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Radosław Dorawa, syn Roberta 
i Anny rocznik 1998, w trakcie nauki 
w szkole Podstawowej w Skokach 
uczestniczył w zajęciach UKS Sko-
czek i grał w drużynie Juniorów 
KS „Wełna”. W roku 2011 rozpo-
czął i obecnie kontynuuje naukę 
w Gimnazjum nr 2 w Poznaniu 
o profilu sportowym. Równocześnie 
jest zawodnikiem Juniorów Klubu 

Sportowego Lech Poznań. Jako 
reprezentant Lecha w 2012 wraz 
z kolegami zdobył Mistrzostwo 
Wielkopolski. Następnie brał udział 
w eliminacjach oraz w finałowym 
Turnieju Klubowych Mistrzostw 
Polski rocznik 98 w Łodzi, gdzie wraz 
z zespołem zdobył Złoty Medal i tytuł 
Mistrza Polski U14 oraz kwalifikacje 
do turnieju finałowego Mistrzostw 

Europy U15, który odbędzie się 
w Petersburgu w maju 2013 roku. 

Naszemu młodemu sportow-
cowi, który umiejętnie łączy suk-
cesy sportowe z nauką, w imieniu 
Wiadomości Skockich i współ-
mieszkańców gratulujemy sukcesu 
i życzymy udanego startu w tych 
Mistrzostwach oraz równie miłych 
dokonań na arenach piłkarskich.

NAGRODA SAMORZĄDU GMINY SKOKI 
DLA RADOSŁAWA DORAWY ZA ZDOBYCIE Z JUNIORAMI 

LECHA POZNAŃ MISTRZA POLSKI U14
15 marca 2013 roku w obecności radnych i gości przed rozpoczęciem oficjalnych obrad Rady Miejskiej 

Gminy Skoki Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa serdecznie pogratulowali 
Radosławowi Dorawie sukcesu na boiskach piłkarskich w roku 2012 i zgodnie z uchwałą rady miejskiej 
nr V/30/2011 wraz z dyplomem uznania obdarzyli go nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł. 
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W godzinach popołudniowych, w niedzielę 7 kwietnia 2013r. w ko-
ściele pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie odbyły się uro-
czystości upamiętniające zmarłego rok wcześniej, w Wielką Sobotę 
2012r. długoletniego proboszcza tej parafii księdza Tadeusza Patelki.

Ceremonie rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez kole-
gów śp. księdza Tadeusza Patelki, z którymi w roku 1975 w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Poznaniu otrzymał święcenia kapłańskie 
oraz przez kapłanów z Dekanatu Goślińskiego, w tym księdza dziekana 
Karola Kaczora i obecnego proboszcza lechlińskiej parafii księdza Sła-
womira Komorskiego. Kościół szczególnie licznie wypełnili wdzięczni 
za 25 letnią posługę kapłańską sprawowaną przez śp. księdza Tade-
usza parafianie, a honorowymi gośćmi uroczystości byli członkowie 
najbliższej rodziny księdza Tadeusza. Ale nie zabrakło też licznych 
jego przyjaciół i gości z poza parafii, w tym Burmistrza Tadeusza Kłosa 
i radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz radnych Rady Powiatowej 
w Wągrowcu, a także delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej i Bractwa 
Kurkowego w Skokach. 

Zarówno w trakcie powitania jak i w czasie  homilii kapłani wspomi-
nali życie i działalność księdza Tadeusza Patelki związaną z codziennym 
życiem swych parafian, którym „pokazywał drogę do nieba”. 

Po uroczystościach mszalnych, ku wiecznej pamięci śp. Księdza 
Tadeusza Patelki, który przez 25 lat proboszczowania w lechlińskiej 
parafii w życiu swych parafian zapisał się jako „dobry człowiek i dobry 
siewca wiary”, na zewnętrznej stronie kościoła odsłonięto i poświęcono 
ufundowaną przez wdzięcznych parafian dedykowaną Mu tablicę pa-
miątkową. Odsłonięcie tablicy dokonała siostra śp. księdza Tadeusza 
– Lucyna, a jej poświęcenia dokonali i słowa modlitwy poprowadzili 
kapłani, koledzy seminaryjni księdza Tadeusza. 

Dopełnieniem pamięci i hołdu składanego księdzu Tadeuszowi 
Patelce były wiązanki kwiatów, które na zakończenie uroczystości jej 
uczestnicy złożyli przed tablicą pamiątkową.

Edmund Lubawy

Tablicą Pamiątkową 
parafianie uczcili pamięć 

Ks. Tadeusza Patelki
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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: 
Olejniczak Zofia ur. 08.03.2013 r.
Bartkowiak Paulina ur. 18.03.2013 r. 
Stiller Laura ur. 22.03.2013 r.
Bejm Kacper ur. 29.03.2013 r. 
Neumann Miłosz Piotr ur. 02.04.2013 r. 
Gruszczyński Ksawery 31.03.2013 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:
Kończak Błażej i Westfal Angelika
Krych Grzegorz Błażej i Marciniak Klaudia Anna 
Dziabas Artur Wojciech i Modlibowska Halina Dorota 
Bąkowski Mariusz i Nowak Weronika
Pilarski Przemysław i Jabłkowska Katarzyna

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:
Snela Natalia Monika ur. 1953 r.- Potrzanowo zm. 20.03.2013 r. 
Roguszka Hannelore Frieda ur. 1944 r. – Skoki zm. 25.03.2013 r. 
Szefler Zenon ur. 1953 r.- Łosiniec zm. 21.03.2013 r.
Andrzejczak Kazimierz ur. 08.03.2013 r. – Roszkowo zm. 08.03.2013 r. 
Loręcki Euzebiusz Józef ur. 1949 r.- Rościnno zm. 28.03.2013 r. 
Warchlewska Łucja ur. 1923 r. – Sławica zm. 02.04.2013 r. 
Rzepczyk Jan ur. 1926 r. – Jabłkowo zm. 29.03.2013 r. 
Gniadek Tadeusz ur. 1928 r. – Potrzanowo zm. 28.03.2013 r. 
Szprywa Michał ur. 1918 r.- Pawłowo Skockie zm. 02.04.2013 r. 
Gronowicz Joanna ur. 1923 r. – Rejowiec zm. 13.04.2013 r. 
Mocna Barbara Elżbieta ur. 1938 r.- Skoki zm. 13.04.2013 r. 
Pilarski Henryk ur. 1957 r. – Łosiniec zm. 17.04.2013 r. 
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

KURENDA

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach
uprzejmie zaprasza Szanownych Mieszkańców na

otwarty turniej strzelecki z okazji
 Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Zawody w różnych kategoriach rozpoczną się 
w niedzielę 5 maja 2013 r. od godz. 11.45 

na strzelnicy brackiej
 im.Zielonświątkowego Króla Kurkowego AD 1939 

Stanisława Glinkiewicza 
przy ul.Parkowej w Skokach.

serdecznie zapraszamy

Bezpłatna Mammografia!!!
Szanowne Panie,

25 czerwca 2013 r. Firma Medica z Łodzi
na terenie Miasta Skoki przeprowadzi bezpłatne 

badania mammograficzne.
Badanie to skierowane jest do Pań w wieku od 50-69 lat, które 

w ciągu ostatnich dwóch lat nie skorzystały z profilaktycznej mammo-
grafii opłaconej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest dowód 
osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.

Rejestracja telefonicznie pod numerem (42) 254 64 04. Panie nie ob-
jęte programem profilaktycznym mogą skorzystać z badań odpłatnie po 
zarejestrowaniu. Warunkiem koniecznym do wykonania badania w tej 
sytuacji, jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalności 
o braku przeciwwskazań do wykonania mammografii.

Badanie odbędzie się w mobilnym mammobusie na parkingu przy 
ul. W. Ciastowicza. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Uwaga!
Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk handlowych, 

gastronomicznych i usługowych podczas 
DNI MIASTA I GMINY SKOKI 2013, 

które odbędą się w dniach 22 -23 czerwca 2013 r. 
na rynku w Skokach prosimy o zgłaszanie się 

do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2013 roku od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 (regulamin dot. ustawienia stoisk 
i karta zgłoszenia stoiska na stronie www.gmina-skoki.pl)

Po upływie podanego terminu zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
Kontakt: 618925822, fax 618925199

e-mail: dzialkultury@bibliotekaskoki.pl

ZAPRASZAMY
Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki

do udziału w 
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM O

„PIÓRO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI”
organizowanego z okazji obchodów

DNI MIASTA I GMINY SKOKI 2013
Zapisy w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoła podstawowa - gimnazjum - dorośli
przyjmujemy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki

do końca maja 2013 r.
Kontakt: 61 892 58 22, fax 61 892 51 99

KU PRZESTRODZE
Skoccy strażacy w pierwszym kwartale 2013 roku interweniowali 

6. razy. 
Statystyki roczne (niestety), rozpoczęto od wypadku, który miał 

miejsce w dniu 16 stycznia br. w miejscowości Chociszewo. W tym 
dniu kierująca pojazdem nie dostosowała prędkości do panujących 
warunków atmosferycznych, w wyniku czego, samochód wpadł w po-
ślizg i uderzył w przydrożne drzewo. W skutek tego wypadku, kierująca 
samochodem osobowym trafiła do szpitala na obserwacje. 

Niestety, ostatnie dwie pozycje zamykają pożary sadzy w kominie, 
których częstą przyczyną jest niewłaściwe przestrzeganie przepisów 
o Ochronie Przeciwpożarowej przez właścicieli budynków mieszkalnych. 

Pożar sadzy w kominie jest o tyle niebezpieczny, że może doprowadzić do 
wydostania się gazów (min. CO) , które bezpośrednio mogą zagrażać życiu  
lub zdrowiu. 

W okresie wiosennym częstym błędem popełnianym przez ludzi jest 
wypalanie trawy, tak naprawdę szkodzi to środowisku i jest ogromnym 
zagrożeniem dla istot żywych. Należy podkreślić, że wypalanie traw 
jest zabronione, a nieprzestrzeganie tego może wiązać się z konse-
kwencjami prawnymi. 

Zestawił: Piotr Kaczmarek - Wiceprezes OSP Skoki
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Głównym tematem narady były sprawy związane ze zmianami w gospodar-
ce odpadami i jej organizacja na terenie Miasta i Gminy Skoki. Temat zrefe-
rowała i w formie elektronicznej zaprezentowała Kinga Lubawa - pracownik 
Urzędu odpowiedzialny za wdrożenie i organizację gospodarki odpadami. 

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami sołtysi zada-
wali pytania, na które odpowiadała referująca zagadnienia. 

Pytania te, mogą nurtować też naszych czytelników i dlatego wraz 
z udzielonymi na nie odpowiedziami przedstawiamy je poniżej.
Pytania:
1. Jak będzie wyglądała sprawa odbioru śmieci z działek rekreacyjnych 

i ogródków Działkowych?
2. W jakie środki egzekucji wyposażona jest gmina, wobec osób, które 

nie złożą deklaracji?
3. Ile i jakie pojemniki musi posiadać każde gospodarstwo?
4. Czy w worki i pojemniki trzeba się samemu zaopatrzyć?
5. Czy w przypadku większej ilości śmieci można zwiększyć ilość po-

jemników lub worków, czy częstotliwość odbioru śmieci?
6. Czy obecne umowy trzeba rozwiązać ? 
Odpowiedzi:
1. Działki rekreacyjne i ogródki działkowe są traktowane jako nierucho-

mości nie zamieszkałe i tam obowiązywać będzie opłata za pojemnik 
zgodnie ze złożoną deklaracją, gdzie działkowcy będą deklarować 
w jakich miesiącach w ciągu roku będą przebywać na terenie naszej 
gminy i tylko za ten okres zostaną obciążeni. 

2. Burmistrz wobec osób, które nie złożą deklaracji określi w drodze 
decyzji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki, w tym  średnią ilość odpadów komunal-
nych powstających na nieruchomościach, o podobnym charakterze.

3. Każde gospodarstwo domowe musi być wyposażone w co najmniej 
3 worki, a dodatkowo musi mieć 1 pojemnik zamykany na śmieci 

zmieszane i jeśli nie ma kompostownika to dodatkowo 1 pojemnik 
zamykany na śmieci biodegradowalne .

4. Worki, każde gospodarstwo domowe otrzyma za darmo w ramach 
ponoszonej opłaty, a dodatkowo musi mieć własne 1 lub 2 pojemniki 
zamykane. 

5. Zwiększamy ilość worków lub pojemników, a nie częstotliwość wy-
wozu.

6. Umowy najlepiej rozwiązać pisemnie.
Na wniosek Burmistrza postanowiono, że Urząd przygotuje i do-

starczy sołtysom oraz dołączy do marcowego wydania Wiadomości 
Skockich wzór rozwiązania umowy. 

Ostatnie z pytań dotyczyło uprawnień sołtysów, a sprowadzało się do 
tego czy sołtysi będą mogli pobierać opłaty za gospodarkę odpadami 
w formie inkasa. Odpowiadając na to pytanie Burmistrz i Sekretarz 
Gminy wyjaśnili, że zbadają czy przepisy prawne dają taką możliwość 
i jeśli to będzie możliwe projekt stosownej uchwały upoważniającej 
sołtysów to pobieranie opłat w formie inkasa przedstawią pod obrady 
Rady Miejskiej.
W dalszej części narady: 
- Dyrektor Biblioteki Elżbieta Skrzypczak poinformowała, że Dożynki 

Powiatowe w br. odbędą się 1 września w Mieścisku.
- Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska prosiła by sołtysi, którzy do-

tychczas nie złożyli planów rzeczowo – finansowych wykorzystania 
środków finansowych sołectwa uczynili to odwrotnie.
Dla sołectw, w których w I kwartale 2013r. nie odbyły się zebrania 

wiejskie ustalono harmonogram takich zebrań.
Na zakończenie narady w związku, ze zbliżającymi się Świętami 

Wielkanocnymi Burmistrz Tadeusz Kłos wszystkim sołtysom, a za 
ich pośrednictwem rodzinom i mieszkańcom sołectw złożył najlepsze 
życzenia świąteczne.

NARADA SOŁTYSÓW
POZNAJEMY NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

26 marca 2013r. w sali Biblioteki z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa, Sekretarza Gminy Blanki Gaździak, 
Skarbnika Gminy Aleksandry Kamińskiej i Dyrektora Biblioteki Elżbiety Skrzypczak odbyła się okresowa narada 
sołtysów. 

Wobec rezygnacji pani Magdaleny Łączyńskiej z funkcji 
Sołtysa Sołectwa Potrzanowo Burmistrz Tadeusz Kłos zarzą-
dzeniem z dnia 1 marca 2013r. zarządził wybór Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Potrzanowa na godzinę 18-tą w dniu 9.04.2013r. 

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem 9.04. br. rozpo-
częło się zebranie wiejskie w Potrzanowie. W zebraniu, na 545 
osób uprawnionych do głosowania uczestniczyło 32 mieszkańców 
Potrzanowa. Wobec tego, z powodu braku wystarczającej liczby 
wyborców, zgodnie ze Statutem Sołectwa, zebranie rozpoczęło się 
w drugim terminie, to jest po upływnie 15 minut od ustalonego 
pierwotnie terminu. 

Jedynym kandydatem na Sołtysa był Rafał Nowak. On też w gło-
sowaniu tajnym zyskał 28 głosów ważnych i został nowym Sołtysem 
Sołectwa Potrzanowo. 

Stwierdzając, że nowo wybrany Sołtys był członkiem Rady Sołec-
kiej postanowiono jej skład zmniejszyć o 1 osobę, to jest o osobę 
obecnego Sołtysa. 

Aktualnie Radę Sołectwa wsi Potrzanowo tworzą: Burzyńska Ma-
rzena, Liberski Tomasz, Kaczmarek Stanisław, Kantorski Łukasz, 
Kubiatowicz Cecylia, Kuczyński Eugeniusz i Odor Janusz.

Edmund Lubawy

RAFAŁ NOWAK
SOŁTYSEM POTRZANOWA!

