Wśród nich dobrze zaprezentowali 
się reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Skokach, którzy w punktacji 
drużynowej zajęli wysokie III miejsce.

Indywidualnie punkty dla naszego Gimnazjum zdobyli:
Klasy I-II – dziewczęta – Klaudia Załęska, Klaudia Juś, Jagoda Berent.
Klasy I – II – chłopcy – Krystian Kubiak, Mikołaj Stachowiak, Kon-
rad Pachowicz.
Klasy III – dziewczęta – Blanka Kopydłowska, Zuzanna Rychlicka, 
Julia Kaczyńska, Ilona Borkowska, Daria Ćwiertniak.
Klasy III – chłopcy – Denis Grabiszewski, Patryk Pendziński, Hubert 
Łukaszewski, Sebastian Wieczorek.

Miło nam poinformować, iż w kategorii weteranów I miejsce zajął 
p. Mirosław Piechocki.

Opiekunowie zespołu; Alicja Nowak, Justyna Kmieć i Wiesław 
Nowak

Finał Mistrzostwa Wielkopolski w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Dokończenie na str. 20
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12 października br. na obiektach hipodromu Poznań Wola miał 
miejsce Finał Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych.

Dziewczęta naszego Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
odniosły duży sukces zajmując 12 miejsce na 38 zgłoszonych do bie-
gu szkół:

Barwy Skoków reprezentowały (w kolejności zmian): Kamila Pod-
raza, Ilona Borkowska, Natalia Lichota, Julia Nowicka, Klaudia Juś, 
Katarzyna Hepner, Zuzanna Rychlicka, Julia Kaczyńska, Kamila 
Budka, Blanka Kopydłowska.

Opiekun drużyny; Wiesław Nowak

WIEŚCI Z KOŁA ASTRONOMICZNEGO 
Po raz kolejny EarthKam

W październiku wzięliśmy udział w kolejnej misji międzynarodowe-
go projektu EarthKam.  Za pośrednictwem Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (ISS) wykonaliśmy wspaniałe zdjęcia różnych obszarów 
naszej Ziemi.

Uczestnicy misji jesiennej: Paulina Andrzejewska, Dominika Jasiń-
ska, Iza Druciarek, Julia Korczak, Daria Szwed, Karol Malec, Marcin 
Wawrzyniak, Maciej Urbaniak, Mateusz Chudzik, Mikołaj Lisiecki. 

Powrót do PANSTARRS
Jesteśmy jedną z 12 szkół w Polsce, która od 30 września do 18 

listopada bieżącego roku uczestniczyła w kolejnej Międzynarodowej 
Kampanii Poszukiwania Asteroid organizowanej przez International 
Asteroid Search Collaboration (IASC). 

Nasza praca polegała na wnikliwej analizie zdjęć nieba i szukaniu 
nowych, ruchomych obiektów oraz weryfikowaniu tych, które zostały 
już odkryte. Zdjęcia wykonane były przez teleskop umieszczony na Ha-
wajach (średnica lustra 1,8m). Korzystaliśmy z programów używanych 
przez profesjonalnych astronomów. Efekt końcowy naszej pracy, czyli 
raport wysyłaliśmy do starszych kolegów z ZSO nr 6 w Bydgoszczy, 
z którymi tworzyliśmy zespół. Sporządzali oni raport zbiorczy i wysyłali  
go do USA. Na wszystko mieliśmy tylko 48 h. Co prawda mamy kilka 
wstępnych trafień, ale na ostateczny wynik  musimy niestety jeszcze 
poczekać. Mamy nadzieję, że nasz udział  przyczyni się do odkrycia 
nowych planetoid. 

UCZESTNICY: Paulina Andrzejewska, Piotr Smolanowicz, Rafał 
Zaranek, Iza Druciarek, Julia Korczak, Daria Szwed. 

Obserwuj kometę!
Już niedługo na niebie będziemy mogli obserwować kometę C/2012 

S1 (ISON) zwaną kometą stulecia ze względu na to, że ta bryła lodu 
i skał może swoim blaskiem przyćmić nawet Księżyc w pełni. 

