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Wiersz napisany specjalnie na poniedziałkowe święto w pełni 
oddał jego charakter. 7 maja w sali Biblioteki w Skokach głów-
nymi bohaterami dopołudnia byli lokalni artyści, nasi seniorzy. 
Utalentowani, skromni, dojrzali, wrażliwi.

Nie sposób opisać przeżyć, które towarzyszyły słuchaczom podczas 
prezentacji artystycznych. Podziwialiśmy, przeżywaliśmy i pozostajemy 
pod wrażeniem twórczości, o której dotąd niewielu wiedziało. 

Na skockiej scenie w ramach Tygodnia Biblioteki pod hasłem „Bi-
blioteka przestrzenią dla kreatywnych” dojrzałe talenty zaprezentowali: 
Aniela Zawidzka – rękodzieło artystyczne, Ryszard Mazurek – zami-
łowanie historią swej „Małej Ojczyzny” – Łosińca i okolic wyrażone 
w 3 opracowaniach, które wkrótce ukażą się w internecie, Małgorzata 
Florysiak – rękodzieło artystyczne, Halina Wojciechowska – rękodzieło 
artystyczne, Irena Kasica – twórczość poetycka, Aurelia Ludzkowska – 
rękodzieło artystyczne, Janina Szymańska – recytacja wiersza, Antoni 
Wiśniewski – śpiew, kronikarstwo, Stanisław Grzegorzewski – foto-
grafia, akademia rysunku. 

Wśród widowni gościliśmy kilka pokoleń odbiorców. Młodzi gimna-
zjaliści z niedowierzaniem obserwowali występy Seniorów. Wydawać 
by im się mogło, że jak druga połowa życia to już niewiele można, że 
człowiek już niechętny do czegokolwiek, że niczym nikogo nie zachwy-
ci. Okazało się, że to właśnie w jesieni ma się do zaoferowania sobie 
i innym więcej niż kiedykolwiek. 

Warto szlifować talenty, dzielić się nimi z ludźmi. Dzięki temu 
zachęcamy innych do rozwijania pasji. Biblioteczną przestrzeń dla 
kreatywnych wypełnili 7 maja utalentowani seniorzy. Przestrzeń ta 
pozostaje otwarta dla nowych, zaskakujących pomysłów. 

W roli konferansjera wystąpił Jacek Dukszta, który zdobył uzna-
nie gości za rzetelne, profesjonalne prowadzenie spotkania. Oprawa 
muzyczna w wykonaniu Andrzeja Kaliskiego była jak zawsze wisienką 
na artystycznym torcie.

Majowe spotkanie, które dziś robimy,  
Pokaże seniorom jak z pasją tworzymy. 
Dojrzałe talenty nam się objawiają 
I swą twórczość różną pięknie przedstawiają.  
Są wśród nas te głosy , co pięknie śpiewają 
I Ci co na różnych instrumentach grają. 
Są piewcy historii i deklamatorzy,  
Wreszcie grupa kobiet która ręcznie tworzy: 
Robią na szydełku, pracują drutami,  
Tworzą piękne hafty oraz origami. 
Myślę, że nie tylko na scenie z twórcami 
Lecz na sali siedzą seniorzy z pasjami. 
I na pewno tworzą różne dzieła cudne 
Lecz się nie przyznają bo to dla nich trudne 
Więc pokażmy wszyscy to co potrafimy 
Może wśród młodzieży pasję obudzimy.

                                       Małgorzata Florysiak

„Tworzymy z pasją”
czyli kreatywni seniorzy



2

Podobnie jak w latach ubiegłych w akcję 
włączone były trzy kościoły z 12 na Szlaku 
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zie-
lonka. I tak, w kościele św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie wystąpił Zespół „Pinokio 
Brothers” - grający muzykę różnych gatun-
ków - od klasyki rocka, po muzykę rozryw-
kową, a nawet „mocniejsze brzmienia”. 
W kościele św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie 
wystąpiła Beata Bednarz wokalistka zafascy-
nowana nurtem gospel.

W kościele św. Mikołaja Biskupa w Sko-
kach wystąpił zespół „Kwartet Wielostrun-
ny” stanowiący swoisty mariaż pomiędzy 
muzyką dawną, muzyką nową a tradycyjną 
muzyką wiejską. Oprócz lidera Grzegorza 
Tomaszewskiego (na co dzień wągrowcza-
nina) grającego na cytrze węgierskiej i fidoli 
Fischera wystąpili: Małgorzata Ruszniak – 
wiolonczela, Izabela Grunwald – flet prosty, 
Krzysztof Stochmiałek – altówka. Gościnnie 
na instrumentach perkusyjnych zagrała Julia 
Rauhut. 

Grzegorza Tomaszewskiego, tym razem 
w formacji „Kwartet Pałucki” będziemy 
mogli zobaczyć w Skokach 20 października 
podczas VIII Gali Produktów Regionalnych, 
Tradycyjnych i Lokalnych na którą już Pań-
stwo zapraszamy. 

Cała Noc Kościołów została tak zorgani-
zowana, aby każdy jeśli miał taką chęć mógł 
zobaczyć wszystkie koncerty. 

Koncert w Skokach został bardzo entu-
zjastycznie przyjęty przez zgromadzoną 

Magia drewnianych Kościołów
czyli iii noc Kościołów

Po raz trzeci Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zorganizował imprezę pt. Noc 
Kościołów i po raz trzeci gościliśmy ją także w Gminie Skoki. Termin 17 maj, to nie przy-
padek, Noc Kościołów od samego swojego początku poprzedza dzień ogólnopolskiej Nocy 
Muzeów.

widownię. Oprócz koncertów w każdym 
z kościołów odbył się pokaz filmu promują-
cego Szlak Kościołów Drewnianych, a o ko-
ściele i jego historii opowiadali opiekunowie 
świątyń czyli proboszczowie. I tak też było 
w Skokach ks. dziekan Karol Kaczor opo-

wiedział o historii kościoła oraz o trawiącym 
w ostatnich latach remoncie. 