HARCERSKI KURS PRZEWODNI-
KOWSKI Z FINAŁEM W SKOKACH 
Od 15 lutego, co 2-3 weekendy druhny i druhowie z Wielkopolski 

spotykali się na kursie przewodnikowskim organizowanych przez Mię-
dzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej pod przewodnictwem druhny 
harcmistrz Lidii Drzewieckiej. 

Ostatnie trzy dni uczestnicy kursu spędzili w skockim gimnazjum. 
Wieczorem 23 III przy ognisku w zimowej scenerii gościli burmistrza 
Gminy Skoki, Pana Tadeusza Kłosa. Kurs zakończył się 24 marca 
z owocnym wynikiem 30 harcerzy, którzy z pewnością mądrze wyko-
rzystają zdobyte na nim doświadczenie. 

Kursy mają za zadanie wykształcenie młodych ludzi na instruktorów, goto-
wych prowadzić drużyny, opiekować się ludźmi i obejmować ważne szczeble 
w harcerskiej hierarchii. Poziom kursów jest na tyle wysoki, iż kuratorium, 
ukończenie tego kursu traktuję jako zdobycie kwalifikacji na bycie opieku-
nem na nie tylko harcerskich wyjazdach. Poza dawką odpowiedzialności 
i kompetencji, jaką młodzi druhowie i druhny zdobywają, jak to w środowisku 
harcerskim bywa nie zabraknie dawki zabawy oraz co najlepsze, nowych 
ludzi. Czytający i nieczytający. Zwiedzający świat na najprzeróżniejszym 
sprzęcie, nawet na łodzi. Gdzie indziej znajdzie się okazję na spotkanie 
marynarza z prawdziwego zdarzenia, który po nie jednym morzu pływał… 
I nie jedną gębę roztrzaskał. Harcerska atmosfera zapewnia niesamowita 
sposobność do praktycznej nauki, której nie znajdzie się w żadnej szkole. 
Co by było gdyby to harcerze uczyli w naszych szkołach? 

Bartosz Staniszewski



5

Działające w obwodach łowieckich numer 104 na terenie Miasta i Gminy 
Skoki i Gminy Kiszkowo oraz na terenie obwodu numer 106 w Mieście 
i Gminie Rogoźno i Gminie Wągrowiec Koło Łowieckie „Borsuk” zakoń-
czyło kolejny rok gospodarczy, który trwał od 1.04.2012 do 31.03.2013r. 

W okresie tym Koło wypłaciło rolnikom 23 tyś zł odszkodowań za straty 
wyrządzone przez dziki i jelenie w uprawach rolnych. Głównie w okresie 
wiosennym w zasiewach jęczmienia i w okresie żniwnym w uprawie kukury-
dzy.  Tak stosunkowo duża wartość szkód, świadczy że mimo realizowanych 
przez Koło opiniowanych przez Burmistrzów i Wójtów i zatwierdzanych 
przez właściwe Nadleśnictwa planów odstrzałów zwierzyny łownej, liczba 
tej zwierzyny utrzymuje się na stosunkowo dużym poziomie.

W okresie tym Koło pozyskało 273 sztuki zwierzyny grubej, tj 157 dzi-
ków, 25 jeleni, 5 danieli i 86 saren. Wyeliminowano też 94 lisy, których 
populacja zagraża istnieniu nielicznej już zwierzyny drobnej, w rodzaju 
zajęcy, kuropatw, bażantów i królików. Dlatego by zmobilizować myśliwych 
do odstrzału lisów, Koło podjęło uchwałę zobowiązującą każdego członka 
do odstrzału dwóch lisów. Na dowód wywiązania się z tego obowiązku 
myśliwy musi dostarczyć do Zarządu Koła parę uszu lub ogon od każdego 
ustrzelonego lisa. W przypadku braku takich dowodów myśliwy zobo-
wiązany jest wpłacić do kasy Koła 50 zł za każdego nie ustrzelonego lisa. 

Ale, pozyskiwanie zwierzyny łownej chociaż jest najbardziej widowisko-
we i atrakcyjne, nie jest jedyną formą działalności Koła. Bo w myśl art. 4 
Ustawy z dnia 13.10.1990r. Prawo Łowieckie: „Gospodarka łowiecka jest 
to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny”. 

Dlatego też dążąc do odnowy populacji dzikich królików Koło zakupiło 
i wypuściło w administrowanych przez siebie obwodach 26 sztuk królików. 

W ramach ochrony zwierzyny i przeciwdziałając wyrządzaniu przez 
nią szkód w uprawach rolnych w trudnych miesiącach zimowych Koło 
zakupiło i rozwiozło do 5 paśników w obwodzie łowieckim numer 104 
oraz do 8 paśników w obwodzie łowieckim numer 106: 33 tony buraków 
cukrowych, 8 ton paszy treściwej w postaci ziarna kukurydzy i żyta oraz 
500 kg siana i 350 kg soli – lizawki. 

Efektem prowadzonych przez Koło działań jest pewien przyrost liczby 
zwierzyny drobnej w postaci zajęcy, bażantów i kuropatw, których liczba 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie spadła w rezultacie stosowa-
nia różnego rodzaju środków chemicznych w rolnictwie i w rezultacie 
nadmiernego rozprzestrzeniania się lisów. 

Koło Łowieckie „Borsuk” skupiające aktualnie 46 członków macierzy-
stych i 7 członków niemacierzystych w bieżącym roku obchodzi 60 lat swego 
powstania a uroczystości jubileuszowe zaplanowano na dzień 12.10.2013r. 

Edmund Lubawy

W sobotę 20 kwietna jedna z szesnastu grup dzia-
łających od 2011 roku w ramach Wągrowieckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Sekcja Regionalna, 
zrzeszająca aktualnie 28 osób w ramach zajęć poświę-
conych powiatowi wągrowieckiemu odwiedziła Gminę 
Skoki. Wyjazd zrealizowano dzięki pomocy i osobiste-
mu zaangażowaniu Karoliny Stefaniak pracownika ds. 
promocji Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, która 
nie tylko zadbała o interesujący program, ale również 
pilotowała grupę. 

Zwiedzanie rozpoczęto od  spotkanie w pięknej siedzibie Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego. Na wycieczkowiczów czekała tu 
ubrana w stroje organizacyjne kilkuosobowa grupa braci oraz jedna 
siostra, z prezesem Krzysztofem Jachną. Uczestnicy wycieczki 
goszczeni z honorami jak na tradycje brackie przystało, mieli oka-
zję poznać nie tylko historię ale i współczesne działania skockich 
kurków. W Skokach zwiedzano także zabytkowy pałac i ciekawy, 
niedawno odrestaurowany  XVIII. wieczny kościół szachulcowy pw. 
Mikołaja Biskupa, o którym niezwykle interesująco opowiedział 
ks. proboszcz Karol Kaczor. Była też okazja zjeść pyszne pierogi 
w znanej „Karczmie Kołodziej”, na które zaprosił wągrowieckich 
studentów WUTW Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

Wycieczka dotarła również do zabytkowego kompleksu zabu-
dowań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, 
gdzie była serdecznie goszczona przez wychowawców tego ośrodka, 
którzy pokazali wszystkie najważniejsze tam miejsca. Niezwykłe 
dzieje tego interesującego zabytku architektonicznego naszego 
powiatu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Ire-
na Kasica.

Na zakończenie zwiedzania terenów skockich obejrzano piękne 
miejsce widokowe nad jeziorem Włókna w Potrzanowie. Po po-
żegnaniu się z pilotem, panią Karoliną wyruszono na zwiedzanie 
zabytków w gminie Mieścisko.

Uczestnicy wycieczki wracali do Wągrowca bardzo zadowole-
ni, wzbogaceni o wiedzę na temat ciekawych miejsc w powiecie 
wągrowieckim, do których w większości dotarli po raz pierwszy. 
Dziękujący w imieniu grupy organizatorom Mateusz Patelski pod-
kreślił ważność wycieczek po najbliższej okolicy, wzbogacających 
wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie.

Zofia Zawol 

CUDZE CHWALICIE 
SWEGO NIE ZNACIE,
Goście z Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Gminie Skoki

KOŁO ŁOWIECKIE „BORSUK” 
ZAKOŃCZYŁO ROK GOSPODARCZY

Wędkarze i rybacy sprzątali 
jez. Maciejak

Już po raz kolejny Gospodarstwo Rybackie Skoki uczestniczyło 
w corocznej akcji sprzątania świata. 

W  d n i u 
21.04.2013r. w go-
dzinach przedpo-
łudniowych pod 
przewodnictwem 
Pana Roberta 
Kowalewskiego 
wędkarze z okolic 
wyzbierali śmieci 
nad jeziorem Ma-
ciejak. Zebrano 

ponad 50 worków śmieci oraz 3 obudowy po telewizorach, lodówkę 
i odkurzacz. Po zakończeniu sprzątania wszyscy uczestnicy zasiedli 
do wspólnego ogniska gdzie największym powodzeniem cieszyła się 
kiełbasa przywieziona przez kolegę po kiju z PZW Oborniki. Organi-
zatorzy także nie zapomnieli o kawie zimnych napojach i słodyczach.

Rafał Nowak
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XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
4 kwietnia 2013 roku z udziałem 15  radnych odbyła się XXV sesja 

Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom przewodniczył radny Zbigniew 
Kujawa, a w rolę sekretarza obrad wcieliła się radna Jolanta Sawińska. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 5 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr 186/XXV/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2013. 
Mocą tej uchwały Rada ogólne dochody budżetu Gminy na rok 2013 

zwiększyła o kwotę 1.972.383 zł. Równocześnie ogólne wydatki budżetu 
Gminy zwiększono o kwotę 404.720zł.

W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Skoki 
na rok 2013 wynosi : 

- 32.775.801 zł po stronie dochodów
i
- 34.769.085 zł po stronie wydatków. 
2. Uchwałę nr 187/XXV/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2013 / 2032. 

Wprowadzone Uchwałą nr 186/XXV/213 Rady Miejskiej zmiany 
w budżecie Gminy Skoki na rok 2013 spowodowały zmiany, które 
należało wprowadzić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Skoki na lata 2013 / 2032 i zmiany te  wprowadzono drogą 
podjęcia niniejszej uchwały. 

3. Uchwałę nr 188/XXV/2013 w sprawie: zwolnienia Zakładu Wo-
dociągu i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty  do budżetu 
Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2012 roku. 

W.w. uchwałą Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy Skoki nadwyżki 
środków obrotowych, ustalonej na koniec 2012 roku w wysokości 
65.949,71 zł . 

Uchwała zobowiązuje równocześnie Zakład do wykorzystania tych 
środków na remont budynku stacji uzdatniania wody w Pawłowie Skoc-
kim wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz na remont studni głębinowej 
w Roszkowie i na wyposażenie stacji uzdatniania wody w Jabłkowie 
w niezbędny agregat prądotwórczy, a także na odwodnienie osadów 
ściekowych na oczyszczalni ścieków w Skokach.

4. Uchwałę nr 189/XXV/2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu 
zasad i trybu korzystania ze Stadionu Sportowego przy ulicy Parkowej 
10 w Skokach. 

W.w uchwałą Rada uchwaliła Regulamin korzystania ze Stadionu 
Sportowego przy ulicy Parkowej 10 w Skokach 

5. Uchwałę nr 190/XXV/2013 w sprawie: przyjęcia: „Regulaminu 
korzystania z kompleksu boisk sportowych- Orlik 2012” 

Uchwałą tą Rada ustaliła Regulamin, który obowiązywać będzie 
na kompleksie boisk sportowych – Orlik 2012 w Skokach, któremu to 
Regulaminowi będą zobowiązani podporządkować się wszyscy korzy-
stający z tego kompleksu. 

Równocześnie Rada przyjęła do wiadomości przedstawione przez 
Gminnego Koordynatora do spraw Uzależnień panią Małgorzatę 
Szpendowską Wylegalską merytoryczne i finansowe: 

- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012. 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2012.

Rada wysłuchała też sprawozdania Burmistrza i Informacji Przewod-
niczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skoki. Z ich treścią, podobnie jak z treścią 
protokółu obrad sesji zainteresowani mogą zapoznać się u Inspektora 
ds. Rady i jej organu – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie  http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

UWAGA!
Odbiorcy wody i dostawcy ścieków!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
informuje,

że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr 185/
XXIV/2013 z dnia 15 marca 2013r.  

wprowadza z dniem 1 maja 2013 roku na okres do 30 kwietnia 2014 
roku nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki. 

Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców i wynosić 
będzie: 
- za 1m3 dostarczanej wody: 2,94 zł netto + 8% VAT (0,24 zł), to jest 
łącznie 3,18 zł brutto.
- za 1m3 odprowadzanych ścieków: 6,10 zł netto + 8% VAT (0,49 zł), 
to jest łącznie 6,59 zł brutto. 

Opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych uza-
leżniona jest od średnicy wodomierza zainstalowanego na przyłączu 
wodomierzowym i wynosić będzie: 

KOD
Przepływ

nominalny
m3/h

DN średnica
wodomierza

mm
Ekwiwalent

Opłata
miesięczna

brutto
Jednostka

W1 2,5 20 i < 1,0 3,78 zł/odb./
m-c

W2 3,5 25 1,1 4,16 zł/odb./
m-c

W3 6,0 32 1,3 4,91 zł/odb./
m-c

W4 10,0 40 2,4 9,07 zł/odb./
m-c

W5 15,0 50 3,7 13,99 zł/odb./
m-c

W6 40,0 80 10,3 38,93 zł/odb./
m-c

W7 60,0 100 15,7 59,35 zł/odb./
m-c

W8 150,0 150 i > 39,4 148,93 zł/odb./
m-c

Opłata za odczyt wodomierza w budynkach 
wielolokalowych

3,78 zł/odb./
m-c

Godziny przyjmowania mieszkańców 
objętych Projektem pn.: 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” 

przez Koordynatorów Gminnych w urzędach

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, 
iż od dnia 4 marca 2013 roku uruchomiona została 
w urzędach gmin objętych Projektem kanalizacji 

Informacja dla mieszkańców Gminy. 

W Gminie Skoki, informacji udzielać będzie Koordynator 
Gminny w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:00 

w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, 
pokój nr 15, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skokach.

Telefony kontaktowe: 61 89 25 805 albo 61 89 25 804, 
e-mail: inwestycje@skoki.nowoczesnagmina.pl
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INWESTYCJE, REMONTY, DZIAŁANIA BIEżąCE:
• Od 24 kwietnia br. wyłoniona w przetargu firma Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Roszkowa, rozpoczęła 
na terenie miasta i gminy akcję równania i wałowania dróg gmin-
nych. Do równania i wałowania zaplanowano łącznie ponad  97 tys. 
mb dróg (przy średniej szerokości 4,5 m). Prace, przy sprzyjających 
warunkach pogodowych, powinny być wykonane do końca maja br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulic osiedla Topolowa II (ulice: Jodłowa, 
Jarzębinowa i Świerkowa) wraz z kanalizacją deszczową. W wy-
znaczonym terminie swoje oferty złożyło 20 firm. Najtańsza oferta 
firmy FORMA, Pracownia Projektowa z Wilkowic, wynosi 18.327 
zł. Dokumentacja ma być wykonana do 30 sierpnia br.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zagospodarowanie 
centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach (w 
zakresie wykonania nawierzchni). W wyznaczonym terminie wpłynę-
ła 1 oferta firmy BUD-BRUK z Czempinia (cena oferty 118.918,77 
zł). Podpisano umowę, inwestycja ma być oddana przez wykonawcę 
pod koniec września br.

• Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji na bu-
dowę sieci wodociągowej w Sławie Wlkp. i Sławicy wraz z budową 
zbiornika retencyjnego wody. Dokumentacja techniczna kosztowała 
108.055, 50 zł. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

• Pod koniec marca br. złożony został wniosek o dofinansowanie części 
zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• Trwa przetarg nieograniczony na budowę Centrum Targowo-Par-
kingowego w Skokach Termin składania ofert upłynął 17 kwietnia 
br. W wyznaczonym czasie wpłynęło 9 ofert. Trwa proces weryfikacji 
ofert pod kątem formalnym. 