28 listopada będzie znajdowała się bardzo blisko powierzchni Słońca. 
Z uwagi na fakt, że kometa znajdzie się blisko naszej gwiazdy, ocze-
kuje się wyjątkowej jasności obiektu, który może być widoczny nawet 
w dzień. Zapraszamy do obserwacji. 

Konkurs geograficzny
W październiku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu 

Geograficznego. 
Test składał się z zadań zamkniętych i otwartych Obejmował  

wiedzę z zakresu geografii fizycznej, społeczno - ekonomicznej 
i regionalnej. Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego uczeń 
musiał uzyskać minimum 37 z 50 punktów. Uczeń klasy II naszego 
gimnazjum - Krzysztof Pol uzyskał aż 42 punkty! Bezbłędnie roz-
wiązał trudne zadanie z mapką, gdzie po opisie musiał rozpoznać 
10 krain geograficznych i odnaleźć ich lokalizację na mapie świata. 

Gratulujemy ogromnej wiedzy i trzymamy kciuki na kolej-
nym etapie!

Dokończenie ze str. 19

Tadeusz Goetzendorf - Grabowski urodził 
się 3 lutego 1883r. w rodzinie ziemiańskiej 
Bolesława i Marii z Garczyńskich w Nowej 
Wsi w powiecie szamotulskim. Po ukończeniu 
gimnazjum odbył studia rolnicze na Uniwer-
sytecie w Lipsku. 

W 1913 roku został powołany do odbycia 
jednorocznej służby wojskowej, którą odbywał 
jako aspirant oficerski przy 20 pap w Pozna-
niu. Po jej ukończeniu uzyskał patent pod-
porucznika. Teraz też objął majątek ziemski 
w Lechlinie. 

W okresie I wojny światowej, w latach 1914-
1918 służył w armii niemieckiej. W międzyczasie, w roku 1915 przebywał 
na kursie oficerów piechoty w Berlinie - Lankwitz. W listopadzie 1918r. 
został zdemobilizowany i powrócił do Lechlina. 

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, a na ziemiach 
zaboru rosyjskiego i austriackiego, po 123 latach niewoli powstała wol-
na Polska. Klęska Niemiec i powstanie Niepodległej Polski wywołało 
wzrost nastrojów patriotycznych i ruchów niepodległościowych w Po-
znaniu i w całej Wielkopolsce, w tym też w powiecie wągrowieckim. 
Na tej fali, 20 listopada 1918 roku powstała w Wągrowcu Tymczasowa 
Powiatowa Rada Ludowa, która Tadeuszowi Goetzendorf - Grabow-
skiemu powierzyła stanowisko Komendanta Straży Ludowej. Z kolei 
24 grudnia na tajnym zebraniu Towarzystwa Byłych Żołnierzy, Tadeusz 
Grabowski stanął na czele powołanego wówczas Wydziału Wojsko-
wego, którego zadaniem było organizowanie struktur wojskowych 
i przygotowanie zbrojnego powstania na ziemi wągrowieckiej.

Po oswobodzeniu Wągrowca, które miało miejsce 30 grudnia 1918r. - 2 
stycznia 1919r. Tadeusz Goetzendorf - Grabowski w utworzonej Powia-
towej Komendzie Wojskowej objął funkcje Komendanta Powiatowego, 
a 5 stycznia w ogrodach plebanii kościoła farnego w Wągrowcu w imieniu 
powstańców wągrowieckich złożył przysięgę na sztandar „Sokoła”.

Teraz też pełniąc funkcję Komendanta nadzorował tworzenie od-
działów powstańczych w powiecie i koordynował ich udział w walkach 
z oddziałami niemieckimi min. o Kcynie, Nakło, Chodzież, Szubin, 
Żnin i Szamocin. 