IV Noc Kościołów z rok!
Zapraszamy.

Karolina Stefaniak 
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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: 
Wróbel Anna Maria 20.04.2013 r. 
Nowak Mikołaj 19.04.2013 r. 
Pac Sebastian 25.04.2013 r.
Kubasik Laura Małgorzata 26.04.2013 r. 
Budnik Kazimierz 06.05.2013 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:
Reis Mikołaj Kacper i Dudek Milena Anna 
Bober Krzysztof Władysław i Danecka Joanna 
Borowski Jakub Kamil i Kruczkowska Anna Maria 
 Szefer Marek Feliks i Popadowska Dorota 
 Gapiński Hubert Grzegorz i Skoczylas Aldona

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:
Andrzejczak Kazimierz ur. 1928 r. – Roszkowo zm. 08.03.2013 r. 
Sergiel Marianna ur. 1930 r. – Grzybowo zm. 17.04.2013 r. 
Pięta Krzysztof Wojciech ur. 1984 r.- Brzeźno zm.16.04.2013 r.
Futro Anna Maria ur. 1925 r. – Skoki zm. 17.04.2013 r. 
Szymkowiak Jolanta Maria ur. 1952 r. – Skoki zm.28.04.2013 r.
Giersig Czesława ur. 1923 r. – Skoki zm. 27.04.2013 r.
Witecki Ryszard Antoni ur. 1948 r. – Antoniewo zm. 15.05.2013 r. 
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

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

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 mammografii 
opłaconej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest dowód oso-
bisty 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!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2013 roku
upłynął termin płatności II 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 III raty w/w podatków przypada 15 września 2013 roku.

JESZCZE KILKA MIESIĘCY 
UTRUDNIEń NA DRODZE NR 196

Kolejny rok nasi mieszkańcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 
196, a więc udający się ze Skoków zarówno w kierunku Wągrowca, 
jak i Poznania muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wszystko to 
za sprawą trwających na tej drodze robót związanych z jej rozbudową 
współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

W chwili obecnej trwają prace zarówno w kierunku Wągrowca jak 
i Poznania, a to oznacza, że na oznaczonych odcinkach tych tras od-
bywa się ruch wahadłowy, co siłą rzeczy wywołuje postoje i wydłuża 
czas przejazdu. 

Wszystko to irytuje kierowców, którzy często dla uniknięcia postojów 
i skrócenia czasu jazdy szukają objazdów i korzystają z bocznych dróg. 

W tych trudnych chwilach pocieszającym może być fakt, że jeszcze 
w br. planowane jest zakończenie robót, co oznacza, że nasza podróż 
do Wągrowca i do Poznania stanie się bardziej płynna i bezpieczna.

Edmund Lubawy

ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono zostały niektóre zapisy związane 

z obowiązkiem meldunkowym. 
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 07.12.2012r.(Dz. U. Z 2012r. poz.1407) 
wprowadzono szereg ułatwień:
- automatyczne wymeldowanie przy zameldowaniu w nowym miejscu. 

Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero 
w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie 
te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania 
się w nowym miejscu;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania książeczki wojskowej;

- umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie 
przez ustanowionego pełnomocnika,

- termin na zgłoszenie zameldowania został wydłużony z 4 do 30 dni;
- obowiązek zgłoszenia okresu wyjazdu zagranicznego jest wydłużony 

z 3 do 6 miesięcy (zgłaszamy wyjazd jeżeli jest dłuższy niż 6 miesięcy);
- nie ma obowiązku meldunkowego do 3 miesięcy obywateli polskich 

oraz obywateli UE , obywateli państw EFTA - stron EOG oraz oby-
wateli Konfederacji Szwajcarskiej;

- nie ma obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości i zakłady pracy 

nie mają obowiązku weryfikowania meldunku przez mieszkańców 
i pracowników;

- zniesione zostały sankcje karne dla obywateli polskich i UE za nie-
dopełnienie obowiązku meldunkowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę kontak-

tować się z pracownikiem prowadzącym ewidencję ludności, który 
udzieli niezbędnych informacji,  pod numerem telefonu 618925811. 

Katarzyna Przybysz
Inspektor ds. społeczno-obywatelskich
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RUSZYŁA BUDOWA „CENTRUM 
TARGOWO-PARKINGOWEGO”
Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała z Bliżyc wybrany 

jako oferujący najkorzystniejszą ofertę spośród 9-ciu, które wpłynęły 
na ogłoszony przez Burmistrza przetarg na budowę Centrum Targowo-
Parkingowego w Skokach rozpoczął realizację zadania.

 Nowe Centrum Targowo-Parkingowe powstanie w Skokach przy ul. 
Kościelnej w miejscu obecnego targowiska. Jednak będzie od niego 
znacznie większe, a sama nawierzchnia utwardzona kostką brukową 
wyniesie 9921,90m2.

Łączny koszt budowy tej inwestycji zgodnie z umową zawartą przez 
Samorząd Gminny z wykonawcą wyniesie 2.467.050,22 zł, na który złoży 
się 1.000.000 zł otrzymanych na ten cel za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz 1.467.050,22 zł środków 
własnych Gminy Skoki. 

W ramach budowy wykonane zostaną: 
- Rozbiórka chodnika wraz ze zjazdem (111m2) i podbudowy betono-

wej (1378m2) oraz makroniwelacja terenu na ogólnej powierzchni 
12 427,84m2

- Budowa w technologii tradycyjnej budynku administracyjno-socjal-
nego o powierzchni użytkowej 91.0m2.