• W ramach inwestycji zaplanowano m.in. rozbiórkę istniejących na-
wierzchni, makroniwelację terenu, budowę dróg, chodników i miejsc 
postojowych, budowę budynku administracyjno-socjalnego, budowę 
drewnianej wieży widokowej, budowę infrastruktury sieciowej, oświe-
tlenie i budowę systemu nagłośnienia terenu, montaż elementów 
małej architektury.

• Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30.11.2013 r. Na 
budowę Centrum, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków 
UE w wys. 1.000.000 zł.

• Trwają prace przy budowach placów zabaw przy ulicy Polnej w Sko-
kach, w Lechlinie i Brzeźnie.

ROZSTRZYGNIęTO KONKURSY 
DLA ORGANIZACJI POZARZąDOWYCh:

• Organizację wypoczynku letniego dla 25 dzieci i młodzieży (dzieci 

z tzw. grup ryzyka) zlecono Towarzystwu Wspierania Rodziny 
i Dziecka „ALIA” z Antoniewa. Na realizację tego zadania zapla-
nowano 20 tys. zł. 

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży, połączonych z profilaktyką narkotykową, w okresie od 1 
maja do 31 grudnia br. zlecono Uczniowskiemu Klubowi Sportowe-
mu „Olimpijczyk”. Na realizację tego zadania zaplanowano 10 tys. zł.

SPRZEDAż DZIAŁEK:
• 29 marca br. odbyły się 2 (z 6 zaplanowanych) przetargi ustne nie-

ograniczone na sprzedaż działek budowlanych, położonych w rejonie 
ulicy Szkolnej w Potrzanowie.

Sprzedano działki:
- Działkę nr 762/16 o pow. 0,0832 ha (cena wywoławcza 37.800 zł) 

– cena sprzedaży 39.000 zł;
- Działkę nr 762/5 o pow. 0,0756 ha (cena wywoławcza 32.200 zł) – 

cena sprzedaży 32.530 zł;
Ze względu na brak zainteresowanych, nie odbyły się przetargi 
na sprzedaż:

- Działki nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 45.000 zł;
- Działki nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 45.000 zł;
- Działki nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wywoławcza 42.000 zł;
- Działki nr 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena wywoławcza 57.600 zł;

• Rozstrzygnięto przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Skokach w Rejonie ul. Rakojedzkiej tj.:
- Działkę nr 70/48 o pow. 0,1362 ha (cena wywoławcza 71.500 zł) 

sprzedano za 72.220 zł;
- Działkę nr 70/50 o pow. 0,1035 ha (cena wywoławcza 62.500 zł) 

sprzedano za 63.130 zł;
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-

dowlanych położonych w Sławie Wlkp. tj.:
Na 13 maja br. zaplanowano sprzedaże:

- Działki nr 64/30 o pow. 0,1553 ha, cena wywoławcza 72.570 zł;
- Działki nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 47.970 zł;
- Działki nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena wywoławcza 47.970 zł;
- Działki nr 64/34 o pow. 0,0998 ha, cena wywoławcza 47.970 zł;
- Działki nr 64/42 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 49.200 zł;

Na 14 maja br. zaplanowano sprzedaże:
- Działki nr 64/45 o pow. 0,1221 ha, cena wywoławcza 55.350 zł;
- Działki nr 64/46 o pow. 0,0981 ha, cena wywoławcza 44.280 zł;
- Działki nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena wywoławcza 41.820 zł;
- Działki nr 64/55 o pow. 0,1063 ha, cena wywoławcza 47.970 zł;
- Działki nr 64/56 o pow. 0,0895 ha, cena wywoławcza 40.590 zł;

OGŁOSZONO WYKAZY:
• części działki 16/12, położonej w Sławicy, przeznaczonej do dzierżawy 

na powiększenie oraz lepsze zagospodarowanie działki 184 w Sławicy;
• działki nr 381/4 o pow. 0,0228 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej;
• działki nr 5/57 o pow. 0,0224 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej;
• działki nr 5/90 o pow. 0,0213 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej;
• działki nr 5/56 o pow. 0,0068 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej;

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 marca 2013 roku

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

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki 
za zwłokę.

Termin płatności II raty w/w podatków przypada 
15 maja 2013 roku.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

ogłasza
przetargi ustne nieograniczone

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

I. Przetargi w dniu 13 maja 2013r. (poniedziałek) od godz. 930- 1230

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów, numer 
KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki 
zabudowy

Cena wywoław-
cza w zł (brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wysokość 

wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6

 1. Działka nr 64/30 
o pow. 0,1553 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059197/5 
SR Wągrowiec –
bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka opra-
cowany  został „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzony  Uchwałą  
Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 
27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, dla którego został opracowany w zakre-
sie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudo-
wy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.  
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym podda-
sze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  
8,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia od 200 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów 
dachówko-podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od 
granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

72.570,00 7.500,00 
do dnia 
09. 05. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 
13.05.2013r. 
o godz. 930

 2. Działka nr 64/31 
o pow. 0,1013 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059198/2 
SR Wągrowiec – 
bez obciążeń. 

j.w. 47.970,00 5.000,00 
do dnia 
09. 05. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
13. 05. 2013r. 
o godz. 1015

3. Działka nr 64/33 
o pow. 0,1001 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059199/9  
SR Wągrowiec – 
bez obciążeń. 

j.w. 47.970,00 5.000,00 
do dnia 
09.05.2013r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
13. 05. 2013r. 
o godz. 1100

4. Działka nr 64/34 
o pow. 0,0998 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059200/0 
SR Wągrowiec – 
bez obciążeń. 

j.w 47.970,00 5.000,00 
do dnia 
09.05. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
13.05. 2013r. 
o godz. 1145

5. Działka nr 64/42 
o pow. 0,1020 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059204/8 
SR Wągrowiec – 
bez obciążeń. 

j.w 49.200,00 5.000,00 
do dnia 
09.05.2013r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
13. 05. 2013r. 
o godz. 1230
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II. Przetargi w dniu 14 maja 2013r. (wtorek) od godz. 1000- 1300

6. Działka nr 64/45 o pow. 
0,1221 ha .K.W nr 
P01B/00059205/5SR 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” 
zatwierdzony Uchwałą  Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 27.10.2009r.
W y m i e n i o n y  p l a n  u s t a l a  w a r u n k i  z a b u d o w y 
i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany 
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabu-
dowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną. 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m  ,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 200 
do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

55.350,00 5.700,00 
do dnia 
10.05. 2013r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
14. 05. 2013r. 
o godz. 1000

7. Działka nr 64/46 o pow. 
0,0981 ha .K.W nr 
P01B/00059206/2 SR 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń. 

j.w. 44.280,00 4.600,00 
do dnia 
10. 05. 2013r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
14. 05. 2013r. 
o godz. 1045

8. Działka nr 64/50 o pow. 
0,0935 ha .K.W nr 
P01B/00059209/3  SR 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń. 

j.w 41.820,00 4.400,00 
do dnia 
10.05. 2013r.
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
14.05. 2013r. 
o godz.1130

9. Działka nr 64/55 o pow. 
0,1063 ha .K.W  nr 
P01B/00059212/7 R 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń.

j.w 47.970,00 5.000,00 
do dnia 
10.05. 2013r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
14. 05. 2013r. 
o godz. 1215

10. Działka nr 64/56 o pow. 
0,0895 ha .K.W nr 
P01B/00059213/4 SR 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń. 

j.w 40.590,00 4.200,00 
do dnia 
10. 05. 2013r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
14. 05. 2012r. 
o godz. 1300

III. Forma wniesienia wadium: 
Wadium należy wnieść w pieniądzu

IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nrkonta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 
w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej 

do dnia:
1. 09 maja 2013r. (przetargi w dniu 13 maja 2013r. – poniedziałek)  
2. 10 maja 2013r. (przetargi w dniu 14 maja 2013r. – wtorek)    

V. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 13 maja 2013r. od godz. 930 - poniedziałek  (5 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 09.05.2013r.)
2. 14 maja 2013r. od godz. 1000 - wtorek (5 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 10.05.2013r.)
.
VI. 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.     

VII. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu 

przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2,. 

61  8925-814 lub 815.
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CENY ZBÓż I WARZYW
Obecnie (z dnia 18 kwietnia 2013 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę ok. 760 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 980 zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 790 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 
940 zł/tona, pszenżyto ok. 840 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 800 
zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszen-
żyto, jęczmień  45 - 50 zł, pszenica do 60 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
0,60 - 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw: marchew, cebula, 
cz.buraczki ok. 1,50 zł/kg, pietruszka 5,0, seler do 4,0 zł/kg, kapusta 
biała ok. 0,90 zł/kg, pomidory 8,00-12,00 zł/kg. Jabłka 1,20 - 2,00 zł/kg. 
Jaja kurze średnio 0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 18 kwietnia 2013) – średnio 4,80 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych około  10,00 
(i więcej) zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  
byki około 6,50 -  7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,20 – 5,50 zł/kg, krowy 
3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,88 - 1,10 
zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEń 18 KWIETNIA 2013 R.
Ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1430 (rok temu 1450) zł/t, 

mocznik ok. 1745 (rok temu 1730) zł/t, sól potasowa ok. 1800 (rok temu 
1950)  zł/t, Polifoska  „4”ok. 1870 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1140 zł/t. 
Otręby pszenne do 840 zł/tona. Śruta sojowa do 2500 zł/t – rok temu 
max. 1875 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/tona – rok temu ok. 1125 
zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,57 - 5,64 zł/litr. Rok 
temu była cena ok. 5,71 zł/litr. 

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

żyto średnio 900 zł za 1 tonę, pszenżyto 740 zł/t, jęczmień był w cenie  
ok. 740 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie podobna jak rok temu. W Polsce 
nadal obniża się stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników głów-
ną przyczyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Podobne jak 
rok temu są ceny śruty sojowej, rzepakowej i koncentratów paszowych. 
Podobna jak rok temu jest cena otrąb, trochę niższa oleju napędowego. 
Nieco wyższa niż rok temu jest cena ziemniaków jadalnych. Cena skupu 
suchego ziarna kukurydzy ok. 920 zł/tona. 

Warunki pogodowe na razie sprzyjają zasiewom ozimym. Zasiewy 
wiosenne zbóż jarych są w tym roku nieco opóźnione, ale warunki 
glebowe są dość dobre i wschody tych zbóż winny być szybkie. Czy 
dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla rolnictwa czas pokaże. 
Oby nie sprawdziły się głosy o suchym maju i czerwcu. Jeżeli będą 
równomierne opady raczej będzie dobrze.

Uwaga rolnicy – od 27 marca do 23 kwietnia br. można było w woje-
wództwie  wielkopolskim  składać do ARiMR wnioski o dofinansowanie 
do „Modernizacji gospodarstw”.

Wnioski o „Dopłaty bezpośrednie (obszarowe) i ONW” rolnicy 
mogą składać w Biurze Powiatowym ARiMR do 15 maja br. Późniejsze 
złożenie wniosku wiąże się z pomniejszeniem dopłat o 1% za każdy 
dzień zwłoki. 

Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego 
jesienią 2012 r oraz wiosną 2013 rolnicy mogą składać w ARR  do 25 
czerwca 2013 r. Zachęcam rolników, aby wykorzystywali takie dopłaty.

Skoki, 22 kwietnia 2013 r.
Doradca Rolników

Stanisław Kida

V Sołecki Turniej w 1000
Mieszkańcy Sołectwa Rościnno tak sobie umiłowali karciane zma-

gania, że zorganizowali po raz V Sołecki Turniej w 1000. W tym roku 
Turniej odbył się 15 marca w świetlicy wiejskiej w Rościnnie, w którym 
udział wzięło 14 zawodników. 

I miejsce zdobył i Puchar Burmistrza MiG Skoki z rąk Sołtysa Hu-
berta Czarneckiego odebrał Sławomir Szymański

II miejsce wywalczył Mariusz Marchwic
III miejsce przypadło Edmundowi Geblerowi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa oraz sklep „Kuja-
wianka” Justyna Kujawa z Rościnna. 

Karolina Stefaniak 

Skoczanie mistrzami powiatu 
17 marca br w Wapnie rozegrano Mistrzostwa Powiatu Wągro-

wieckiego o „Złotą Wieżę” oraz Mistrzostwa Powiatu w Warcabach 
64-polowych.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w obu tych konkurencjach 
zwycięstwo wywalczyli Skoczanie. Oni też zyskali tytuł Mistrza Powiatu 
i ufundowane za zdobycie I miejsca nagrody.

Nasza reprezentacja w szachach w składzie: Bronisław Piechocki, 
Anita Sydow, Weronika Sydow i Przemysław Sydow pokonała drużyny 
Wapna i Gołańczy, a poszczególne mecze zakończyły się następują-
cymi wynikami:

Skoki – Gołańcz; 3,5 : 0,5
Gołańcz – Wapno; 2 : 2
Skoki – Wapno; 3,5 : 0,5
W warcabach Skoczanie w składzie: Robert Tyll, Mateusz Tyll, 

Aleksandra Tyll i Patryk Szymkowiak spotkali się z przedstawicielami: 
Mieściska, Wągrowca, Gołańczy oraz Wapna i rozegrali po dwa 5 
minutowe mecze z następującymi wynikami:

Skoki – Wapno; 8 : 0 i 7 : 1
Skoki – Wągrowiec; 4 : 4 i 6 : 2
Skoki – Mieścisko; 7 : 1 i 7 : 1
Skoki – Gołańcz; 5 : 3 i 4 : 4
Naszym zwycięskim drużynom, dla których szachy i warcaby to już 

wielka rodzinna tradycja gratulujemy i życzymy kontynuowania tej 
tradycji. 

Edmund Lubawy

Wiosenne potyczki 
IV ligowej „Wełny”

Meczem wyjazdowym z A-klasowym „Pelikanem” Niechanowo 
przegranym z wynikiem 2 : 0 zawodnicy IV ligowej „Wełny” zakończyli 
wiosenne sparingi. 

I tak, z opóźnieniem z uwagi na przedłużającą się zimę doczekaliśmy 
się rozpoczęcia rundy wiosennej. Pierwszym przeciwnikiem Skoczan 
stała się „Tarnowia” z Tarnowa Podgórnego. Mecz rozegrany 5 
kwietnia na wskazanym przez „Tarnowię”, a zaakceptowanym przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej boisku rezerwowym ze sztuczną 
nawierzchnią w Baranowie zakończył się przegraną naszej drużyny. 
Jego wyniki to 2 : 1, a bramkę dla „Wełny” zdobył Marcin Ślósarczyk.

Kolejny mecz, w niedzielę 14 kwietnia na własnym boisku stoczony 
z „Mieszkiem” Gniezno również nie przyniósł naszej drużynie upra-
gnionego zwycięstwa. Triumfowali zawodnicy „Mieszka” z wynikiem 2 : 
3. Strzelcem obu bramek dla Skoczan ponownie był Marcin Ślósarczyk. 

Ostatnie spotkanie, w sobotę 20 kwietnia „Wełna” rozegrała na 
wyjeździe ze „Spartą” Oborniki. I to spotkanie zakończyło się porażką 
Skoczan. Zwyciężyła „Sparta” wynikiem 4:0

Edmund Lubawy
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Bo właśnie, w tym dniu minęło 60 lat od 
pamiętnego kwietniowego dnia 1953r., gdy 
stając przed Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Murowanej Goślinie wyrazili 
wolę wspólnego życia i założenia rodziny. 
Związek swój obecni Jubilaci utwierdzili 16. 
03. 1953r. i sakramentalne „Tak” przed ołta-
rzem powiedzieli sobie w kościele parafialnym 
pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.

Z okazji tej, wciąż rzadkiej rocznicy pra-
gniemy naszym czytnikom przybliżyć drogę 
życiową naszych Jubilatów:

Pani Janina, córka Wincentego i Joanny zd. 
Kłos urodziła się 20. 11. 1934r. w Brzeźnie, a w ko-
lejnych latach wraz z rodzicami zamieszkała w Po-
trzanowie. Pan Jan, syn Władysława i Weroniki 
zd. Surdyk urodził się 20. 06. 1934r. w Skokach. 