23 stycznia 1919r. rozkazem Dowództwa Głównego w Poznaniu 
Goetzendorf - Grabowski został dowódcą zlokalizowanego w Wągrow-
cu III Okręgu Wojskowego- funkcję tę pełnił do 27 lutego, z którym 
to dniem rozkazem Dowództwa Głównego przydzielony został do 
dyspozycji Inspektora Artylerii. Minowany dekretem Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu nr 41 z dniem 13 kwietnia 1919r. 
porucznikiem został adiutantem 1 dyonu 2 pap, a następnie kolejno 
adiutantem i Szefem Sztabu Inspekcji Artylerii w Poznaniu 

Zweryfikowany w stopniu majora, w maju 1920r. Tadeusz Goetzen-
dorf - Grabowski został Komendantem w Bydgoszczy, a w styczniu 
1921r. dowódcą I dyonu 5 pułku Strzelców Granicznych. Z kolei 
w kwietniu 1921r. powierzono mu funkcję Dowódcy Osłony Granicznej 
Poznań. W styczniu 1922r. Goetzendorf - Grabowski został przenie-
siony do rezerwy z przydziałem do 17 pal. 

W kolejnych latach, do sierpnia 1939r. Tadeusz Grabowski zajmował 
się prowadzeniem majątku ziemskiego w Lechlinie. W tych też latach 
był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz Prezesem 
Koła Ziemian Powiatu Wągrowieckiego. W okresie międzywojennym 
odznaczony został Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych.

Zmobilizowany, we wrześniu 1939r. brał udział w walce obronnej 
z Niemcami, a po klęsce wrześniowej został przez Niemców osadzony 
w Oflagu Dössel, gdzie zginął od bomby angielskiej 29 września 1944r. 

P.S. Przy pisaniu artykułu korzystałem min. z książki Władysława 
Purczyńskiego „Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 
1918 – 1919”.

Edmund Lubawy

POWsTANIEC WIELKOPOLsKI
TADEUsz gOETzENDORF-gRABOWsKI
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CO TO JEST WSPółUZALEŻNIENIE?
(źródło: informacje zawarte na stronie internetowej 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych)

Nadużywanie alkoholu przez jednego z człon-
ków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego 
systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest 
przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie 
problemu alkoholowego czy narkotykowego skła-
nia niepijących i niezażywających członków rodziny 
do szukania sposobów pozwalających im przetrwać 
w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia 
bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspo-
kojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, 
a czasami również biologicznych. Osoba pijąca czy 
narkotyzująca się z biegiem czasu coraz silniej kon-
centruje się  na alkoholu czy narkotykach, wycofuje 
z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na 
rzecz rodziny a czasem nawet interesować się 
swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

Konsekwencją życia z alkoholikiem czy narko-
manem może być wspołuzależnienie, które nie jest 
chorobą, a zespołem nieprawidłowego przystoso-
wania się do sytuacji problemowej.
Osoby współuzależnione:
- przejawiają silną koncentracje myśli, uczuć 

i zachowań na osobie uzależnionej i jej zacho-
waniach

- zaprzeczają problemowi lub szukają usprawie-
dliwień dla sytuacji picia lub narkotyzowania się 
przez bliska osobę albo też ukrywają problem

- przejmują kontrolę nad piciem czy narkotyzowa-
niem się bliskiej osoby ( np. wylewają alkohol, 
odmierzają ilości, kupują alkohol, aby pijący nie 
wychodził z domu itp. )

- przejmują odpowiedzialność za zachowania 
pijącego czy narkotyzującego się partnera często 
chcąc łagodzić tym sposobem konsekwencje 
ich picia czy narkotyzowania się (np. nie mó-
wią prawdy, żeby usprawiedliwić nieobecności 
w pracy, płacą długi, dbają o higienę osoby 
uzależnionej itp. 

- przejmują za osobę uzależnioną obowiązki, które 
ona zaniedbuje.
Koncentrując się na szukaniu sposobu ogra-

niczenia picia czy zażywania środków psychoak-
tywnych przez partnera, osoba współuzależniona 
nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kon-
trolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia 
uzależnionemu dalsze spożywanie alkoholu czy 
zażywanie narkotyków.