- Budowa konstrukcji drewnianej wieży punktu widokowego do obser-
wacji zwierząt na pobliskich łąkach - „Moraś”. 

- Budowa infrastruktury sieciowej (kanalizacja deszczowa z separa-
torem substancji ropopochodnych i osadnikiem, linie energetyczne 
oświetlenia terenu oraz zasilające 3 punkty poboru prądu) wraz 
z przyłączami wod-kan i energetycznym.

- Oświetlenie uliczne obiektu.
- Budowa układu komunikacyjnego (drogi ruchu kołowego i chod-

niki dla pieszych) wraz z miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych i dostawczych oraz miejsc dla stojaków na rowery i miej-
sca targowe.

- Montaż elementów małej architektury (obudowa betonowymi płytami 
ogrodzeniowymi h=150cm dwóch śmietników, montaż 10 ławek, 
montaż 40 stojaków na rowery oraz 15 szt. koszy na śmieci i urządzenie 
terenu wraz z zielenią.
Oddanie do użytku Centrum Targowo-Parkingowego, które w dniach 

wolnych od targów planuje się wykorzystywać jako parkingi oraz jako 
miejsce odbywania imprez o charakterze masowym, np. Dni Skoków, 
Dożynki itp. zgodnie z umową z wykonawcą ma nastąpić do dnia 
30.11.2013r. 

Edmund Lubawy

TARGOWISKO W NOWYM 
MIEJSCU RUSZYŁO! 

15 maja ruszyło po raz pierwszy w zastępczym miejscu targowisko, 
tj. na placu przed boiskiem sportowym w Skokach. Jak widać na 
zdjęciach handlujących i kupujących nie zabrakło. Ta zmiana została 
podyktowana rozpoczęciem inwestycji modernizacji placu targowego 
w Skokach. Inwestycja warta blisko 2,5 mln złotych zostanie ukończona 
jesienią tego roku.

WAŻNE INFORMACJE 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących konieczności posiada-
nia kasy fiskalnej przedsiębiorcy, którzy muszą stosować kasę fiskalną 
mają prawo do zwrotu pieniędzy za jej zakup. W tym celu muszą 
przedstawić fakturę za zakup kasy we właściwym urzędzie skarbowym. 
Jeśli przedsiębiorca nie podał do tej pory swojego rachunku bankowego 
to urząd skarbowy odeśle go do urzędu gminy w celu złożenia takiej 
informacji na wniosku CEIDG-1. Dopiero kiedy informacja o rachunku 
bankowym zostanie przesłana do urzędu skarbowego – za pośred-
nictwem CEIDG – przedsiębiorca będzie mógł zostawić w urzędzie 
skarbowym fakturę za zakup kasy. 

Przypominamy również, że przedsiębiorca nie ma obowiązku zakła-
dania odrębnego konta związanego z prowadzoną działalnością, musi 
wtedy jednak podać numer konta osobistego bo to właśnie na to konto 
będzie przychodził zwrot podatku lub zwrot za zakup kasy.

Uprzejmie informujemy, iż w systemie CEIDG wprowadzone zostały 
zmiany mające na celu usystematyzowanie uwidacznianych we wpisie 
przedsiębiorcy informacji o formach, w jakich prowadzona jest dzia-
łalność (indywidualnie i/lub w formie spółki cywilnej – jako wspólnik 
s.c.) oraz udoskonalenie weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku 
CEIDG-1 w zakresie informacji o prowadzeniu działalności w różnych 
formach. W celu ułatwienia wypełniania wniosku przygotowana została 
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach. 
Jednocześnie informujemy, że zgłoszeń do CEIDG i innych organów 
dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, 
zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za po-
średnictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności 
spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje 
samodzielnie - w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS 
i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje 
zgłoszenie do CEIDG na wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu.

Katarzyna Przybysz

WAŻNA INFORMACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 
na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki przypominamy, że 31 maja 2013 r. upływa ustawowy termin 
do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w 2013 r.

WAŻNE! Nieterminowe wniesienie opłaty skutkuje wygaśnięciem 
posiadanego zezwolenia.

Godziny przyjmowania mieszkańców 
objętych Projektem pn.: „Kanalizacja obszaru Par-

ku 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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Z A P R A S Z A J Ą    M I E S Z K A N K I 
M I A S T A  I  G M I N Y  S K O K I

NA  BADANIA  PROFILAKTYCZNE  FINANSOWANE  PRZEZ  NFZ 

M A M M O G R A F I A
                 

bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1944 do 1963 )

które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2012( w ramach Programu 
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek)   
  przy Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO 

ul. Ciastowicza 12 w Skokach 
w godzinach: 9:00 – 17:00 

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9:30 do 16:00 pod numerem: 61 222 37 00  

Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii 
wynosi – 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza 
specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO 
61-860 Poznań  ul. Za Groblą 3/4  

                                                

BEZPŁATNE BADANIA 
w ramach profilaktyki nowotworowej

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

dnia 17 lipca 2013 r. o godz. 12:30
w Bibliotece Publicznej w Skokach 

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gmi-
ny, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 
lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do 
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu: 22 lipca 2013 r.
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki 
nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział 
mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: 
Biblioteka Publiczna w Skokach od godz. 9:00 do 13:00
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki 
z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!!

Zapisy na badania przyjmuje: 
Katarzyna Przybysz telefonicznie pod numerem  61 8925 811,

bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 7.

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego 
lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopol-
skiego!!!