Tak więc nasi Jubilaci mieszkali niejako 
przez miedzę i znali się od dzieciństwa, a zna-
jomość ta zaowocowała związkiem małżeń-
skim. Zresztą ich drogi życiowe były bardzo 
podobne. Podobne mieli zakłócone przez 
wojnę dzieciństwo i opóźnione okupacją hitle-
rowską lata szkolne. Potem przyszła wspólna 
praca w Zakładach Przemysłu Lniarskiego 
„Linum” w Sławie Wielkopolskiej gdzie pani 
Janina pracowała tak długo jak pozwalały jej 
na to warunki rodzinne. Następnie zajmowa-

Im się udało
DIAMENTOWY JUBILEUSZ JANINY I JANA MAĆKOWIAKÓW
11. 04. 2013r. Janina i Jan Mać-

kowiakowie z Potrzanowa dołą-
czyli do par małżeńskich, które 
w swym życiorysie mogą zapisać 
Diamentowy Jubileusz Pożycia 
Małżeńskiego. 

ła się prowadzeniem domu i wychowaniem 
dzieci oraz wnuków. Pan Jan po zakończeniu 
pracy w „Linum” pracował w rejonie Eksplo-
atacji Dróg Publicznych i w Gminnej Spółce 
Wodnej. 

I chociaż, jak w każdej rodzinie, w życiu 
bywało raz lepiej, raz gorzej, udało im się 
pokonać trudności i doczekać Diamentowych 
Godów. Jubilaci, nie tylko stworzyli rodzinę, 
ale wspólną pracą wybudowali też dom, w któ-
rym zamieszkują do dzisiaj. Doczekali się też 
4 córek i syna oraz cieszą się posiadaniem 10 
wnuków i 13 prawnuków. Dzisiaj mając życie 
zawodowe już za sobą państwo Maćkowiako-
wie wiodą żywot emerytów, a do spokojnego 

życia tylko zdrowia Im brak. 
Tradycyjnie już, wyrażając uznanie dla 

Diamentowych Jubilatów Burmistrz Tadeusz 
Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Joanną Wolicką- Przywarty odwiedził 
Janinę i Jana Maćkowiaków i w imieniu Sa-
morządu Gminy i swym własnym dziękując Im 
za pracę włożoną dla dobra swych rodzin  i dla 
skockiego społeczeństwa życzył Im dalszych 
lat szczęśliwego wspólnego życia. 

Piszący  te słowa, w imieniu redakcji 
„Wiadomości Skockich” i współmieszkańców 
dołączając się do tych gratulacji życzy Im 
doczekania się kolejnych Jubileuszy. 

Edmund Lubawy

Kolejny rok kalendarzowy i kolejny, niezwykły, grubo ponad przeciętny 
bo 104 jubileusz urodzin 11 kwietnia 2013 roku obchodziła mieszkanka 
Stawian pani Matylda Krauze. 

Pani Matylda, o której jubileuszu i życiu w miesiącu kwietniu z przyjem-
nością piszemy nieprzerwanie od kilku lat, od ponad 70 lat zamieszkuje 
w Stawianach i chociaż urodziła się 11.04.1909r. w Stęszewicach w Gminie 
Pobiedziska w pełni związała się z Ziemią Skocką. Tutaj posiada najbliższą 
rodzinę i przyjaciół, których w swym mieszkaniu zawsze z radością wita

Najstarszą mieszkankę Miasta i Gminy Skoki i jedną z najstarszych mieszka-
nek województwa wielkopolskiego odwiedzili i życzenia zdrowia wraz z docze-
kaniem się kolejnych Jubileuszy i upominkami okolicznościowymi przekazali 
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty oraz Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach Robert Rogaliński i Małgorzata Wojciechowska.

Przyłączając się do tych oraz do pozostałych życzeń składanych pani Ma-
tyldzie Krauze z okazji jubileuszu w imieniu redakcji Wiadomości Skockich 
i współmieszkańców Miasta i Gminy Skoki życzymy Jej zdrowych i pogodnych 
kolejnych lat życia.

Edmund Lubawy

104 JUBILEUSZ SENIORKI NAD SENIORAMI 
PANI MATYLDY KRAUZE!
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MAlI SKOccY PODRÓżNIcY
ODSŁONA IV - ANTARKTYKA

Kolejne z cyklu „Mali skoccy podróżnicy” podróżowanie 
miało miejsce 18 i 19 kwietnia 2013 roku. Tym razem celem 
wyprawy była Antarktyka. Mimo, że słońce za oknem zachę-
cało do spacerów najbardziej wytrwali globtroterzy przybyli 
do Biblioteki. 

I był to dobry wybór.  

IlE PINGWINÓW MOżE ZJEŚĆ NIEDŹWIEDŹ 
POlARNY!

Na to pytanie każde z dzieci odpowiedziało inaczej. Od półtora pingwina 
do 25 nawet. 
Podróżujący na krańce świata Mikołaj Golachowski polarnik, gość 
spotkania odpowiedział, że nie może. Dlaczego? My już wiemy, a Wy? 
…..na odpowiedzi czekamy w Bibliotece lub pod adresem mailowym: 
dzialkultury@bibliotekaskoki.pl do 6 maja 2013r. Każda poprawna 
odpowiedź = zimna jak lód nagroda. 

„Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu Gminy Skoki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”.

Antarktyka to ostatnie miejsce na Ziemi, gdzie człowiek nie zostawił 
swego piętna. Jej dzicy mieszkańcy nie odczuwają lęku, dlatego, że nie 
muszą. Nie ma tu bowiem lądowych drapieżników, a ludzie od dawna 
nie dali im się poznać od złej strony. Pan Mikołaj zaprosił dzieci na 
spotkanie z fascynującymi zwierzętami i oszałamiającymi krajobrazami 
niezwykłej krainy morza, lodu, śniegu i skał. Przedstawił dzieciom wie-
loryby, albatrosy, foki i uchatki, a przede wszystkim mnóstwo pingwinów 
- ptaków, na widok których nie można się nie uśmiechać, choćby się ich 
widziało już miliony.
Kolejne fascynujące tematy: „Ile pingwinów może zjeść niedźwiedź po-
larny” i „Antarktyka – tam gdzie ptaki noszą fraki” dostarczyły dzieciom 
wiedzy, zachęciły do podróżowania i pozwoliły wygrać w konkurencji 
z komputerem. 
Mikołaj Golachowski jest biologiem i podróżnikiem. Koncentruje się na 
polarnych krańcach Ziemi, dwukrotnie zimował na Polskiej Stacji Antark-
tycznej im. H. Arctowskiego, a jako przewodnik turystyczny regularnie od-
wiedza Antarktykę Zachodnią i subantarktyczne wyspy. Od kilku lat zaczął 
poznawać również Arktykę, cztery razy dotarł nawet na Biegun Północny. 
Gdy chwilowo przebywa w Polsce, mieszka w Warszawie.
Prowadzi bloga o Arktyce: kostkalodu.blox.pl

ES
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Wyczekiwana z utęsknieniem wiosna tego dnia pokazała swoje 
bardzo przyjazne oblicze, słoneczko świeciło nieprzerwanie na bez-
chmurnym niebie, temperatura dla rowerzystów okazała się optymalna. 
Trasa skierowała uczestników w kierunku Potrzanowa i wyprowadziła 
na teren Gminy Rogoźno. Nie było zmiłuj, jak 25 km to 25 km! A metą 
II Rajdu w Nieznane okazał się Jaracz, gdzie znajduje się  Muzeum 
Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego oddział 
Muzeum Narodowego Przemysły Rolno - Spożywczego w Szreniawie. 

Tradycyjnie już na mecie czekał na nas posiłek regeneracyjny, kawa 
i zimne napoje. 

Po muzeum oprowadził nas przewodnik, pan Mateusz Klepka. 
Zobaczyliśmy młyn wodny z przełomu XIX i XX wraz z zespołem 
kanałów młynówki. W budynku młyna znajduje się ekspozycja prze-
mysłowej techniki młynarskiej obejmująca cały cykl przemiału zboża 
na mąkę. Maszyny i urządzenia we młynie pochodzą z lat dwudziestych 
XX wieku. Dodatkowo wyeksponowane są modele młynów wodnych 
i drobny sprzęt pomocniczy. Największą atrakcją stał się jednak młyn 
wietrzny – wiatrak koźlak z końca XVIII wieku – panowie mogli 
spróbować swych sił w obracaniu go w kierunku wiatru.  Wiatrak ten 
został przeniesiony ze wsi Czacz gm. Śmigiel. Jest on reprezentantem 
najbardziej charakterystycznych w Wielkopolsce wiatraków typu 
koźlak. Wnętrze młyna w sposób naturalny prezentuje wyposażenie 
obiektu podczas użytkowania. 

W budynku dawnej stajni zwiedziliśmy ekspozycję poświęconą trady-
cyjnemu przetwórstwu zbożowemu. Prezentowane są tu żarna, stępy, 
śrutowniki do zboża o napędzie ręcznym lub kieratowym oraz me-

II Rajd Rowerowy z metą w Muzeum w Jaraczu
Oficjalne otwarcie sezonu rowerowego w Gminie Skoki wzorem ubiegłego roku zapoczątkował II Rajd w Nieznane. Z dreszczykiem emocji 

i niepewności 55 uczestników żegnanych przez Burmistrza Tadeusza Kłosa wyruszyło ze Skockiego Rynku w sobotę 21 kwietnia jak zapowia-
dali organizatorzy w 25 km wycieczkę do ???????????? Rowerzyści byli m.in. ze Skoków i okolic, Wągrowca, Murowanej Gośliny, Poznania 
a nawet Kostrzyna nad Odrą. 

chaniczny śrutownik produkcji Zakładu H. Cegielskiego w Poznaniu. 
W domu młynarza, bardzo ciekawa okazała się „Kolekcja modeli 

wiatraków inż. Feliksa Klaczyńskiego” prezentująca unikalny zbiór 
ponad 40 modeli wiatraków z terenu całej Polski.

Jak się okazało, mino że Muzeum w Jaraczu znajduje się tak nieda-
leko mało kto miał wiedzę o jego istnieniu. Dlatego idea rajdu w nie-
znane sprawdziła się więc ponownie (przypominamy, iż I jego edycja 
miała miejsce w roku ubiegłym i zakończyła się w przepięknym pałacu 
w Krześlicach gm. Pobiedziska). Organizatorzy już mają pomysł gdzie 
będzie meta III edycji Rajdu w Nieznane, ale na poznanie tego sekretu 
trzeba będzie poczekać do 27 kwietnia przyszłego roku. 

A tym czasem zapraszamy do galerii zdjęć z rajdu na stronę www.
gmina-skoki.pl 

Kalendarz rajdów rowerowych na ten rok:
- 12 maja - I Rodzinny Rajd Rowerowy do REJowca
- 26 maja – X Rajd „Puszcza Wpuszcza” do Zielonki 
- 2 czerwca VI Rajd Pieszo-Rowerowy z okazji Dnia Dziecka do Antonie-
wa z parkiem linowym jako główną atrakcją dla dzieci i ich opiekunów 
- 30 czerwca ptasi rajd „Śladami Bocianich Gniazd” do Łosińca
- 7 wrzesień - Rajd „Etno Klimaty” do Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego w Dziekanowicach i udział w festynie „Pożegnanie Lata”  
- 15 września VII Cysterski Rajd Rowerowy 
 Karolina Stefaniak

ŚWIĄTECZNA PALMA!
Jak co roku z okazji Niedzieli Palmowej ogłaszany jest w naszej para-

fii konkurs na najpiękniejszą palmę. I w tym roku młodzież i dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej w Potrzanowie nie zawiodły i z entuzjazmem 
podjęły wyzwanie. Kilka dni pracy pochłonęły przygotowania kwiatów 
i ozdób z bibuły, które zwieńczyły palmę, oraz złożenie jej w całość . Nie 
lada wyzwaniem okazało się przetransportowanie palmy do kościoła 
gdzie bardzo pomocni okazali się rodzice, którzy również z wielkimi 
chęciami i entuzjazmem włączyli się w przygotowywania. Serdeczne 
podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ,,palmową przygodę’’.

Agnieszka Fertsch
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Skoczkom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa. 
O najbliższe powalczą już wkrótce podczas Śremsongu. 

Artystyczne SKOCZKI obchodzące w tym roku Jubileusz 20 – Lecia 
Zespołu promują gminę Skoki na Witrynie od 15 lat. Nie było zatem 
lepszej okazji, aby podkreślić i uczcić na scenie głównej powiatowej 
podwójne Święto. Dorosły kwartet skoczkowy wyśpiewał największe 
przeboje Zespołu, a pierwszy Instruktor Grupy Artystycznej SKOCZKI 
Mieczysław Jarzembowski nie krył łez wzruszenia. Było sentymentalnie 
i widowiskowo. 

SKOCZKI 20 kwietnia podbiły serca licznie zgromadzonej publicz-
ności na mecie Rajdu Rowerowego Ponad Podziałami organizowanego 
przez ZSP Nr 1 w Wągrowcu w ramach  Kampanii „Drugie Życie” 
Transplantacja- masz dar uzdrawiania. 

Wspaniale przyjęte przez Dyrekcję i Pracowników Szkoły nie tylko 
wystąpiły z koncertem, ale stały się uczestnikami szlachetnej Akcji. 

ES

Zwycięsko i sentymentalnie, 
czyli Skoczki na Witrynie
Grupa Artystyczna SKOCZKI wyśpiewała i wytańczyła zwycięski pu-

char podczas XV powiatowych konfrontacji zespołów wokalnych i tanecz-
nych WITRYNA 2013. SKOCZKOM pomogły czworonogi i kapelusze. 
O sukcesie zdecydowały jednak mozolne treningi i szlif choreograficzny, 
i wokalny. Zaangażowanie instruktorów głównych Katarzyny Kędziory – 
Dukszty i Małgorzaty Wiśniewskiej oraz wspomagającego  Jacka Dukszty 
zaowocowało pierwszym miejscem i wielką radością dzieci.

Podróże Andersena do Przedszkola 
w Potrzanowie

Podróż 1. Brzydkie kaczątko czy piękny łabędź?
Na to pytanie odpowiedzi 

szukały dzieci z Niepubliczne-
go Przedszkola Artystycznego. 
Pomagał im sam Hans Christian 
Andersen, który w środowe 
przedpołudnie 10 kwietnia od-
wiedził je w ich siedzibie, w Po-
trzanowie. Duński pisarz tego 
dnia rozpoczął swoją podróż po 
gminie Skoki, której celem jest poznanie walorów edukacyjno-kulturo-
wych naszego regionu. Andersen odwiedzał będzie gminne przedszkola 
i spotykał się z uczącymi się w nich dziećmi. Pisarz ma nadzieję, że uda 
się mu zachęcić młodych skoczan do czytania książek.

 Andersen w Skokach pojawił się za sprawą pracowników skockiej 
książnicy, którzy rokrocznie w miesiącu kwietniu zapraszają Go do 
swojej placówki, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci przypadający na 2 kwietnia. Dzień ten to również dzień 
urodzin H. Ch. Andersena.

Pisarz swoją podróż rozpoczął w Potrzanowie, gdzie czekała na 
niego ok. 50 osobowa grupa miłośników bajek i baśni. Choć znaczna 
jej większość to dzieci w wieku 3 i 4 lat, to wiedza jaką posiadały one 
na temat przedstawianych przez bajkopisarza utworów nie odbiegała 
zbytnio od tej jaką prezentowali ich starsi koledzy. Spotkanie trwało 
prawie godzinę. W tym czasie dzieci poznały życie i twórczość pisarza, 
wspólnie z nim obejrzały bajkę o Brzydkim Kaczątku oraz dowiedziały 
się czym różni się kaczka od łabędzia. A wszystko to przy dźwiękach 
piosenki „Nikt tak ładnie czasu nie kradnie” będącej pieśnią programo-
wa skockiej książnicy. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie. Andersen 
obiecał, że spotka się z przedszkolakami również za rok.

Cykl spotkań z Andersenem Biblioteka Publiczna w Skokach orga-
nizuje od roku 2008.  