U części osób współuzależnionych rozpoznaje 
się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe 
pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współ-

uzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób do-
rosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę 
poradzenia sobie z uzależnieniem partnera. Dzieci 
nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w ta-
kich warunkach, jakie stwarzają dla nich dorośli.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym 
piciem alkoholu lub zażywaniem narkotyków 
osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań 
nakierowanych na rozwiązanie problemu powodu-
je poważne konsekwencje psychologiczne:
• Zaburzenia psychosomatyczne:
- Nerwice
- Zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emo-

cjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe 
i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogoto-
wia emocjonalnego)

- Zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, 
chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, 
zakłócenie wzorców normy i zdrowia, niereali-
styczne oczekiwania)

• Pustkę duchową i brak nadziei
• Samotność
• Poczucie niemożności rozstania się
• Czasami nadużywanie substancji psychoaktyw-

nych (zwłaszcza leków nasennych i uspokaja-
jących)

• Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, 
w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów

• Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.
Osoby współuzależnione wymagają pomocy 

i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychoso-
matycznego, jeśli skorzystają z pomocy oferowanej 
im w placówkach terapii uzależnień, gdzie mają 
prawo korzystać z bezpłatnej pomocy terapeu-
tycznej i medycznej. Lista placówek lecznictwa 
odwykowego w Polsce znajduje się na stronie 
internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl). Nieza-
leżnie bowiem od tego, czy pijący lub narkotyzujący 
się podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy za-
trzyma picie lub narkotyzowanie, czy będzie robił 
to dalej – osoby współuzależnione mogą poprawić 
jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno 
jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej 
pomocy z zewnątrz. 

Poza profesjonalną terapią współuzależnienia 
pomocne dla osób mających pijących lub narko-
tyzujących się bliskich mogą być spotkania grup 
wsparcia czy Wspólnoty Al-Anon, której celem 
jest wspieranie się osób współuzależnionych 
w trudnościach wynikających z życia z osobą pijącą 
i w zmianie swojego funkcjonowania na bardziej 
satysfakcjonujące. Spis mityngów Wspólnoty Al-
Anon znajduje się na stronie www.al-anon.org.pl.

LIST ŻONY ALKOHOLIKA
Jestem żoną alkoholika od prawie18 lat. Bio-

rę udział w spotkaniach grup wsparcia dla osób, 
w rodzinach których nadużywa się alkoholu, 
czyli dla osób współuzależnionych. Pierwszy 
raz poszłam na takie spotkanie cztery lata temu 
i teraz stwierdzam: błędem było to, że tak późno 
zaczęłam na nie uczęszczać. Trudno było jednak 
przyznać się przed wszystkimi i przed samą sobą, 
że w mojej rodzinie jest problem alkoholowy. 
Ukrywałam ten problem, co w późniejszym 
czasie odbiło się na moim zdrowiu. 

Kiedy pierwszy raz poszłam na spotkanie gru-
py zastanawiałam się co ja tu właściwie robię, 
bałam się co inni o tym pomyślą. Jednakże już 
od początku zmieniłam zdanie, bo przyjęto mnie 
bardzo serdecznie. Osoby z takimi kłopotami 
jak moje, szczerze opowiadały o swoich przeży-
ciach, o tym jak sobie z nimi radzą. Poczułam 
się jak w rodzinie i to, że z moimi troskami nie 
jestem sama, że mogę liczyć na innych, na ich 
wsparcie, życzliwość i zrozumienie.

 Teraz z całą odpowiedzialnością mogę 
napisać, że jeśli jesteś w związku z osobą uza-
leżnioną, albo w Twoim otoczeniu jest osoba 
nadużywająca alkoholu, narkotyków czy leków, 
to grupa jest dla Ciebie. Przyjdź! 

Celem grupy wsparcia jest pomaganie NAM, 
osobom współużależnionym w radzeniu sobie 
w trudnych sytuacjach. W trakcie spotkań mo-
żesz swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, 
wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się nad 
tym, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. 
Grupy prowadzą doświadczeni psycholodzy, 
terapeuci, który pomagają przeanalizować 
problemy związane z życiem z osobami uzależ-
nionymi i znaleźć konstruktywne rozwiązania 
mające ochraniać tych, którzy nie piją alkoholu 
i środków psychoaktywnych nie zażywają, ale 
emocjonalnie uzależnieni są od osób pijących 
alkohol i zażywających narkotyki czy leki w spo-
sób nadmierny i szkodliwy. 

Nie wstydźcie się tego, że w Waszych domach 
jest problem, zacznijcie dbać o siebie, o swoją 
rodzinę, a w szczególności o dzieci, które cierpią 
z powodu problemu uzależnień dorosłych i są 
z tego powodu najbardziej pokrzywdzone. Jeśli 
macie w swojej rodzinie alkoholika, narkomana 
czy lekomana nie krępujcie się prosić o pomoc.