OGŁOSZENIE
TURNIEJ GMINNEJ LIGI 

PIŁKI NOŻNEJ 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza mieszkańców 
Gminy Skoki do wzięcia udziału w TURNIEJU GMINNEJ LIGI 

PIŁKI NOŻNEJ 2013.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na formularzach (dostępnych 

w Urzędzie pok. Nr 7).
2. Zgłoszeni do Turnieju zawodnicy ubezpieczają się we własnym za-

kresie.
3. Kapitan danej drużyny może zgłosić maksymalnie 12 zawodników.
4. W skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie osoby niezrzeszone 

w klubach sportowych, zameldowane na terenie Gminy Skoki, 
dopuszcza się obecność maksymalnie dwóch osób niezrzeszonych, 
zameldowanych poza Gminą Skoki.

5. Sędziów wyznacza organizator Turnieju, a w razie nieobecności 
wyznaczonego sędziego, sędziego wyznacza gospodarz pojedynku.

6. Każdy z zawodników obowiązkowo powinien posiadać przy sobie 
dowód tożsamości.

7. Sędzia i koordynator mają prawo do legitymowania zawodników 
oraz usuwania z meczu osób, które nie są ujęte na formularzach 
zgłoszeniowych lub nie spełniają kryteriów niniejszego Regulaminu.

8. Punktacja: 3pkt.-wygrana, 1pkt.-remis, 0pkt.-przegrana.
9. „Żółte i czerwone kartki” otrzymane przez zawodników są anulo-

wane po każdym turnieju i nie przechodzą na kolejne spotkania.
10. Rozgrywki odbywają się na boiskach sportowych, na terenie 

Gminy Skoki. Wymiary boisk to 40x60m. Czas trwania meczu 2 x 
po 15 minut.

11. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej 
klasyfikacji decyduje bezpośredni mecz.

12. Wszelkie zmiany, po otrzymaniu harmonogramu rozgrywek kapi-
tanowie drużyn mogą uzgadniać z koordynatorem Turnieju.

13. Nagrody dla wszystkich drużyn funduje Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skoki.

14. Za niesportowe zachowanie zawodnika z danej drużyny Koor-
dynator zastrzega sobie prawo do nakładania kar finansowych, 
obciążających przyznaną pulę finałową całej drużyny.

15. Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń, 
które należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, pok. nr 7, tel. (61) 8 925 811, w terminie do 
31.05.2013r.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regula-
minu i dostosowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.
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PRZETARGI:
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nieru-
chomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. 
Trwa weryfikacja ofert.

• Ze względu na odstąpienie przez dotychczasowego dostawcę od 
umowy, ogłoszono i rozstrzygnięto kolejny przetarg na dostawę paliw 
do pojazdów i urządzeń Gminy Skoki do końca bieżącego roku. Do 
przetargu przystąpiła 1 firma tj. PHU STAN-POL Stacja Paliw, Sława 
Wlkp. Uzyskano w przetargu następujące ceny brutto za litra paliwa: 
olej napędowy– 5,54 zł, benzyna bezołowiowa 95– 5,60 zł, benzyna 
bezołowiowa 98– 5,77 zł.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane tj. budowę 
instalacji wewnętrznej gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. Poznań-
skiej 2 w Skokach. Przetarg zaplanowano na 24 maja br. Przebudowa 
instalacji w budynku ma na celu m.in. odłączenie części mieszkalnej od 
części szkolnej oraz przejście z ryczałtowego na indywidualny system 
rozliczania zużycia poszczególnych mediów. Pozwoli to na obniżenie 
ponoszonych z budżetu gminy bieżących kosztów eksploatacji obiektu.

INWESTYCJE, REMONTY:
• Wyłoniona w przetargu firma tj. Zakład Instalacji Sanitarnych 

Tadeusz Kopała, Bliżyce, rozpoczęła prace przy budowie Centrum 
Targowo-Parkingowego w Skokach. 

• 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. Na budowę Centrum, Gmina otrzymała dofinan-

Budowa targowiska w Skokach.

sowanie ze środków UE w wys. 1.000.000 zł.
• Dobiega końca budowa placu zabaw w Lechlinie. Na utworzenie 

placu zabaw w Lechlinie z turystycznym  miejscem przystankowym, 

otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości 25.000 zł.

• Dobiegają końca prace związane z budową placu zabaw w Brzeźnie.
• Trwają prace związane z porządkowaniem terenu wzdłuż ulicy An-

toniewskiej.
• Chwilowo, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe wstrzyma-

no prace równania i wałowania dróg gminnych. Firma Przedsiębior-
stwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Roszkowa, która 
na zlecenie Gminy wykonuje prace równania  i wałowania, wykonała 
dotychczas ok. 1/2 zakresu zaplanowanych robót. Prace zostaną 
wznowione przy sprzyjających warunkach pogodowych (odpowiednia 
wilgotność gruntu).

• Rozpoczęcie prac na zagospodarowanie centralnej części Placu 
Powstańców Wielkopolskich w Skokach (w zakresie wykonania 
nawierzchni), ze względu na obchody Dni Skoków, zaplanowano na 
koniec czerwca br. 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK:
• W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki budowlane 

położone w Sławie Wlkp. tj.:
- Działkę nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 47.970 zł, 

sprzedano za 48.450 zł.
- Działkę nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena wywoławcza 47.970 zł, sprze-

dano za  48.450 zł.
Działkę nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena wywoławcza 41.820 zł, sprze-

dano za  42.240 zł.
Działkę nr 64/56 o pow. 0,0895 ha, cena wywoławcza 40.590 zł, sprze-
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XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
25 kwietnia 2013 r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Rada obradowała pod prze-
wodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny 
Arkadiusz Sommerfeld.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 6 następujących 
uchwał: 

1. Uchwałę nr XXVI/191/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2013. 

W/w uchwale Rada zmniejszyła kwoty dochodów w poszczegól-
nych działach budżetu Gminy na rok 2013 o łączną sumę 652.485 zł, 
zwiększając równocześnie kwoty wydatków w poszczególnych działach 
budżetu Gminy o łączną kwotę 937.406 zł.