P.S. Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie dziękuje Dyrekcji 
i Pracownikom Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzno-
wie za cieple i miłe przyjęcie, a także Monice Dziekan-Dobskiej i Mag-
dalenie Bartkowiak, właścicielkom zakładów fryzjerskich w Skokach, za 
użyczenie rekwizytów do charakteryzacji Andersena oraz Antoniemu 
Wiśniewskiemu - odtwórcy głównej roli.

Sylwia Popadowska

Babski Kabaret
czyli „Przychodzi baba do lekarza…” 
„Przychodzi Baba do lekarza, 

a lekarz też baba” - można by 
powiedzieć, że tak banalny żart 
nie rozbawi już nikogo, jednak 
w wykonaniu wiecznie młodych 
pań z Old Spice Girls rozłożył na 
łopatki skocką publiczność licznie 
zgromadzoną 14 kwietnia, w sali 
Biblioteki Publicznej.

Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska zasko-
czyły nie tylko ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie, 
ale również żywiołowością, którą szybko przejęła widownia bardzo 
wychwalana przez artystki.

Mnogość kostiumów i skeczy wręcz zaskakiwała. Fruwały  pióra 
z kolorowych boa, lśniły koronki i tiule a kapelusze zmieniały się w pie-
lęgniarskie czepki. Jednym słowem sceną zawładnął babski kabaret!

Na pożegnanie Old Spice Girls wykonały piosenkę z repertuaru 
Ryszarda Rynkowskiego i  Andrzeja Zauchy „Ach, te baby” a publicz-
ność odwdzięczyła się głośnym „Sto lat”, bo przecież „czym bez nich 
byłby ten świat…”.

Zuzanna Szamocka

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 20-lecia GA Skoczki
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA  I  GMINY SKOKI

NA 

KONCERT JUBILEUSZOWY
„SKOCZKI DLA SKOKÓW”

DNIA 25.05.2013, GODZ.15.30
HALA WIDOWISKOWO  -  SPORTOWA 

GIMNAZJUM W SKOKACH
Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru w Bibliotece do dnia 20.05.2013

Nasi milusińscy w Bibliotece 
Wśród wielu kółek czytel-

niczych działających przy Bi-
bliotece w Skokach, udało się 
stworzyć grupę najmłodszych 
miłośników bajek i baśni, 
2 i 3-latków, którzy wraz ze 
swoimi rodzicami odwiedza-
ją skocką książnicę co dwa 
tygodnie. 

Na razie jest ich zaledwie 
troje, ale mamy nadzieję, że 
niebawem grono to znacznie się powiększy i do Darii (l. 2), Weroniki 
(l. 3) i Dawida (l. 1,5) dołączą inne dzieci. Serdecznie zapraszamy.

Sylwia Popadowska
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Skokach otrzymała 81 punktów na moż-
liwych maksymalnie 90 za ocenę działań 
podejmowanych w 2012 roku. Oceniane były 
pod względem merytorycznym 3 wybrane 
działania Biblioteki, przez nią zrealizowane 
i 3 wybrane działania pozainwestycyjne zwią-
zane z oświatą i polityką społeczną zrealizo-
wane przez Gminę i jednostki jej podległe.

To bardzo dobry wynik. Maksymalnie 
można było uzyskać 120 punktów(90 za ocenę 

merytoryczną działań i 30 za prowadzenie 
przez bibliotekę filii). Nasza Biblioteka filii 
nie posiada. Zakwalifikowanie do udziału 
w PRB zapewniła wysoka ocena dokonana 
przez 2 zespoły ekspertów w Warszawie. 

Program Rozwoju Bibliotek prowadzony 
jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, która na ten cel pozyskała 
grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.  

Zakwalifikowanie do PRB daje naszej 

Bibliotece oprócz sprzętu multimedialnego 
i urządzeń wielofunkcyjnych, możliwość 
udziału w bezpłatnych i bardzo wartościo-
wych szkoleniach warsztatowych w pięciu 
dwudniowych sesjach. Ponadto możliwość 
dofinansowania wybranych działań, zawiąza-
nie lokalnych  partnerstw, udział w ogólno-
polskim kongresie bibliotek. Udział w PRB to 
możliwość sprawdzenia sił w programie wizyt 
studyjnych w różnych bibliotekach w Polsce.  

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna w Programie Rozwoju Bibliotek

Złożony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach wnio-
sek na zadanie: Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach 
w ramach rozbudowy budynku gimnazjum został rozpatrzony pozytyw-
nie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na kwotę 1 617 883,66zł (wydatki inwestycyjne). 

Działanie wpisuje się w Program Wieloletni Kultura+, priorytet 
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Warunkiem przyznania pieniędzy było zapewnienie powstania no-
woczesnej, multimedialnej Biblioteki i podjęcie działań promujących 
czytelnictwo oraz spełnienie kryteriów certyfikatu Biblioteka + przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. 

Środki finansowe z Ministerstwa w 100% sfinansują wyposażenie 
Biblioteki i pomieszczeń Multicentrum przy ulicy Rogozińskiej (rozbu-
dowa Gimnazjum) oraz dofinansują  roboty budowlane i montażowe. 

Idea i pomysł na opracowanie projektu aranżacji
Miasto Skoki przez przeszkody ćwiczy codziennie. Mieć w życiu cel, 

pokonać fobie, bariery, stać się lepszym człowiekiem – oto przesłanie 
projektu. 

Pomysł na funkcje oraz aranżację zakłada stworzenie wnętrza, które 
symbolicznie stawia bariery: są to stoły z akcentami szczebli, strefy 
biblioteczne wydzielone wysokimi poprzeczkami a także dekoracyjne 
siedziska  z zieloną trawą. W logotypie Biblioteki nazywanej PARKU-
REM znajdzie się postać człowieka w fazie skoku. Parkur to połączenie 
parku i kultury(w dalszych planach jest powstanie parku edukacyjnego). 
Parkur (tor konkursowy) – w jeździeckich skokach przez przeszkody 
ogrodzony plac na świeżym powietrzu lub w hali, na którym ustawia się 
kilka lub kilkanaście przeszkód, które koń i jeździec muszą pokonać 
w określonej kolejności i czasie (źródło: Wikipedia.org)

PARTER - Po wejściu do Biblioteki znajdziemy się w hollu, który 
oprócz ciągu komunikacyjnego pełnić będzie funkcję nowoczesnej in-
teraktywnej galerii połączonej z tradycyjną prezentacją wystawienniczą. 
E- galerię tworzyć będą ekrany multimedialne, na których będzie pre-
zentowana twórczość lokalnych artystów, mieszkańców, prace plastyczne 
dzieci oraz ważne wydarzenia kulturalne. 

Na parterze kolejno znajdować się będą pomieszczenie socjalne, 
dwie toalety, pomieszczenie gospodarcze, trzy pomieszczenia biuro-
we(dyrekcja, księgowość i sekretariat z opracowaniem zbiorów) oraz 
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Nowym założeniem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla użytkow-
ników z podziałem na strefy. W Bibliotece oprócz tradycyjnej książki 
będzie można wypożyczyć także filmy, muzykę lub posłuchać muzyki 
na miejscu. 

Od wejścia zaplanowana została lada obsługi z miejscem dla dwóch 
osób. Sąsiedztwo z sekretariatem i opracowaniem zbiorów ułatwi 
pracownikom pracę z książką. Naprzeciw lady znajdą się stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalog elektroniczny. 
Zaplanowano 6 stanowisk dla dorosłych i 2 dla dzieci i młodzieży. Strefy 
komputerowe zostaną zaakcentowane wykładziną z trawą.

Jako atrakcję dla dzieci i młodzieży, także dorosłych proponujemy 
stworzyć wskaźnik rekordów i sukcesów życiowych w postaci wyświetlacza 

na ekranie dotykowym, gdzie będą zamieszczane nazwiska osób, które 
osiągnęły sukces w danej dziedzinie(np. pierwsza w życiu przeczytana 
książka). Oprócz wskaźnika rekordów tablica będzie pełniła funkcję 
punktu informacyjnego z ofertą Biblioteki. Atrakcją w tym miejscu bę-
dzie także wykonanie i wysłanie maila pocztówki z pobytu w Bibliotece. 

Strefa dziecięca umożliwi wystawianie przedstawień, oglądanie filmów, 
wspólne zabawy oraz pracę z książką. Mobilne regały przyczynią się do 
różnych wariantów aranżacyjnych pomieszczenia. Mali czytelnicy będą 
mogli „posiedzieć na trawie”  na siedziskach wbudowanych w regały 
oraz skorzystać z panelu gier edukacyjnych. Zbiory dla dorosłych zo-
stały rozplanowane na otwartej przestrzeni. Wyodrębniona zostanie 
strefa klubu czytelnika z czytelnią czasopism. Dokładne oznakowania, 
przyjazne wnętrze, ciekawa aranżacja zachęcać będą do odwiedzin 
Biblioteki od poniedziałku do soboty w godzinach odpowiednich dla 
każdej grupy użytkowników. 

I I II PIęTRO - Tutaj zaplanowano Multicentrum, czyli inte-
raktywny świat muzyki, sztuki, zabawy dla najmłodszych i wiedzy 
o świecie oraz laboratorium językowe. Sale językowa i artystyczna 
w godzinach lekcyjnych wykorzystane zostaną do celów edukacyjnych 
gimnazjalistów. 

W MULTICENTRUM użytkownicy będą mieli szansę poznania 
i nabycia umiejętności płynnego poruszania się w otoczeniu tech-
nologicznie zaawansowanym oraz skomputeryzowanym środowisku 
uczenia się. 

Wszystkich chętnych do obejrzenia wnętrz nowej instytucji kultury 
w formie prezentacji multimedialnej zapraszamy na spotkanie do Bi-
blioteki dnia 7 maja 2013 roku na godz. 18.00. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu poinformowane  zostaną o pla-
nowanej ofercie kulturalno-edukacyjnej. Prosimy o wcześniejszą do 
6 maja informację o uczestnictwie telefonicznie 618925822, mailem: 
dzialkultury@bibliotekaskoki.pl lub osobiście. 

Elżbieta Skrzypczak

DOTAcJA DlA BIBlIOTEKI W KWOcIE 1 617 883,66 ZŁ
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Towarzystwo Wspierania Rodziny 
i Dziecka „ALIA” powstało w 1997 roku. 
Celem organizacji w chwili jej powsta-
wania było niesienie pomocy dzieciom 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Przez wiele lat skupialiśmy 
się głównie na organizowaniu wypoczyn-
ku, prowadzeniu świetlic środowiskowych 
czy organizacji imprez dla dzieci nie 
tylko z terenu naszej gminy ale również 
z terenu powiatu. W działaniach tych 
współpracowaliśmy z ośrodkami pomocy 
społecznej oraz instytucjami, które reali-
zują podobne zadania.

Przy realizacji niektórych zadań współpra-
cowaliśmy z organizacjami pozarządowymi 
z innych krajów. We współpracy ze Stowarzy-
szeniem Wspólnota Polska byliśmy organiza-
torami i gospodarzami konferencji dla peda-
gogów z polonijnych placówek opiekuńczo – 
wychowawczych działających na terenie Litwy 
i Białorusi. Zorganizowaliśmy też zimowisko 
dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi.

Wobec zmieniającej się sytuacji demogra-
ficznej postanowiliśmy swoim działaniem 
objąć nie tylko dzieci i młodzież, ale także 
osoby w starszym wieku.

Od listopada minionego roku posiadamy 
status organizacji pożytku publicznego. Stąd 
źródłem finansowania naszych wcześniejszych 
poczynań były składki członkowskie, dotacje 
pozyskane dzięki udziałowi w konkursach 
ofert lub środki pozyskane od sponsorów 
(osób fizycznych i prawnych).

W bieżącym roku po raz pierwszy możemy 
zwrócić się do wszystkich  z apelem, aby przy 
rozliczaniu swoich dochodów, przeznaczyli 1% 
swego podatku na działanie naszej organizacji.

Choć miejscem naszej siedziby jest An-
toniewo, to działamy na rzecz  społeczności 
całej gminy.

Działając wspólnie, możemy zrobić wiele 
pożytecznych rzeczy na rzecz środowiska, 
w którym żyjemy.

Liczymy na życzliwy odzew, tym bardziej, 
że każdy z mieszkańców będzie miał okazję 
obserwować nasze poczynania z bliska.

„ALIA” NA 
RZECZ DZIECKA 

I RODZINY 

12 kwietnia 2013r. w Bibliotece Gminnej zainaugurowano na terenie Miasta i Gminy Skoki 
Kampanię Profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2013.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

W spotkaniu inauguracyjnym na zaproszenie 
Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień pani 
Małgorzaty Szpendowskiej Wylegalskiej udział 
wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, szkół i placówek oświatowych, 
organizacji i stowarzyszeń samorządowych oraz 
zakładów i instytucji zaangażowani w Kampa-
nię. Cel tegorocznej Kampanii przybliżamy 
w artykule pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Spotkanie to posłużyło też podsumowaniu 
prowadzonych w roku 2012 na terenie Gminy 
Kampaniom Edukacyjno- Profilaktycznym:

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- „Odpowiedzialny Kierowca”
- „Postaw na rodzinę”
Z tej te okazji uhonorowano i nagrodzono 

instytucje i osoby szczególnie zaangażowane 
w roku 2012 w organizacji i przeprowadzeniu 
tych Kampanii na terenie Miasta i Gminy Sko-
ki. Listy nagrodzonych prezentujemy poniżej. 

LISTA OSÓB NAGRODZONYCh ZA ZA-
ANGAżOWANYCh W PRZEDSIęWZIęCIA 
ZORGANIZOWANE W GMINIE SKOKI 
W RAMACh XII EDYCJI KAMPANII EDU-
KACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ ZAChO-
WAJ TRZEźWY UMYSŁ
• Szkoła Podstawowa w Jabłkowie: Anita Cze-

chowska, Justyna Graczyk, Maciej Macioszek, 
Joanna Tomczak

• Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” 
w Jabłkowie: Monika Długa, Joanna Michal-
ska, Patrycja Widzińska

• Przedszkole Samorządowe im. Kubusia 
Puchatka w Skokach: Katarzyna Adamska, 
Magdalena Reis

• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Skokach: Beata Babrakowska, Alicja Kra-
mer, Paulina Marszewska

• Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków: 
Danuta Kobus – Bogunia, Maria Piotr – Ma-
linowska, Krzysztof Ołdziejewski, Grzegorz 
Samol, Wiesław Sierzchuła, Elżbieta Słoma, 
Hanna Węglewska, Ilona Węglewska, Małgo-

rzata Zaganiaczyk, Małgorzata Zrobczyńska
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im 

Janusza Korczaka w Antoniewie: Kamila 
Drzewosz, Katarzyna Kalka, Karolina Kamiń-
ska, Patrycja Kaźmierczak, Grażyna Lubawa, 
Paulina Magdziarek, Arkadiusz Różnowski, 
Ewa Sobalak, Magdalena Wawrzyniak, Lidia 
Wróbel

• Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie: 
Agnieszka Fertsch

• Urząd Miasta i Gminy w Skokach: Karolina 
Stefaniak, Łukasz Ogórkiewicz

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych: Agata Student

LISTA INSTYTUCJI UhONOROWANYCh 
DYPLOMAMI ZA ZAANGAżOWANIE 
W KAMPANIE EDUKACYJNO – PROFI-
LAKTYCZNE „ZAChOWAJ TRZEźWY 
UMYSŁ”, „ODPOWIEDZIALNY KIEROW-
CA” I „ POSTAW NA RODZINę”: 
• Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
• Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” 

w Jabłkowie
• Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Pu-

chatka w Skokach
• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

w Skokach
• Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka w Antoniewie
• Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie
• Świetlica Środowiskowa w Skokach
• Świetlica Środowiskowa w Pawłowie Skockim
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach
• Biblioteka Publiczna w Skokach
• Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełno-

sprawnych „Wesołe Misie” w Skokach
• Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Falco” 

w Skokach
• Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego 

„Hipokrates” w Skokach
I ZA PATRONAT MEDIALNY
• Redakcja „Wiadomości Skockich”

Edmund Lubawy
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Już od 12 lat, w okresie od kwietnia do listopada, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania prowadzi ogólnopol-
ską kampanię edukacyjno - profilaktyczną pod nazwą „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Gmina Skoki aktywnie w niej uczestniczy wzbogacając 
propozycje przygotowane przez organizatorów o własne przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej. 