Zapraszamy na spotkania grup wsparcia!
Żona alkoholika

UzALEŻNIENIE I WsPóŁUzALEŻNIENIE 
PROBLEMEM sPOŁECzNYM

Do gminnego koordynatora ds. uzależnień wpłynął poniższy list z prośbą o publikację. Po jego przeczyta-
niu stwierdziłam, że dotyczy on ważnego problemu społecznego, o którym trzeba rozmawiać i pisać, dlatego 
został on przekazany redakcji „Wiadomości Skockich”. 

W Skokach najbliższe spotkania grupy wsparcia przeznaczonej dla kobiet, w rodzinach których występuje problem uzależnień, 
odbędą się dnia 22 listopada oraz 6 i 13 grudnia w salce terapeutycznej znajdującej pod Urzędem Miasta i Gminy Skoki ul. Ciasto-
wicza 11 (dawne pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej). Grupę prowadzi pani Elżbieta Ciećmierowska – psycholog, terapeuta 
leczenia uzależnień.
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ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ!

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda 
wykrywania  wczesnych  objawów  raka  piersi.  Już  niebawem  takie  badanie  znów 
można  będzie  wykonać  w  mammobusie  FADO  Centrum  Usług  Medycznych, 
należącym do grupy LUX MED, który  

2 grudnia 2013 r. odwiedzi Skoki i stanie przy Przychodni Medycyny Rodzinnej 
FALCO, ul. Ciastowicza 12.

Zainteresuj  się,  czy  Twoja  Żona,  Mama  i  Siostra  uczestniczą  w 
profilaktycznych badaniach piersi! 

Paniom,  które  ukończyły  50  rok  życia  (do  69  lat)  przysługuje  bezpłatne 
badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 
finansowanego przez NFZ.  

Mammografia  trwa  jedynie  kilka  minut  i  polega  na  zrobieniu  4  zdjęć 
rentgenowskich –  dwóch projekcji  każdej piersi.  Badania nie należy się obawiać, 
ponieważ  promieniowanie,  które  emituje  jest  nie  większe  niż  przy  RTG  zęba. 
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych 
nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są 
one  wyczuwalne  przez  kobietę  lub  lekarza,  co  bardzo  istotnie  zwiększa  szansę 
wyleczenia.

Prosimy  o  wcześniejszą  rejestrację  telefoniczną  lub  poprzez  stronę 
internetową. 

Call  Center  czynne  jest  7  dni  w  tygodniu:  58 666  2 444,  801 080 007, 
www.fado.pl. 

Serdecznie  zachęcamy  wszystkie  osoby  dorosłe  z  terenu  województwa 

wielkopolskiego do założenia indywidualnego konta ZIP w funkcjonującym od 8 lipca 2013 

roku na terenie Wielkopolski, a od 1 lipca 2013 roku na terenie całej Polski Zintegrowanym 

Informatorze  Pacjenta.  Konto  w  ZIP to  łatwy,  szybki,  wygodny  i  bezpieczny  dostęp  do 

ważnych informacji  o Państwa leczeniu.  Aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu 

wystarczy zarejestrować się w systemie ZIP.

Dane  dostępu  do  swojego  konta  ZIP (hasło  i  login)  będzie  można 

uzyskać  w  dniu  06.12.2013  r.  od  godziny  9.00  do  15.00  w  Bibliotece 

Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.

Dane dostępowe  do systemu wydawane będą osobom pełnoletnim na 

podstawie dowodu osobistego. 
Co to jest ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniony przez NFZ 

wszystkim chętnym od 1 lipca 2013 r. 

ZIP skład się z dwóch części:

- ogólnopolskiej (bez logowania) tj.: informacja o systemie opieki zdrowotnej oraz o 

miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z NFZ, 

- dostępnej jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, gdzie można 

znaleźć m. in. historyczne dane na swój temat gromadzone przez NFZ od 2008 r.  