W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Gminy Skoki na rok 
2013 wg. stanu na dzień 25.04.2013 r. wynosi 32.123.316zł po stronie 
dochodów i 35.706.491 zł po stronie wydatków.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.583.175zł zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

2. Uchwałę nr XXVI/192/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2013-2032

Uchwałą tą Rada zmiany wynikające z uchwały nr XXVI/191/2013 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 
wprowadziła do uchwały nr XXV/187/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032.

3. Uchwałę nr XXVI/193/2013 w sprawie: zmiany Uchwały nr 
VI/33/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 maja 2011r. w spra-
wie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W/w uchwałą Rada w §2 swej Uchwały nr VI/33/2011 z dnia 24 maja 
2011r. zmieniła pkt. 17 w ten sposób, że w miejsce inkasenta Magdaleny 
Łączyńskiej wpisała Rafała Nowaka. 

Powyższa zmiana spowodowana została zmianą na stanowisku Soł-
tysa Sołectwa Wsi Potrzanowo.

4. Uchwałę nr XXVI/194/2013 w sprawie: uchwalenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Budowa chodnika 
przy ulicy Rogozińskiej w Skokach”

Uchwałą tą Rada zdecydowała o udzieleniu przez Gminę Skoki 
pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w kwocie 50.000zł na 
budowę chodnika przy ulicy Rogozińskiej w Skokach.

Udzielenie tej pomocy, od której Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 
uzależnia budowę chodnika przy tej drodze powiatowej, z uwagi na 
duże natężenie na niej ruchu samochodowego i istniejące zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pieszych, Rada uznała za istotne z punktu widzenia 
mieszkańców- przekazanie środków nastąpi po spisaniu stosownej 
umowy pomiędzy Gminą Skoki a Powiatem Wągrowieckim.

5. Uchwałę nr XXVI/195/2013 w sprawie: programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Skoki, na rok 2013.

W/w uchwałą Rada uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skoki, na rok 2013” 

Program ten określa w szczególności zasady postępowania dla za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki oraz zasady 
jego finansowania. Podstawowymi zadaniami programu jest:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skoki 

poprzez zabezpieczenie im miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2. sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokar-

mianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

dla zwierząt,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. dokonywanie usypiania ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
6. Uchwałę nr XXVI/196/2013 w sprawie: zmiany Statutu Związku 

Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie. 
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany jakie wynikły w trakcie 

funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Mu-
rowanej Goślinie, a których prowadzenie winno usprawnić i ułatwić 
funkcjonowanie „ Związku”

Zmiany te będą obowiązujące po przyjęciu analogicznych ustaw 
przez Rady 6-ciu Gmin tworzących Związek. 

Rada przyjęła też sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 
Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2012”

Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Skoki. Z ich treścią, podobnie jak z treścią 
protokołu obrad sesji zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie 
Miasta i Gminy- na stanowisku ds. Rady jej organów (pokój nr 8) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowo-
czesnagmina.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
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1) Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady ko-
munalne?
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojem-
niki na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieru-
chomości. 
2) Jaka jest dopuszczalna pojemność pojemnika na odpady komu-
nalne zmieszane?
Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie 
nieruchomości, w zależności od potrzeb, należy stosować szczelne 
i zamykane pojemniki koloru szarego o wybranej pojemności: 60l, 120l, 
240l, 1100l lub 7000l, przystosowane do mechanicznego wyładunku.
Do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na 
terenie nieruchomości należy stosować worki w odpowiednich kolorach 
o pojemności 60l oraz 120l, które zostaną dostarczone na nieruchomość 
przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
3) Co w przypadku gdy na nieruchomości zameldowanych jest więcej 
osób niż na prawdę zamieszkuje?
W deklaracji należy uwzględnić faktycznie przebywające osoby na 
nieruchomości, a nie liczbę zameldowanych osób.
4) Czy worki na szkło, papier i tworzywa sztuczne będą darmowe , 
jeśli nie to w jakiej cenie? 
Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów są wliczone 
w stałą opłatę jaką ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami 
komunalnym. Będzie je dostarczała firma przy każdorazowym odbiorze 
danego rodzaju odpadu. 
5) Czy worki ze szkłem trzeba będzie oddawać co miesiąc? Czy jeśli 
w ciągu miesiąca nazbieram tylko pół worka, to mogę szkło oddawać 
tylko raz na dwa miesiące? Czy można segregować tylko szkło i two-
rzywa sztuczne, gdyż papier spalamy w piecu? 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Skoki selektywnie zebrane odpady takie jak: szkło, 
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier 
i makulatura – należy usuwać z nieruchomości nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, niezależnie od wytwarzanej ilości. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzy-
sku (Dz. U. z  2006 r. Nr 75, poz. 527 ze zm.) opakowania z papieru 
i tektury (kod odpadu 15 01 01) mogą być wykorzystywane jako paliwo, 
w związku z tym mogą być spalane w piecu.
6) Skąd będą odbierane worki ze szkłem i tworzywami sztucznymi? 
Z posesji czy trzeba je będzie gdzieś wynosić? Skąd będą odbierane 
pojemniki ze śmieciami? W chwili obecnej mam umowę z firmą, któ-
ra odbiera pojemnik sprzed posesji i odwozi go na miejsce, choć nie 
mieszkam bezpośrednio przy ulicy.
W dniu odbioru pojemniki na odpady komunalne należy postawić 
w miejscu umożliwiającym odbiór przez pracowników przedsiębiorcy 
oraz dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
7) Mam działkę rekreacyjną na terenie Gminy Skoki, powstające na 
niej odpady zabieram do miejsca zamieszkania, bo tam za nie płacę. 
Czy muszę składać deklarację?
Gmina Skoki objęła nowym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi zarówno nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy jak i  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zgodnie 
z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany zło-

żyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.
8) Co z odpadami, których nie da się posegregować? np. popiół z pieca, 
pampersy? To wszystko będzie można wyrzucać do szarego pojemnika 
na śmieci? 
Odpady, które nie wymagają selektywnego zbierania należy gromadzić 
w szarym pojemniku na odpady komunalne zmieszane.
9) Czy przywiezienie odpadów np. opon, lodówki lub szafy do punktu 
selektywnego zbierania odpadów będzie płatne? 
W Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
selektywnie zebrane odpady przez właścicieli nieruchomości będą od-
bierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Odpady należy dostarczyć do 
punktu we własnym zakresie.
10) Czy firma ma obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji?
Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność 
gospodarcza w wyniku której powstają odpady komunalne składają de-
klarację jak dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz 
prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają 
odpady komunalne, składają dwie odrębne deklaracje, tj. Deklaracja 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz Deklaracja o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi - na nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku gdy na lokal, w którym prowadzona jest działalność go-
spodarcza (sklep) jest wynajmowany wówczas Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy może złożyć: najemca lokalu lub 
jego właściciel lokalu.
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość 
zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą (np. sklep w bu-
dynku mieszkalnym) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach dwie deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dla nieruchomości 
na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
11) Jaki będzie tok postępowania w przypadku jeśli właściciel nieru-
chomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, Burmistrz określi 
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze.
12) Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie będzie płacił 
za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości 
niższej od należnej, Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość 
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 
Burmistrzowi. Burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyj-
nym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, 
z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej 

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SKOKI
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należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
13) Gdzie mogę oddać stary telewizor lub pralkę?
Odpady z gospodarstwa domowego, tj. AGD/RTV oraz zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (POSZK). Będzie on zlokalizowany 
na terenie gminy. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia 
PSZOK będzie opublikowana na stronie internetowej po rozstrzy-
gnięciu przetargu i wyłonieniu przedsiębiorcy, który będzie odbierał 
odpady z terenu Gminy Skoki.
14) Jaka będzie częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych?
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych określa Uchwała Nr 
XXIII/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości z terenu Gminy Skoki i zagospodarowania tych odpadów. 
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości w ter-
minie podanym przez przedsiębiorcę, z częstotliwością nie rzadziej niż 
dwa razy na miesiąc.
15) Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi 
się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.
16) W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero 
w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwsze-
go mieszkańca.
17) Na jakie cele może zostać przeznaczona opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pobrana od mieszkańców?
Zgodnie z art. 6r. ust 2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty;
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych;
c) obsługi administracyjnej tego systemu.
18) Jaka firma będzie odbierać odpady z terenu gminy?
Przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczone-
go, który został ogłoszony 10 maja 2013 roku. Termin rozstrzygnięcia 
przetargu przewidziano na 22 maja 2013 roku.
19) Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania 
oraz osób przebywających za granicą?
W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi należy wskazywać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną 
nieruchomość. W związku z powyższym, podczas roku akademickiego 
(szkolnego) nie ma konieczności uwzględniania takich osób w dekla-
racji. Jednakże na okres wakacji, kiedy osoby te wracają do domów 
rodzinnych, należy złożyć korektę deklaracji (w ciągu 14 dni od zmiany 
danych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty). Podobnie należy 
postąpić w przypadku osób powracających z zagranicy.
20) Czy trzeba myć butelki i zrywać z nich etykiety?
Butelki jak i inne odpady zbierane selektywnie i gromadzone w pojem-
nikach powinny być czyste bez konieczności zrywania etykiet.
21) Robię zaprawy, mam kompostownik, nie piję napojów w plastiko-
wych butelkach, mam piec kotłowy, w którym palę papier – w moim 

rozumieniu nie produkuję odpadów. Czy muszę składać deklarację za 
gospodarowanie odpadów, których nie mam?
Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych to cała gama róż-
nych odpadów. To nie tylko odpady kuchenne ale też np. odpady  po 
kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpady elektryczne i elektro-
niczne, odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, niebezpieczne w tym 
przeterminowane leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszystkich tych 
odpadów ujęto w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W przypadku gdy część odpadów komunalnych zostaje 
zagospodarowana we własnym zakresie jest to indywidualna kwestia 
właściciela nieruchomości. Wysokość stawki nie zmienia się mimo, że 
część odpadów nie jest przekazywana do systemu. W związku z po-
wyższym właściciel nieruchomości jest zobowiązany  złożyć deklarację.
22) Na jaki czas składa się deklarację?
Deklarację składa się na czas nieokreślony. Złożona deklaracja obowią-
zuje do czasu złożenia deklaracji korygującej, zmieniającej lub ustania 
obowiązku uiszczania opłaty.
Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku błędnych obliczeń lub 
oczywistych pomyłek pisarskich.
Zmianę danych w deklaracji należy złożyć m.in. w przypadku zmiany 
ilości osób w gospodarstwie domowym, zmiany częstotliwości wno-
szenia opłaty.
Ustanie obowiązku uiszczania opłaty należy złożyć np. w przypadku 
zbycia nieruchomości, śmierci jedynego właściciela nieruchomości.
23) Czy po złożeniu deklaracji podpisywana jest umowa pomiędzy 
gminą a właścicielem nieruchomości?
Właściciel nieruchomości nie podpisuje z gminą umowy ponieważ  
złożona deklaracja ma moc aktu wykonawczego.
24) Czy jeśli zmienię pojemnik na większy, to czy stawka opłaty wzro-
śnie?
Stawka opłaty jest stała i nie zależy od ilości przekazanych odpadów 
komunalnych. Opłata obejmuje każdą ilość odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy.
25) Dlaczego należy zgłaszać kompostownik? Czy będą kontrole z ty-
tułu ich posiadania?
Nie będzie żadnych kontroli z tytułu sprawdzenia sposobu wykonania 
kompostownika. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska gminy mają wykazać 
się określonym poziomem odzysku bioodpadów (odpadów ulegających 
biodegradacji). Jeśli tego nie zrobią zapłacą z tego tytułu karę. Dzięki 
informacji o ilości posiadanych kompostowników w gminie Skoki, 
wzrośnie poziom odzysku ww. odpadów nie przekazywanych do skła-
dowania na składowisku odpadów komunalnych.
26) Prowadzę działalność gospodarczą - w mojej firmie powstają od-
pady inne niż komunalne. Co powinienem zrobić? Czy gmina odbierze 
moje odpady?
W przypadku nieruchomości, na których powstają odpady inne niż 
komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, właści-
ciel tej nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę na ich odbiór 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SKOKI