Tegoroczna kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Wychodząc z założenia, że w świecie, w którym duży wpływ 
na myślenie oraz styl życia dzieci i młodzieży odgrywają prawa rynku, 
Internet, reklama oraz mass media i coraz częściej poja wiają się alie-
nacja, poczucie bezsilności, brak umiejętności określania swoich celów, 
obierania konkretnej drogi życiowej, organizatorzy stawiają na rozwój 
zainteresowań młodych ludzi, odkrywanie przez nich tajemnic świata 
i znalezienie swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Ponadto na 
aktywizację i zaangażowanie społeczności lokalnych. 

Kampania 2013 ma pozwolić młodym ludziom rozwijać zaintereso-
wania i pasje, zachęcić do współ pracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczyć 
aser tywności, rodzicom pomagać w budowaniu więzi emocjonalnej 
z dziećmi.

Organizatorzy kampanii 12 edycji ZTU stawiają na: 
» pochwałę trzeźwego myślenia 
» wychowanie w myśl zasad i ideałów 
» twórcze podejście do życia 
» podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania 

po używki 
CEL GŁÓWNY KAMPANII 

Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych po przez roz-
wijanie wśród uczniów na każdym etapie edu kacyjnym umiejętności 
zachwycania się pięknem otacza jącej rzeczywistości i zdolności do 
„zarażania” tym innych.

Cele szczegółowe: 
» przygotowanie uczniów do mądrych wyborów: NIE dla używek, TAK 

dla zdrowego stylu życia, 
» uświadamianie uczniom wartości dostrzegania piękna, 
» uczenie dzielenia się zachwytem i radością, 
» zaangażowanie w twórcze działania lokalne, 
» podejmowanie nowych wyzwań, 
» rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami, 
» przyswojenie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami 

psychoaktywnymi (papierosy, alko hol, narkotyki i inne). 
Cele te będą realizowane poprzez różnorodne za dania, które w 2013 

roku w SZKO ŁACH PODSTAWOWYCH zorganizowane zostaną 
pod hasłem: NA TROPIE PIĘKNA! Hasło pomocnicze: PIĘKNO 
MIEJSCA, W KTÓRYM MIESZKAMY. 

Zadania kampanii w 2013 roku realizowane w GIM NAZJACh będą 
odbywać się pod hasłem: UNIKAM ZAGROżEń – DZIELę SIę PIęK-
NEM! hasło pomoc nicze: PIęKNO KRAJU, W KTÓRYM żYJEMY. 

Jak w poprzednich edycjach zostaną przeprowadzone konkursy 
zaproponowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych tzn.:

w szkołach podstawowych:
- konkurs plastyczno – literacki „Na tropie piękna”
- konkurs ulotkowy „ Mały odkrywca”
- konkurs dla klas „Nasza piękna okolica”
w gimnazjach:
- konkurs plastyczno – literacki „ Dzielę się pięknem”
- konkurs „Eksplorator”
- konkurs dla klas lub grup „U nas jest najpiękniej”
- konkurs „Szukamy młodych mistrzów – lokalni liderzy”

oraz lokalne inicjatywy.
O wszystkich będziemy na bieżąco informować czytelników.
W 2013 roku zachęcamy do uwzględniania w kampanijnych działa-

niach dat szczególnie istotnych dla polskiego i światowego kalenda-
rza profilaktycznego;
7 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEń ZDROWIA
31 maja – DZIEń BEZ PAPIEROSA
1 czerwca – DZIEń BEZ ALKOhOLU ( od 2006 roku Sejm RP uznał 
datę Międzynarodowego Dnia Dziecka dniem, który wszyscy powinni 
uczcić bezalkoholowo )
26 czerwca – MIęDZYNARODOWY DZIEń ZAPOBIEGANIA NAR-
KOMANII
9 września – ŚWIATOWY DZIEń FAS

Tekst opracowany na podstawie 
Informatora Kampanii ZTU 2013 

przez gminnego koordynatora kampanii
Małgorzatę Szpendowską-Wylegalską

Zajęcia świetlicowe odbywają się od ponie-
działku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00. 
Uczestniczy w nich około szesnaścioro dzieci 
i młodzieży ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Skokach. Aktualnie prowadzona jest przez 
Małgorzatę Wojciechowską.

Podczas zajęć dużo uwagi poświęca się kształ-
towaniu umiejętności współżycia i współdziałania 
w grupie rówieśniczej. Zajęcia świetlicowe odby-
wają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. 
Wśród codziennych zabaw i zajęć  tematycznych 
realizowanych według miesięcznych planów 
pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form 
zajęciowych, a mianowicie:
- gry i zabawy grupowe,
- zajęcia plastyczno- techniczne- przeprowadzane 

różnymi technikami - origami, kolaż etc.,
- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powie-

trzu (czekamy na wiosnę i orlik),
- zajęcia audiowizualne - oglądanie filmów i bajek, 

prezentacja slajdów ze Szkocji i Nepalu m. in. 
prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej w gór-
skiej wiosce Pirti w Nepalu utworzonej w 1995 

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH - Świetlica w Skokach
roku przez Hirana Magara - przewodnika hi-
malajskiego, a zarazem pierwszego mieszkańca 
Pirti, który po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
w dystrykcie kontynuował naukę poza granicami 
w Katmandu,

- zajęcia dotyczące systemu wartości, komunika-
cji, tolerancji, budowania więzi międzyludzkich, 
stereotypów myślowych i uprzedzeń,

- zajęcia komputerowe - obsługa Internetu, 
- zajęcia edukacyjne, 
- zajęcia kulinarne - podczas tych zajęć dzieci 

uczyły się zasad zdrowego żywienia,
- gry stolikowe (planszowe, układanki, karty),
- konkursy, zagadki, łamigłówki rozwijające my-

ślenie logiczne,
- dzieci także rozwijają umiejętności praktyczne 

np. dbałość o porządek w swoim otoczeniu, 
odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

- zajęcia z profilaktyki uzależnień.
Dzieci ćwiczą podstawowe umiejętności 

edukacyjne m. in. czytanie, tabliczkę mnożenia, 
ortografię. Dzięki grom i zabawom poszerzają 
swoją wiedzę ogólną, wzbogacają słownictwo 

i wyobraźnię. Odrabiają lekcje, nadrabiają zale-
głości szkolne.
Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy:
- "Andrzejki" w zaprzyjaźnionej świetlicy w Po-

trzanowie 
- "Mikołajki" w Stajni pod Lasem w Łosińcu
- Pomoc w organizacji balu karnawałowego 

dla niepełnosprawnych koleżanek i kolegów 
i uczestnictwo w nim

Przeprowadzone w świetlicy konkursy plastyczne:
- konkurs plastyczny "Barwy Jesieni"- Dom Ple-

nerowy w Skokach
- konkurs plastyczny "Święty Mikołaj"
- konkurs plastyczny 'Choinka"
- konkurs plastyczny "Bezpieczne ferie zimowe"- 

pogadanka profilaktyczna, przestrogi na wakacje
- konkurs plastyczny "Koszyk Wielkanocny"
Dzieci uczestniczące w zajęciach w świetlicy ko-

rzystają też z posiłków w formie podwieczorków 
i mają możliwość wypicia ciepłej herbaty.

Świetlica to atrakcyjna forma spędzania wol-
nego czasu dlatego, zapraszamy do niej wszystkie 
chętne dzieci.
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Dzieci przywoływały Wiosnę
I dzień Wiosny – 21 marca 2013 był dniem mroźnym i śnieżnym. 

Przedszkolaki z Rejowca jednak się tym nie przejęły i z wielkim zapa-
łem przywoływały wyczekiwaną przez wszystkich porę roku. Śpiewały 
piosenkę o żabce oraz tańczyły do piosenki „Wiosna”. Kolorowo ubrane 
wyruszyły z przygotowaną wcześniej ECO – MARZANNą na boisko, 
gdzie ją pożegnały i witały upragnioną panią Wiosnę.

N a t o m i a s t 
w  J a b ł k o w i e 
P r z e d s z k o l a k i 
z grupy "Pszczó-
łek" i "Słoneczek" 
już od samego 
rana przygotowy-
wały się do przy-
witania wiosny. 
U c z e s t n i c z y ł y 
w grach i zaba-
wach nawiązują-
cych do rozpoczy-

nającej się właśnie pory roku. Wspólnie  wypowiadały wymyślone 
czary, aby przegonić mroźną zimę. Nikogo nie odstraszyła zimowa 
aura i wszyscy z Marzanną na czele, wesołym korowodem wyruszyli 
pożegnać zimę. Przedszkolaki głośno wykrzykiwały: „Żegnaj zimo, witaj 
wiosno”. Aby tradycji stało się zadość, słomiana kukła została spalona. 
Na koniec wszystkie dzieci smacznie zajadały się pieczoną kiełbaską. 
Trzeba przyznać, że apetyty i humory dopisywały:)

Dziecięce spotkania Wielkanocne
W tym roku na święta wielkanocne pogoda płatała wszystkim figle 

– było zimno i śnieżnie. W naszym przedszkolu jednak nawet takie 
psoty nie przegoniły odpowiedniego nastroju i tak wyczekiwanego 
przez dzieci zajączka. 

W Rejowcu przygotowania do uroczystego śniadanka dzieci rozpo-
częły kilka dni wcześniej. Zrobiły zajączki i kurczaczki z rzeżuchową 
czupryną, aby udekorować sale przedszkolne, piekły także babeczki 
w kształcie pisanek. 

W dniu śniada-
nia na stołach nie 
mogło zabraknąć 
baranka z ma-
sła, chleba, jajek, 
szynki, kiełbaski 
i własnoręcznie 
przygotowanej 
babki. Dzieci sym-
bolicznie popry-
skała wodą p. kie-
rownik M. Hinc. 
Dzieci z wielkim 

zapałem zajadały pyszne kanapki, które ozdabiały wyhodowaną 
w przedszkolu rzeżuchą. jedzenie znikało błyskawicznie, bo przedszko-
laki nie mogły doczekać się szukania upominków od zająca.

W oddziale w Łosińcu nie zapomniano o polskich, wielkanocnych 
zwyczajach. Dzieci razem z paniami przygotowały Stół Wielkanocny na 
którym nie zabrakło lukrowanej baby, jajek, kromki chleba, kiełbasek, 
kruchego mazurka, baranka cukrowego i innych pysznych smakołyków. 
Przedszkolaki tańcząc i śpiewając piosenki o tematyce świątecznej 
i wiosennej przywoływały zajączka, który zostawił dla nich upominki. 
W tak radosnym i miłym dniu dzieci zapoznały się ze zwyczajami 
i tradycjami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych.

Zaklinanie wiosny w Lechlinie
W tym roku wiosnę w naszej szkole przywitaliśmy nie 21 marca 

jak nakazuje tradycja, lecz tydzień później. Stało się tak z dwóch 
powodów: zimnej, nieprzyjemnej pogody i szalejących w naszej 
szkole wirusów, które zapędziły do łóżka wielu z nas. 

Na szczęście kiedy wreszcie w środę 27 marca wyszliśmy na 
boisko, by spalić marzannę, słońce przyjemnie świeciło, a dooko-
ła śpiewały  ptaki. Postanowiliśmy więc ostatecznie przepędzić 
zimę, wierząc w magiczną moc naszych zaklęć. Ile sił w płucach 
krzyczeliśmy: Żegnaj zimo! I jeszcze głośniej: Witaj wiosno! Na-
stępnie spaliliśmy słomiane kukły, które wcześniej przygotowali 
uczniowie klas I-III. Pełni nadziei, że zima opuści nas na dobre, 
wróciliśmy do szkoły, by posilić się pieczonymi kiełbaskami. A siły 
potrzebne były nam do podjęcia nowego wyzwania. Z okazji Dnia 
Wiosny przygotowaliśmy Mini Playback Show, podczas którego 
uczniowie zaprezentowali repertuar wiosenno-optymistyczny. 
Nie zabrakło więc nieśmiertelnego przeboju Skaldów z szóstej 
klasy „Wiosna”, Anna Jantar w osobie Anity Sydow wykona-
ła utwór „Ile słońca w całym mieście”, Ola Gracz zabrała nas 
w podróż „W stronę słońca”, chłopcy z klasy piątej zanucili rado-
śnie „Gdzie strumyk płynie z wolna”, a piątka czwartoklasistów 
zapewniała, że „Chłopaki nie płaczą”. Pięknie zaprezentowały się 
też na szkolnej scenie uczennice z klas I-III: Jagódka Owczarzak, 
Roksana Kubiak, Weronika Rakocy, Weronika Bąkowska i Paulina 
Frontczak. Dziewczynki wkrótce wezmą udział w szkolnym prze-
glądzie piosenki w Jabłkowie. 

I tak oto „śpiewająco” przywitaliśmy wiosnę. 

Warto pomagać!
W piątek, 15 lutego, w Szkole Podstawowej w Lechlinie odbyło 

się spotkanie z naszym byłym  nauczycielem języka angielskiego, 
panem Mateuszem Smoleniem. 

Pan Mateusz niedawno został dawcą szpiku dla chorego chłopca. 
Opowiedział nam, na czym polega oddanie tego bezcennego daru, 
dla kogo się go oddaje, i w jaki sposób trafia on do chorego. Oka-
zało się, że to wszystko nie jest takie proste, jak nam się wcześniej 
wydawało. Wykładu pana Mateusza słuchaliśmy więc z wielkim 
zainteresowaniem. Obejrzeliśmy także przygotowaną na tę okazję 
prezentację, która dała nam pełniejsze wyobrażenie na temat pro-
cedur związanych z przeszczepem. Pan Smoleń uświadomił nam, 
że dawców szpiku jest w Polsce wciąż za mało, dlatego on sam 
przy każdej nadarzającej się okazji, zachęca osoby pełnoletnie do 
rejestrowania się w bazie dawców.

Ponadto podczas spotkania zostaliśmy zaznajomieni z możliwo-
ścią założenia własnej lechlińskiej drużyny szpiku poprzez włączenie 
się do gry internetowej „Leniwi do szpiku”. Chcemy wśród naszej 
społeczności szkolnej taką grupę zorganizować, a potem przejść 
grę, dzięki której włączymy się w propagowanie akcji rejestrowa-
nia się w bazie dawców tego bezcennego daru. My, jako uczniowie 
szkoły podstawowej, nie możemy jeszcze podjąć decyzji o rejestra-
cji, ale poprzez poszerzanie swojej wiedzy na ten temat, możemy 
przygotować się do takiej decyzji w przyszłości, kiedy osiągniemy 
pełnoletniość. Na pewno spotkanie z panem Mateuszem zasiało 
w nas chęć do pogłębienia tematu, który jeszcze kilka tygodni temu 
był nam zupełnie obcy. Za zgodą pana Mateusza, członka Drużyny 
Szpiku, przekazujemy do publicznej wiadomości jego adres mailowy: 
mateusz@drużynaszpiku.pl. Jest on chętny do podzielenia się swoją 
wiedzą i przeżyciami z innymi, tak jak to zrobił podczas spotkania 
w naszej szkole. 

Samorząd Uczniowski
SP w Lechlinie
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Zimowe zwycięstwo
Zakończył się II etap konkursu na Najlepszego Czytelnika Roku 

Szkolnego 2012/2013. Uczestniczy w nim 30 uczniów, z czego pięcioro 
dołączyło dopiero w okresie zimowym. To właśnie wśród tej piątki 
znajduje się zwyciężczyni II etapu Natalia Lahuta z klasy IVc, która 
zdobyła tytuł Najlepszego Czytelnika Zimy. Zgodnie z regulaminem 
na pierwszym miejscu pozostaje nadal Eliza Załęska z wynikiem 24 
przeczytanych i zrelacjonowanych książek.