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP:

•  wiedzę o tym  czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych,

• dostęp do informacji  o swoim leczeniu oraz o przepisanych  lekach,

• wiedzę o tym w jakiej wysokości NFZ sfinansował świadczenia medyczne 

udzielone Tobie od 2008 r. 



23

ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI 
w Szkole Podstawowej

Akademia z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości 
zorganizowana w naszej szkole, w tym roku miała wymiar uroczystości 
lokalnej. Zaproszenie spotkało się z licznym odzewem mieszkańców 
Skoków, którzy tego dnia podobnie jak w innych miastach, chętnie 
uczestniczyli w uroczystościach o charakterze patriotycznym. Spo-
łeczność lokalną reprezentowali również przedstawiciele samorządu 
z Burmistrzem UMiG Tadeuszem Kłosem, a także wiele organizacji 
działających na terenie naszej gminy.

Scenariusz akademii doskonale łączył treści patriotyczne z wąt-
kami współczesnymi, ukazując zarówno podłoże historyczne, jak 
i dzisiejsze pojęcie szacunku do ojczyzny. Młodzi aktorzy w scen-
kach teatralnych przypomnieli najważniejsze fakty z burzliwej 
historii Polski, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości. 
Prowadzili widzów zagmatwanymi ścieżkami rozbiorów, powstań 
narodowych, strajku dzieci wrzesińskich, słowami „Chodź, opo-
wiem ci o mojej Polsce. Jest ona pieśnią. Ona modlitwą jest. 
Jest krzyżem mogił i jest sercem ludu. Chodź z moją Polską!”. 
Recytowano także wiersze o tematyce patriotycznej, a w śpiew  
znanych wszystkim pieśni włączyła się publiczność. W trakcie 
przedstawienia wyświetlano prezentację multimedialną, która 
ilustrowała rozgrywające się na scenie wydarzenia. Profesjonalna 
scenografia, charakteryzacja i rekwizyty spowodowały, że wszyscy 
na kilkadziesiąt minut przenieśli się do czasów, kiedy kształtowała 
się nasza tożsamość narodowa.

Integralną część tegorocznych rozważań o niepodległości stanowiła 
wystawa z motywami „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie mogli 
porównać brzmienie jego trzech wersji i prześledzić redakcję tekstu 
w różnych epokach. Ilustracje naśladujące przekazy sprzed dwustu 
lat pozwoliły zastanowić się nad wartością czynów zbrojnych minio-
nych pokoleń.

ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI 
u najmłodszych

W przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Skokach, jak co roku, uro-
czyście obchodzono Święto Niepodległości. Najmłodsi upamiętnili 95 
rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. 

Przedszkolaki w strojach galowych, z biało – czerwonymi kotylionami, 
zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wiersze, 
taniec i pieśni patriotyczne. W występach wzięły udział  pięcio- i sze-
ściolatki pod opieką pani Katarzyny Adamskiej i Renaty Martyńskiej. 
Dzieci słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, 
tradycji walki o niepodległość i wyraziły miłość do Ojczyzny. Wykonany 
program artystyczny dostarczył naszym gościom wiele wzruszeń, stał 
się doskonałą lekcją patriotyzmu.



24

Piękne słowa i piękne głosy 
w Salonie Poezji

Drzwi Salonu Poezji otworzyły cykl spotkań z liryką w roli głównej. 
W sobotni wieczór 9 listopada 2013r Bibliotekę wypełniły piękne słowa 
w wykonaniu pięknych głosów. Na scenie udekorowanej iście jesiennie 
zaprezentowali się znani aktorzy i znani mieszkańcy Skoków i okolic. 

Dzięki Mai Barełkowskiej (Marzena Barełkowska-Cyrwus) i Pio-
trowi Cyrwusowi licznie zgromadzona w Salonie publiczność wsłuchać 
się mogła w dwugłos o życiu, miłości i odchodzeniu. Wiersze Anny 
Świrszczyńskiej i Czesława Miłosza (zafascynowany był poezją Świrsz-
czyńskiej) recytowane przez parę aktorską spodobały się i dorosłym, 
i gimnazjalistom. Przy wtórze wiolonczeli (Natalia Makuch) i skrzypiec 
(Mateusz Makuch) poezja urzekła jeszcze bardziej. 