Dnia 10 maja 2013 roku został ogłoszony przetarg nieogra-
niczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
na terenie Gminy Skoki.

Termin składania ofert wyznaczono na 22 maja 2013 roku 
o godzinie 12.00. 
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OStAtNIE POżEGNANIA
ŚP. JOANNA GRONOWICZ

21.03.1923- 13.04.2013
Mszą świętą koncelebrowaną w intencji zmarłej 

przez księdza kanonika Henryka Badurę i księdza 
Andrzeja Rutę w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rejowcu, 16 kwietnia 2013r. 
rozpoczęły się uroczystości pożegnalne zmarłej 
13.04. b.r. Joanny Gronowicz. Po mszy świętej 
kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz pa-
rafialny, gdzie odbyły się uroczystości żałobne 
związane ze złożeniem ciała zmarłej do grobu. 

W ostatniej drodze na ziemi Śp. Joanny Gronowicz uczestniczyła 
najbliższa i dalsza rodzina, przyjaciele i koledzy, a wśród nich byli 
i obecni działacze społeczni i samorządowi wraz z Burmistrzem 
Tadeuszem Kłosem.

Śp. Joanna Gronowicz, córka Marianny i Romana Krąkowskich 
urodziła  się 21.03.1923r. w Rejowcu i z miejscowością ta związała 
całe swoje pracowite życie. Tutaj ukończyła szkołę powszechną, a w 
czasie okupacji pracowała w gospodarstwie miejscowego Niemca. 
Tutaj też poznała swego przyszłego męża- Jana Gronowicza, żoł-
nierza I Armii Wojska Polskiego, który po zakończeniu działań 
wojennych i demobilizacji przybył do Rejowca do wcześniej repa-
triowanej tu z Ziemi Lwowskiej rodziny brata. 

Związek ten, zawarty 08.04.1949r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Skokach i potwierdzony przed ołtarzem w ówczesnym kościele 
parafialnym w Dąbrówce Kościelnej szczęśliwie trwał do śmierci 
Jana w dniu 24.12.2008r. Joanna wspólnie z mężem wychowała 2 
synów, a w chwili śmierci była też szczęśliwą babcią 3 wnuczek i 1 
prawnuczka. 

Po ślubie, śp. Joanna zajmując się wychowaniem dzieci, na dzier-
żawionej z PFZ ziemi prowadziła 10 ha gospodarstwo rolne, a jej 
małżonek pracował w Urzędzie Pocztowo Telekomunikacyjnym. 
Wspólnym wysiłkiem wybudowali dom i budynek inwentarsko- 
gospodarczy. 

Dbając o rodzinę, śp. Joanna Gronowicz udzielała się też spo-
łecznie. Przez wiele lat była przewodniczącą miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich, przy którym powstał i działał zespół muzyczny 
i organizowane były liczne przedsięwzięcia związane z rozwojem 
życia społecznego i kulturalnego oraz higienizacją wsi. Przez kilka 
kadencji była radną ówczesnej Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Skoki oraz działaczem Kółek Rolniczych, a także członkiem Rady 
Nadzorczej przy Banku Spółdzielczym w Skokach i Rady Nadzorczej 
przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skokach. Była 
też Terenowym Opiekunem Społecznym. 

Śp. Joanna, współdziałając z władzą administracyjną Gminy była 
równocześnie mocno zaangażowana w życie nowopowstałej w Re-
jowcu parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Współdziałała 
z ówczesnymi kapłanami w budowie plebanii oraz utworzeniu cmen-
tarza parafialnego i w jego ogrodzeniu oraz wyposażeniu w studnię 
do czerpania wody. O tym zaangażowaniu i zapale w działalności 
społecznej zmarłej, które stawały się przykładem dla innych, w tym 
dla niego, młodego człowieka przygotowującego się do stanu kapłań-
skiego, mówił m.in. żegnający Ją w trakcie ceremonii pogrzebowej 
na cmentarzu ksiądz Andrzej Ruta.

Ale o pozytywnych cechach zmarłej, pamiętali tez inni, nie tylko 
mieszkańcy Rejowca, którzy dali temu wyraz szczególnie licznie 
uczestnicząc w ceremonii pogrzebowej i towarzysząc jej w ostatniej 
drodze życia na ziemi. 