Nasze szkolne talenty
21 marca odbył się finał szkolnej zabawy „Mam talent”, której 

celem było zaprezentowanie osób, które chciały pochwalić się przed 
kolegami swoimi możliwościami artystycznymi i podzielić zaintereso-

waniami. Inicjatorem 
naszej zabawy po raz 
kolejny była p. Renata 
Stróżewska. Ucznio-
wie prezentowali się 
w tańcu, piosence, 
grze na instrumentach 
i w rysunku. Szkolny 
projekt opracowany 
na podstawie progra-
mu rozrywkowego 
o takim samym tytu-
le, prezentowanego 

w TVN, bez wątpienia przyczynił się do integracji społeczności szkolnej, 
a także wzajemnego poznania się i wyśmienitej zabawy. Mali artyści 
prezentowali się wspaniale, a my mogliśmy w nietuzinkowy sposób 
powitać wiosnę. 

Występy uczniów profesjonalnie zapowiadali Adrianna Trawka 
i Patryk Jankowski (przedstawiciele S.U.). W skład Jury wchodzili 
panowie dyrektorzy: Wiesław Berendt i Robert Dorawa, a także pan 
Krzysztof Gapiński i pan  Janusz Bojarski.

Oto niekwestionowani zwycięzcy:
I miejsce ex aequo dwie wokalistki: Paulina Kubiak, prezentująca 

utwór Celine Dion „My heart will go on” i Anastazja Musielak, która 
brawurowo wykonała piosenkę  pt. „Tyle wdzięku” – Danuty Rinn. 
Paulina zachwyciła nie tylko głosem, ale i rozpuszczonymi prawie do 
kolan włosami, z kolei Anastazja perfekcyjnym wykonaniem.

II miejsce przypadło Krzysztofowi Neldnerowi, który przy akom-
paniamencie gitary zaśpiewał utwór Maleńczuka „Ostatnia nocka”.

III miejsce zdobył zespół Six (w składzie: Martyna Kujawa, Kacper 
Kujawa, Anita Łukaszewska, Julia Dereżyńska, Daria Dereżyńska, 
Maja Kucz), który poderwał publiczność  znaną piosenką Czerwonych 
Gitar „Tak bardzo się starałem”. Wszyscy wykonawcy oprócz śpiewu 
zaprezentowali żywiołowy taniec z gitarami.

Wyróżniono także talent plastyczny, którym pochwaliła się Julia 
Kwapińska prezentując wiele swoich rysunków.

Przyznano też nagrodę publiczności, która przypadła zespołowi Si-
sters, w składzie: Anna i Małgorzata Surdyk, które bawiły zebranych 
znaną piosenką „Ona tańczy dla mnie”. Dziewczęta grały na keybo-
ardach.

Poprzez występy wszyscy uczestnicy zyskali popularność i satysfakcję. 
Zwycięscy oprócz tytułu „Szkolnej Gwiazdy” otrzymali  także nagrody 
książkowe i dyplomy.

One są naprawdę wszędzie…
Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Dmitrocą

Niecodziennych przeżyć dostarczył uczniom naszej szkoły występ 
amatorskiego teatru z Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, dzia-

łającego pod czujnym okiem Doroty Kreskowiak. Zaprezentowanie się 
młodych adeptek sztuki teatralnej było prologiem do spotkania autor-
skiego z pisarzem, twórcą literatury dziecięcej, Zbigniewem Dmitrocą. 
Pan Zbigniew z zaciekawieniem i podziwem obserwował poczynania 
aktorek, które rewelacyjnie wcieliły się w postaci z jego zbioru „ Księga 
Czarownic”. Nietuzinkowe i  bardzo realne czarownice o imionach: 
Zgryzolda, Latawica, Kaprysia, Gariadna, Czupirynda, Grubaśka 
zawojowały zarówno publiczność zgromadzoną w sali gimnastycznej, 

jak i samego autora. 
Okazuje się, że moż-
na je spotkać wszę-
dzie, nawet w szko-
le. Kiedy widownia  
nieco ochłonęła, au-
tor otworzył swoją 
sfatygowaną walizkę, 
rozpoczynając tym 
samym magiczne spo-
tkanie. Każdy kolejny 
rekwizyt wyszukany 

na dnie kuferka był tłem dla ciekawej opowieści. Zabawne wiersze, 
zaskakujące historyjki przerywane były salwami śmiechu. Rozentuzja-
zmowani uczniowie rywalizowali o możliwość eksponowania rekwizy-
tów i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Pan Zbigniew, autor zbiorów 
wierszy znajdujących się w naszej bibliotece tj. Kotka Trajkotka, Ptasie 
psoty i zgryzoty, Księga zagadek na wszelki wypadek, Raz, dwa, trzy…
liczyszTy! cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na pytania związane 
z pracą pisarza. Padły też pytania dotyczące samego autora, sposobu 
spędzania czasu wolnego i osobistych zainteresowań czytelniczych. 
Zwieńczeniem spotkania było składanie autografów zarówno przez 
pisarza jak i czarownice. Tego dnia biblioteka oblegana była przez 
czytelników, którzy ustawiali się w kolejce, by wypożyczyć książki na-
szego Gościa. Biblioteka szkolna jako pracownia interdyscyplinarna jest 
miejscem szeroko pojętej edukacji czytelniczej i informacyjnej. Fakt, iż 
znajduje się w budynku szkoły jest niezmiernie ważny dla uczniów, ale  
także dla rodziców. Dla rodziców młodszych dzieci w szczególności. 
Mają oni pewność, że ich pociechy korzystając z  biblioteki szkolnej 
są przede wszystkim bezpieczne, gdyż znajdują się na terenie szkoły 
pod opieką pedagogów. 

Turniej Legend
Metody aktywizujące są często  stosowane podczas lekcji różnych 

przedmiotów w naszej szkole. Cyklicznie od wielu lat organizowa-
ne są między innymi interdyscyplinarne projekty podsumowujące 

omówienie legend 
na lekcjach historii 
i języka polskiego 
w klasach czwartych. 
Oprócz opanowania 
podczas zajęć treści 
przewidzianych pod-
stawą programową, 
czwartoklasiści mogą 

zmierzyć się z rówieśnikami w trakcie turnieju wiedzą, umiejętnościami 
i zdolnościami aktorskimi, plastycznymi, a także sprawnością fizyczną. 
Mają dzięki temu okazję do praktycznego zastosowania wiedzy, na 
kształcenie czego kładzie się we współczesnym systemie nauczania wiel-
ki nacisk. Najważniejsze jednak jest to, że uczniowie z niecierpliwością 
oczekują na udział w  zajęciach prowadzonych metodą projektu, mimo 
że wymaga ona dużego nakładu pracy i zaangażowania. 

Turniej legend to projekt przygotowywany przez kilka tygodni. Po 
zapoznaniu się legendami podczas lekcji, następuje określenie zasad 
i zakresu materiału, a następnie przydzielenie zadań poszczególnym 
klasom i uczniom, nad którymi pracują w szkole i w domu, zespołowo 
i indywidualnie. Ważnym aspektem tej metody jest integracja uczniów, 
umiejętność pracy zespołowej i rywalizacji między klasami. Dzieci 

Dokończenie na str. 20
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zaskakują pomysłowością i kreatywnością, co szczególnie widać w przy-
gotowywaniu scenografii i kostiumów. Sala gimnastyczna udekorowana 
charakterystycznymi rekwizytami stała się tego dnia teatrem, a zadania 
konkursowe sprawdzały znajomość treści legend, kojarzenia motywów, 
umiejętność rozwiązywania krzyżówki, określania stron świata, a także 
przygotowanie wierszyka, scenki teatralnej, przeprowadzenie wywiadu 
z legendarną postacią. Nad całością czuwała komisja konkursowa, 
która na podstawie punktacji przyznała jednogłośnie pierwsze miejsce 
klasie IVc.

„Na tropach przyrody”
Ostatnie tygodnie minęły czwartoklasistom na zmaganiach przy-

rodniczych. Uczniowie brali udział w 3-etapowym szkolnym konkursie 
dotyczącym elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, pogody oraz 
orientowania się w terenie. Najwięcej emocji wzbudził finał konkursu, 
podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania w obecności pu-
bliczności. Tytuł finalisty zdobyły: Joanna Dziel, Paulina Kubiak oraz 
Małgorzata Surdyk. Laureatami konkursu przyrodniczego zostali: 
Aleksandra Szymaś, Piotr Sawiński oraz Aleksandra Konieczka. 

Miłośnicy teatru
Uczniowie naszej szkoły często mają możliwość obcowania ze sztuką 

podczas wycieczek do teatru. Pobyt w teatrze jest ważnym wydarzeniem, 
ponieważ wielu z nich po raz pierwszy ogląda przedstawienie. Tym 
razem zgłębiali tajniki gry aktorskiej z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, który obchodzimy 23 marca. Szóstoklasiści przygotowali dla 
młodszych kolegów z trzecich klas zajęcia poświęcone historii teatru 
greckiego, wspólnie zgłębiali tajemnice warsztatu artysty, a także po-
znawali słownictwo związane z teatrem. Uzupełnieniem tej wyjątkowej 
lekcji była prezentacja multimedialna.

Program „Super Wiewiórka”
Uczniowie trzecich klas przystąpili do kolejnej edycji programu 

PCK, mającego na celu wykształcenie umiejętności bezpiecznego za-
chowania się w różnych sytuacjach. Powodem realizacji programu jest 
troska o bezpieczeństwo najmłodszych, a także jak najlepsze przygoto-
wanie ich do życia w społeczeństwie: wskazanie zagrożeń, pokazywanie 
pozytywnych wzorców zachowań, wykształcenie nawyków dbałości 
o higienę, a także kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości. Zajęcia 
nie sprowadzały się jedynie do teoretycznego wykładu. Realizujące cykl 
lekcji nauczycielki zaprosiły na spotkania przedstawicieli Państwowej 
Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i lekarza stomatologa. 
Dzięki programowi i ciekawej formie zajęć dzieci będą wiedziały jak 
bezpiecznie zachować się podczas nauki, zabawy i wypoczynku, dbać 
o higienę, udzielać pierwszej pomocy, prawidłowo korzystać z nume-
rów alarmowych.

Sukcesy Zespołu Tanecznego ROSES
XIV Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym

W dniu 9 marca br. odbył się w naszym gimnazjum etap rejonowy 
XIV IGRZYSK MŁODZIEżY SZKOLNEJ W AEROBIKU GRUPO-
WYM. Konkurencja sportowa stosunkowo mało znana, choć bardzo 
widowiskowa. Nie jest też rozpowszechniana w mediach mimo, że od 
1995r. odbywają  się Mistrzostwa Europy i Świata. 

Konkurencja jest bardzo trudna mimo, że czas prezentacji trwa około 
3 minut. Sędziowie oceniają: Ćwiczenia obowiązkowe • Ćwiczenia 
w pozycjach wysokich i niskich /na podłodze/ • Elementy akrobatyczne 
• Choreografię • Dobór muzyki • Synchronizację ruchów wszystkich 
osób tańczących • Układ figur na boisku i płynności przejść między 
nimi • Wrażenie artystyczne, estetykę stroju i zakończenie układu.

Dokończenie ze str. 19 Zawody rozegrano w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Klasyfikacja w kategorii :
a/ szkoły podstawowe: I miejsce- SP nr 1 Chodzież, II miejsce- SP 

Lubasz, III miejsce -SP nr 1 Czarnków
b/ gimnazja: I miejsce- Gimnazjum nr 1 Skoki, II miejsce –Gimnazjum 

Gębice, III miejsce- Gimnazjum Drawsko 
c/ szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce LO Czarnków, II miejsce Złotów.

Reprezentacja gimnazjum w składzie: Kaczmarek Agnieszka, Kubia-
towicz Klaudia, Krych Angelika, Krzymieniewska  Michalina, Podraza 
Kamila, Rychlicka Zuzanna, Springer Patrycja, Stróżewska Monika, 
Uram Weronika pod opieką Wiesławy hauke zakwalifikowała się do 
Finału Wojewódzkiego, XIV Finał Wojewódzki odbył się 8 kwietnia 
w Poznaniu w hali Arena.W zmaganiach uczestniczy 64 zespoły. Dru-
żyna naszego gimnazjum zajęła XVII miejsce na 22 drużyny startujące/ 
w naszej kategorii/.

Zespół ROSES na Gali Tańca Towarzyskiego
5 kwietnia 2013r odbyła się w hali wągrowieckiego OSIR-u Gala 

Tańca Towarzyskiego. 
Podczas tegoroczne j gali odbył się tylko turniej tańca latynoame-

rykańskiego. Latynoskie rytmy tańczono w 2 finałach . Finał A –dla 
bardziej zaawansowanych i finał B – dla mniej zaawansowanych. 

Zespół nie brał 
udziału w samym tur-
nieju, ale z zacieka-
wieniem przyglądał 
się poczynaniom za-
wodników. Precyzja 
i plastyczność ruchu 
zadziwiała, wyczucie 
rytmu powalało na 
kolana a harmonia 
i gracja ruchu partne-
rów budziła podziw. 

Całość  oceniali sędziowie m.in. Iwona Pavloić – jurorka  telewizyjnego 
programu „Taniec z Gwiazdami”.

Organizatorami gali tanecznej był: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wą-
growcu oraz Agencja Reklamowo - Artystyczna Kajetan Gościniak. To 
oni zaprosili zespół na występy podczas Gali Tańca Towarzyskiego. 
Najlepsi tancerze zostali nagrodzeni przez zastępcę burmistrza Wą-
growca Grzegorza Kamińskiego. A my otrzymaliśmy rzęsiste brawa 
i pochwały od samej mistrzyni. Mimo natłoku pracy znalazła czas 
i stanęła do pamiątkowej fotografii.

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
21 marca w gimnazjum w  Damasławku odbył się Turniej Piłki Siat-

kowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora. W rozgrywkach wzięły udział 
reprezentacje szkół z Wapna, Skoków oraz dwa zespoły  gospodarzy. 
Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę zajęły I miejsce. Skład zespołu: 
Julia Burzyńska, Marta Kubicka, Dominika Szczepaniak, Zuzanna 
Rychlicka, Blanka Kopydłowska, Ilona Borkowska, Anna Wocińska, 
Julia Kaczyńska, Katarzyna Hepner, Karolina Połczyńska, Justyna 
Bartkowiak, Małgorzata Repczyńska. Opiekun: Hanna Węglewska

Uczniowie oglądali najlepszych w 
piłce siatkowej mężczyzn

W Bydgoszczy 9 kwietnia odbył się drugi mecz fazy play off piłki siat-
kowej mężczyzn. O trzecie miejsce w Plus Lidze rywalizowały zespoły 
Delecty Bydgoszcz i Jastrzębskiego Węgla. Pięćdziesięcioosobowa 
grupa sympatyków siatkówki z naszego gimnazjum, podzielona na 
fanów obydwu zespołów dopingowała swoich  faworytów. Była to ko-
lejna lekcja zasad fair play zawodnika i kibica. Najwytrwalszym fanom 
udało się zdobyć autografy oraz  zrobić wspólne zdjęcie z zawodnikami.
Opiekunowie: Elżbieta Chojnacka, Wiesław Sierzchuła, hanna Wę-
glewska.
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Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej
W sobotę 13 kwietnia UKS Szamotulanin Szamotuły zorganizował 

Turniej Gim Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Blanki Rusinek 
na który zaprosił reprezentację naszego gimnazjum. W turnieju 
rywalizowały zespoły z UKS” Pniewiak” Pniewy, UKS” Olimpijczyk” 
Parkowo, Kiekrz, Gimnazjum Skoki oraz trzy zespoły gospodarzy. 
Turniej rozegrany został w hali Nałęcz, systemem „ każdy z każ-
dym”.  Po rozegraniu sześciu spotkań, nasza reprezentacja  po 
dwóch przegranych – z Szamotulaninem I  2:1 i Szamotulaninem II 
2: 0 i czterech zwycięstwach 2:0 uplasowała się na trzecim miejscu. 
Zespół otrzymał okazały puchar, a zawodniczki pamiątkowe me-
dale. Organizator przewidział nagrody indywidualne: dla najlepiej 
atakującej, rozgrywającej, przyjmującej, zagrywającej, najmłodszej, 
najbardziej wartościowej zawodniczki turnieju oraz dla najlepszych 
zawodniczek z każdego zespołu. Wśród wyróżnionych znalazły się 
nasze reprezentantki: najlepiej atakującą zawodniczką turnieju – 
Dominika Szczepaniak, najlepiej przyjmującą zawodniczką turnieju 
– Julia Burzyńska, najlepszą zawodniczką naszego zespołu została 
Daria Kucz,

Skład reprezentacji: Julia Burzyńska, Agata herkt, Marta Ku-
bicka, Daria Kucz, Dominika Szczepaniak, Anna Świątkowska, 
Zuzanna Rychlicka, Blanka Kopydłowska, Karolina Gasińska, Mar-
ta Dudzińska, Ewelina Szymańska. Opiekun: hanna Węglewska.