Wisienką na poetyckim torcie okazała się poezja lokalnej poetki-
(śmiało tak określić Irenę możemy) Ireny Kasicy. Pani Irenka pisała 

dotąd dla siebie, do szuflady. Nie pozwólmy, aby Jej twórczość liryczna 
w szufladzie pozostała. 

Wiersze lokalnych poetów Jolanty Nowak- Węklarowej, Jana Kaspra 
oraz wspaniałej Emilii Waśniowskiej czytali przepięknie: Katarzyna 
Dziel, Janina Szymańska, Aniela Zawidzka, Antoni Wiśniewski i Sta-
nisław Grzegorzewski. 

Projekt pn „Niektórzy lubią poezję” – cykl spotkań poetyckich 
w skockiej Bibliotece dofinansowany został ze środków UE w ramach 
PROW 2007 – 2013. Kolejne spotkania z poezją od 15 listopada do 
13 grudnia 2013r. 

W trakcie spotkania w Salonie Poezji jedna z uczestniczek za-
proponowała stworzenie w WS rubryki dla twórczości poetyckiej 
mieszkańców miasta i gminy Skoki. Podpisujemy się pod propozycją. 
Uwolnijmy zatem szuflady. 

Zespół Biblioteki Publicznej w Skokach

Edward perłą wśród recytatorów
Wkrótce po dorosłych miłośnikach wierszy Salon Poezji witał 15 

listopada 2013 r gimnazjalistów. Na propozycję skockiej książnicy 
odpowiedziało 7 szkół gimnazjalnych z Rogoźna, Janowca Wielkopol-
skiego, Smogulca, Żelic, Wągrowca, Antoniewa i Skoków. 

W sali Biblioteki młodzi recytowali wiersze Juliana Tuwima. Solidnie 
przygotowani wspólnie ze swoimi nauczycielami przeżywali najpierw 
tremę, później wielką radość. Radość, bowiem słowa przewodniczą-
cego jury Andrzeja Marciniaka, aktora Teatru im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie zapewniły młodych recytatorów, że podjęli się trudnej 
sztuki a jednocześnie sprostali zadaniu. Wiersze Juliana Tuwima wszak 
do łatwych nie należą, a ich pełne zrozumienie w ustach młodzieży 
prezentującej się na skockiej scenie było przekonujące. Nie wszyscy 
zwyciężyli, ale wszyscy mogli się czuć zwycięzcami. Wygrali przecież 
siódmy już raz z nudą i komputerem. Ponieśli trud przyjazdu do 
Skoków, przeżywali stres. Dziękowali im za to wszyscy zgromadzeni 
w sali dorośli. Jury w składzie (obok wymienionego już przewodniczą-
cego) Grzegorza Ociepki,  poznańskiego aktora i Piotra Borowicza,  
lokalnego dziennikarza wybrało dwie perły wśród recytatorów: Kingę 
Kucharską z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu i Edwar-
da Surdyka reprezentującego Gimnazjum w Skokach. Oboje zdobyli 
I miejsce. Szczególnie dużo słów uznania wypowiedzieli aktorzy pod 
adresem Edwarda. BRAWO!!! Na drugim miejscu uplasował się Michał 
Rosiński z Gimnazjum w Antoniewie, zaraz za nim Oliwia Krzyżaniak 
uczennica skockiego Gimnazjum. Wyróżnienia otrzymali: Julia Wie-
canowska (Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu), Joanna 
Stachowiak (Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Janowcu 
Wlkp.), Monika Gaszyńska (Gimnazjum w Smogulcu) i Eliza Łuczak 
(Gimnazjum w Antoniewie). Cieszymy się z miejsc na podium zdoby-
tych przez lokalnych recytatorów. Gratulujemy gościom. Dziękujemy 
nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do konkursu. Życzymy 
sukcesów i zapraszamy za rok na ósmy Głos Poezji do Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Skokach. 

Na zakończenie Turnieju młodzież wzięła żywy udział w audycji 
muzycznej pt. „Muzyczna podróż po kontynentach”. Audycję popro-
wadzili Tomasz Kotwica z Agnieszką Świtoniak i Michałem Dykbanem. 

Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Wełny” w Wągrowcu.  

Elżbieta Skrzypczak