Ciekawy sposób nauczania
Od trzech lat nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie starają się 
uczniom pokazać trochę inną – jaśniejszą stronę nauczania ich trudnych 
do zrozumienia przedmiotów. 

Rozpoczęli od udziału z młodzieżą jako widownią w VI Powiatowym 
Festiwalu Nauk Przyrodniczych – 2010 w Rogoźnie. Już w następnych 
dwóch edycjach tegoż festiwalu, czyli w roku 2011 i 2012 młodzież 
z Antoniewa prezentowała sama swoje doświadczenia i mogła stanąć 
w jednym szeregu z uczniami 18 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Obornickiego. Kolejnym ważnym krokiem było zorganizowanie 
I Festiwalu Nauk Przyrodniczych w Antoniewie, który odbył się w stycz-
niu 2012, w którym to wszyscy wychowankowie prezentowali ciekawe 
doświadczenia z zakresu nauk przyrodniczych. W tym roku odbył się już 
II taki Festiwal Nauk z udziałem gości z Rogoźna (relacja z festiwalu 
dalej) Kolejnym krokiem w stronę rozbudzenia zainteresowań młodzieży 
był udział w pokazach doświadczeń organizowanych przez Koła Naukowe 
Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy 
taki wyjazd odbył się w marcu 2012, a kolejny w tym roku również 
w marcu (relacja z wyjazdu dalej).

Uczniowie włączają się w przygotowywanie modeli, testowanie urzą-
dzeń i omawianie doświadczeń. Podczas wyjazdów podpatrują doświad-
czenia, które prezentują inni, po to by mogli je przygotować później 
sami. Widzą jak tę wiedzę, którą mają na lekcjach można wykorzystać 
w praktyce. Jako nauczyciele mamy nadzieję rozbudzić ich uśpione pasje.

Antoniewo bliżej Skoków
Choć Antoniewo leży w gminie Skoki, to tak naprawdę niewiele 

informacji o tym, co się dzieje w tamtejszym Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym, można znaleźć na gminnej witrynie internetowej. Przy-
znaję, że to przede wszystkim nasza wina, czyli osób tam pracujących. 

A przecież w Antoniewie dzieje się naprawdę wiele. Choć to niewielka 
społeczność, to imprez tu organizowanych przez młodzież i dla młodzieży 
jest bez liku. Staramy się, w miarę naszych możliwości uczestniczyć także 
w życiu gminy i czasem pojawiamy się na imprezach organizowanych 
choćby przez skocką bibliotekę. A teraz postanowiliśmy zaprosić Skoki 
do siebie. No, co prawda nie całe miasto, ale seniorów – członków 

Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Skokach.

W środowe popołudnie 20 marca br. w auli naszej placówki gościliśmy 
sporą Ich reprezentację, traktując to jako zaszczyt. Byliśmy szczęśliwi, 
iż przyjęto zaproszenie młodzieży, która w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego „Przybliżamy Janusza Korczaka sobie i innym” zapre-
zentowała w montażu poetycko – muzycznym postać patrona naszej 
placówki, a także przedstawiła historię i dzień dzisiejszy Ośrodka.

Reakcja widowni, która przecież była uczestnikiem niejednej imprezy 
i to w wykonaniu zawodowych artystów, sprawiła nam wielką radość.

Cieszymy się, że mo-
gliśmy pokazać cząst-
kę tego, czym żyjemy 
w Antoniewie i choć 
trochę przybliżyć na-
szą placówkę osobom, 
które ją znały tylko 
z widzenia lub obiego-
wych opinii.

Mamy nadzieję, że 
to nie ostatnie takie 
spotkanie, bo każda 
okazja jest dobra, aby 

w praktycznych działaniach uczyć młodzież szacunku dla starszych, 
a osobom „wcześniej urodzonym” ukazywać, że młodzi nie tacy znowu 
źli, jak czasem o nich myślimy. Dziękujemy Wam, Państwo, serdecznie, 
że byliście z nami. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmi-
strza, który udostępnił seniorom autokar, aby bezpiecznie dotarli do nas.

W imieniu opiekunów projektu
Irena Kasica

VIII Powiatowy Festiwal Nauk 
Przyrodniczych w Obornikach

– 21 listopad 2012
Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach było  gospo-

darzem i organizatorem VIII Festiwalu Nauk Przyrodniczych, który 
odbył się pod patronatem Starosty Obornickiego. Była to już ósma edycja 
cieszącego się ogromną popularnością Festiwalu Nauk Przyrodniczych, 
na którym spotkała się młodzież połączona wspólną pasją – zamiłowania 
do nauk ścisłych. W tym roku odbył się on pod hasłem „Światło i dźwięk 

w otaczającym nas 
świecie”. W festiwalu 
wzięła udział młodzież 
z 18 gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 
z całego powiatu obor-
nickiego oraz ucznio-
wie z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowaw-
czego w Antoniewie 
pod opieką Justyny 
Bartol – Baszczyńskiej, 
Marzeny Dureckiej 

i Błażeja Widzińskiego.  Festiwal rozpoczął się wykładem „Światło, mu-
zyka i fizyka” oraz krótkim pokazem poprowadzonym przez dr. Adama 
Buczka z Politechniki Poznańskiej. Naukowiec zachęcał w ten sposób 
uczniów do nauki przedmiotów ścisłych. Podczas trwania festiwalu każda 
szkoła, biorąca w nim udział, wykonywała szereg interesujących ekspery-
mentów przybliżających mechanizm powstawania i wyjaśniających istotę 
wielu zjawisk fizycznych. Wśród zaprezentowanych eksperymentów 
z chemii i fizyki znalazły się: „chemiczny wulkan”, „wybuchowy kret”, 
„błędne ognie”, „fajerwerki z ziemniaka”, „cztery żywioły i kosmos”, 
„zasada wentylacji płuc ssaków”, „chemiczny potwór”,  „chemiczna 
zapałka”, „śpiewający ogórek”, „grające szklanki”, „ogrzewacz dłoni”, 
„tęcza na talerzu” i wiele innych. Młodzi naukowcy z zapałem wykony-
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wali swoje doświadczenia, jednocześnie fachowym i naukowym językiem 
tłumaczyli oglądającym obserwowane zjawiska fizyczne i chemiczne.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach również w tym roku Festi-
walowi Fizyki towarzyszyły konkursy: fotograficzny, literacki, plastyczny 
i multimedialny. Na zakończenie imprezy nagrodzono ich laureatów, któ-
rzy odebrali nagrody i dyplomy z rąk pani Elżbiety  Walkowiak – Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli władz samorządowych.

II Festiwal Nauk Przyrodniczych 
2 marca 2013 roku (w sobotę) w godzinach od 9.00 – 12.00 w Mło-

dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie odbył się II Festiwal 
Nauk Przyrodniczych. Inicjatorami całego przedsięwzięcia byli na-
uczyciele przedmiotów przyrodniczych: Marzena Durecka, Agnieszka 
Zielińska, Justyna Bartol – Baszczyńska, Błażej Widziński. Jednak 
wszelkie działania wyżej wymienionych nauczycieli nie przyniosłyby 
oczekiwanego skutku gdyby nie zaangażowanie, pomoc i chęć dzielenia 
się z innymi swoją wiedzą - wychowanków tego ośrodka i równocześnie 
uczniów gimnazjum. W festiwalu wzięło udział 120 uczniów, nauczyciele 
gimnazjum, wychowawcy internatu oraz zaproszeni goście. Zaszczycił 
nas swoją obecnością Starosta Wągrowiecki Pan Michał Piechocki, który 
w przeszłości pracował jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Tak 
więc, bardzo szczegółowo przepytywał uczniów o istotę prezentowanych 
doświadczeń i z zaciekawieniem przyglądał się każdemu zjawisku próbu-
jąc je razem z uczniami analizować. Sam rozwiązał test matematyczny, 
w ocenie uczniów, na celująco.

Wśród doświadczeń znalazły się: z biologii: 1)osmoza - doświadcze-
nie z marchewką, 2)woda wapienna a dwutlenek węgla, 3) lokalizacja 
aparatów szparkowych w liściach, 4) wykrywanie skrobi w pokarmach, 
5) ustawianie i obserwacja aparatów mikroskopowych (krew człowieka, 
tętnica i żyła kota, aparaty gębowe pszczoły, motyla i komara, mięśnie 
gładkie żaby, mięśnie poprzecznie prążkowane konia, mięsień sercowy 
konia), 6) modele anatomiczne człowieka (oko, ucho, skóra, serce, 
nerka, układ pokarmowy), 7) szkielet człowieka. Wszyscy podziwiali 
wiedzę uczniów prezentujących powyższe modele i ich zaangażowanie 
w prezentację. Trzeba przyznać, że godziny spędzone na nauce biologii 
przyniosły oczekiwany rezultat. W matematyce dominowały zagadki 
logiczne, krzyżówki matematyczne, magiczne Kostki Tao, układanki 
geometryczne z patyczków, wyszywanki ciekawych figur geometrycznych, 
geometryczne łabędzie. Chemia uraczyła nas widokiem płonących dłoni 
(podpalone bańki wypełnione gazem), magicznymi kwitnącymi ogroda-
mi, które rosną w wodzie, wybuchem balonika wypełnionego gazowym 
wodorem samodzielnie wyprodukowanym podczas reakcji kreta i folii 
aluminiowej. Chemicy udowodnili nam, że można otrzymać ogień nie 
używając do tego zapałek, oraz że istnieją niezniszczalne banknoty, które 
można podpalić , a potem jeszcze nimi zapłacić za zakupy w sklepie. 
Geografowie zaprezentowali nam model domu pasywnego (maksymalnie 
oszczędzającego energię), w którym paliło się światło, a energia pocho-
dziła z baterii słonecznej; model studni artezyjskiej, z którego wypływała 
woda. Nasz podziw wzbudziła wystawa mówiąca o najnowszych źródłach 
energii odnawialnej.

Fizycy – zagrali płomieniami wytworzonymi w Rurze Rubensa, straszyli 
świecącym ogórkiem kiszonym prosto z horroru, cytryny – śpiewały, 
monety – znikały, laleczki – lewitowały. Można było stworzyć piękną 
kartkę na której to obraz malowała, farbami olejnymi, siła odśrodkowa. 
Zastanawialiśmy się jak można nabić balon w butelkę i czy świeczkę 
można zaświecić w szklance z wodą? Zagaszaliśmy świeczkę z odległo-
ści 20 m strumieniem powietrza, a z drutu i gwoździa konstruowaliśmy 
elektromagnes. Uczniowie sprawdzali ilu uczniów równocześnie może 
stanąć na balonach i czy nadmuchana piłka plażowa uniesie dorosłą 
osobę. No i oczywiście „nieśmiertelne” wciąganie jajek do butelki 
i wiele innych doświadczeń zaczerpniętych z życia codziennego. Można 
było również przelecieć się poduszkowcem zrobionym przez uczniów 
z wykorzystaniem starego typu odkurzacza.

W tym dniu w ramach integracji szkół - zaszczycili nas swoją obecno-
ścią uczniowie z Zespołu Szkół im. hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 
Grupa 20 uczniów tworzy tam Chemiczny Teatr Prób „ŁATWOPALNI” 

z Panią Danutą Jesiak – nauczycielką chemii na czele. Teatr urządził 
dla nas niezwykłe chemiczne przedstawienie: wybuchy, kolorowe ognie, 
zadziwiające reakcje chemiczne: „szczekający pies”, „słoniowa pasta do 
zębów”, „duch chemiczny”, „gumowy ryczący niedźwiedź”, „świetliki”, 
„fosforowy księżyc” – wszystko przygotowywane samodzielnie przez 
uczniów z należną chemiczną precyzją i pasją. Uczniowie Gimnazjum 
w Antoniewie od tego momentu już wiedzą, że nie są to tytuły bajek, 
a prawdziwe reakcje chemiczne. Wychowankowie Ośrodka oglądali to 
chemiczne przedstawienie z wielkim zaciekawieniem. 

Nasz Festiwal miał nie tylko wymiar nauki, ale również sztuki. Grupa 
20 chłopców zaśpiewała nam trzy utwory do melodii znanych piosenek, 
ale słowa tworzyli pod czujnym okiem Pani Lidki Herman. Każdy 
gość festiwalu otrzymał także piękne własnoręcznie wykonane przez 
uczniów podziękowanie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda nam się do współ-
pracy zaprosić inne szkoły z Powiatu Wągrowieckiego, które również 
będą chciały z nami  pobawić się naukami przyrodniczymi i zobaczyć 
to, czego czasami na lekcji nie da się pokazać.

Promocja Edukacyjna Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

12 marca 2013 roku jedenastu uczniów z Gimnazjum w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, razem z uczniami Zespołu Szkół 
im. hipolita Cegielskiego w Rogoźnie i Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, 
miało okazję uczestniczyć w wycieczce do Torunia, której głównym celem 
był Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i to, co tam się w tym dniu 
odbywało, czyli promocja Edukacyjna. Na wstępie zaprezentowały się 
przed nami uczelnie wyższe z tego rejonu, po czym uczniowie zwiedzili 
Wydział Chemii (pracownie: chemii jądrowej – reaktor, biochemii, rezo-
nansu magnetycznego). Byliśmy w muzeum sprzętu chemicznego, gdzie 
najwięcej sensacji wzbudziły sprzęty do destylacji alkoholu. Następnie 
uczestniczyliśmy w pokazach doświadczeń fizycznych, gdzie głównym 
tematem wykładu  był skok z kosmosu Felixa Baumgartnera i doświad-
czenia obrazujące to co działo się z jego ciałem w kosmosie i podczas 
całego lotu. Następnie uczestniczyliśmy w pokazach doświadczeń 
chemicznych przygotowanych przez Studenckie Koło Naukowe Che-
mików – dominowały wybuchy i płomienie w najróżniejszych kolorach. 
Zwiedziliśmy również muzeum na Wydziale Biologii UMK z pięknymi 
okazami owadów, gadów, ptaków i ssaków. Na koniec wycieczki zwiedzi-
liśmy przepiękną Toruńska Starówkę, która zachwyciła nas architekturą 
i panującą tam atmosferą. Nie mogliśmy również zapomnieć o zdjęciu 
pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Podczas całego wyjazdu uczniowie 
z wszystkich szkół wspaniale się zintegrowali i w miłej atmosferze razem 
współpracowali. Zawiązało się wiele nowych znajomości. Opiekunami 
na wycieczce były: Pani Sylwia Widzińska i Justyna Bartol – Baszczyńska. 
Organizatorem wyjazdu była Danuta Jesiak - nauczycielka chemii z ZS 
w Rogoźnie.

Justyna Bartol – Baszczyńska – nauczycielka fizyki 
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PUNKT INFORMACYJNO–KONSULTACYJNY 
Już od kilku lat działa w Skokach Punkt Informacyjno – Konsul-
tacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej.

Każda osoba pozostająca w kryzysie osobistym lub rodzinnym w związ-
ku z powyższymi problemami może skorzystać z bezpłatnych porad 
psychologów. Do specjalisty należy umówić się bezpośrednio w dni ich 
przyjęć lub za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, 
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych czy Gmin-
nego Koordynatora ds. Uzależnień. W związku z tym, że liczba godzin 
konsultacji jest ograniczona wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie 
terminu przyjęcia.
Psycholog, terapeuta leczenia uzależnień - Elżbieta Ciećmierowska  
– drugi poniedziałek i czwarta sobota miesiąca w godzinach od 8.15 
do 12.15.
Katarzyna Dudzińska-Rapczewska – każdy wtorek miesiąca w go-
dzinach od 17.00 do 19.00.
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