Edmund Lubawy

ŚP. JOLANTA SZYMKOWIAK
13.09.1952 - 28.04.2013

W sobotę, 4 maja 2013r. na cmentarzu parafial-
nym w Skokach najbliższa rodzina, przyjaciele, 
koleżanki i koledzy, a wśród nich byli współpra-
cownicy z Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem na czele oraz 
współmieszkańcy towarzyszyli w ostatniej drodze 
życia zmarłej 28.04.2013r. w Poznaniu śp. Jolancie 
Szymkowiak. Uroczystości pożegnalne na cmenta-
rzu poprzedziła msza święta w intencji śp. Jolanty 

w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach.
Śp. Jolanta Szymkowiak z domu Tafelska, córka Łucji i Edmunda- 

wśród koleżanek i kolegów powszechnie znana jako „Mariola”- uro-
dziła się 13 września 1952r. w Skokach. W Skokach ukończyła Szkołę 
Podstawową im. Adama Mickiewicza. Następnie w lata 1967-1971 była 
uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, a po ukończeniu 
nauki 27.07.1971r. podjęła pracę zawodową w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Handlu Obuwiem w Poznaniu.

Z dniem 1.12.1972r. Jolanta Szymkowiak została pracownikiem 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skokach przegotowującego 
funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy powołanego do obsługi 
utworzonej z dniem 1.01.1973r. Gminy Skoki. Z tym też dniem została 
pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy, w którym pracowała do dnia 
31.12.2010r., to jest do czasu gdy zdecydowała się zakończyć pracę 
zawodową i przejść na emeryturę.

Od początku, do ostatniego dnia swej pracy w Urzędzie, Jolanta 
niezależnie od klasyfikacji stanowiska: „referent”, „podinspektor”, 
„inspektor”, czy też „kierownik referatu”, które zmieniały się w zależ-
ności od zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, prowadziła szeroko 
rozumiany wachlarz z zakresu spraw wewnętrznych i administracji. 
A były to sprawy z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
ochrony przeciwpożarowej i wojskowości, zezwoleń na organizację 
zgromadzeń i prowadzenie imprez masowych oraz prowadzenia re-
jestracji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż wyrobów 
alkoholowych, a w pewnym okresie także sprawy dot. spraw osobowych 
pracowników Urzędu, kultury i kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki 
społecznej. W trakcie swego zatrudnienia Jolanta Szymkowiak pełniła 
też funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i członka 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracując, rów-
nocześnie ukończyła Technikum Rolnicze i pogłębiała swą wiedzę 
i wykształcenie na licznych kursach zawodowych.

W ciągu lat pracy i bogatego doświadczenia zawodowego Jolanta 
Szymkowiak stała się kompendium wiedzy, które pomogło Jej dobrze 
pracować i wykonywać przyjęte obowiązki ku zadowoleniu interesan-
tów. Jej doświadczenie zawodowe służyło też wprowadzeniu w arkana 
administracji wielu nowych pracowników Urzędu. 

Jolanta Szymkowiak wychowała dwoje dzieci i cieszyła się posiada-
niem dwojga wnuków - od córki w Hiszpanii oraz od syna w Skokach. 
Miłość do nich powodowała, że swój krótki, ale pracowity emerycki 
żywot dzieliła pobytem między Calpe w Hiszpanii a Skokami. I właśnie 
w Hiszpanii, w Barcelonie w drodze na Święta Bożonarodzeniowe 
w Skokach zachorowała na zawał serca, do którego dołączył udar, 
które całkowicie pozbawiły ją świadomości i ograniczyły jej podstawowe 
funkcje życiowe. Po pobycie w placówkach leczniczych w Hiszpanii i w 
Polsce Jolanta Szymkowiak zmarła 28.04.2013r.i żegnana przez naj-
bliższych oraz przez grono nieobojętnych jej ludzi, miejsce wiecznego 
spoczynku znalazła w Ziemi Skockiej.

Edmund Lubawy
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Przyszłam na 
świat osiemdzie-
s ią t  la t  temu 
w mroźny dzień 
styczniowy da-
leko od Skoków 
w województwie 
lubelskim. Każdy 
jubileusz przy-
wołuje do wspo-
mnień, w moim 
przypadku stało 
się podobnie. 

Nie zamierzam oceniać przeszłości, pragnę 
tylko wspominać.

Nie tęsknię za tamtymi czasami ale uważam, 
że w efekcie wszystkich doświadczeń bardzo 
się przydały. Wychowywałam się w rodzinie 
kochającej i to w dużym stopniu wpłynęło na 
moje pogodne usposobienie i wiarę w ludzi. 
Moja młodość i lata dojrzałe to wyjątkowy 
okres w moim życiu i w dziejach narodu. To 
czasy trudne, wymagające ogromnego wysiłku 
i wielu wyrzeczeń.

Z ludźmi i kulturą ziemi poznańskiej spotka-
łam się jako dorosła osoba, matka dwojga dzie-
ci Grażyny i Wojciecha  oraz żona Bronisława 
Pogodzińskiego technika weterynarii, który 
wybrał Skoki jako docelowe miejsce pracy. 
W odróżnieniu od męża, ja i nasze dzieci nie 
urodziliśmy się w poznańskim, ale cała nasza 
trójka czuję się Poznaniakami, a minęło już 
pięćdziesiąt lat odkąd przebywamy na tym 
terenie. 

- Nasze dzieci spędziły w Skokach dzieciń-
stwo i młodość.

- Tu ukończyły szkoły, zdobyły zawód i za-
łożyły rodziny.

- W Poznaniu przyszło na świat czworo 
wnucząt i prawnuk Maksio.

Jak by nie było, większą część życia spędzi-
łam w Skokach, tu się zadomowiłam. Mimo 
wszystko bywa, że tęsknię za rodziną , którą 
zostawiłam na Lubelszczyźnie. Prawie każde-
go roku odwiedzam strony rodzinne i groby 
moich przodków.

Czas mija, powoli się  oddalam  od miejsca 
urodzenia, bo tutejsi mieszkańcy stali mi 
się  bliscy, chociaż na początku byłam pełna 

obawy jak zostanę przyjęta w środowisku, czy 
zdobędę sympatię i zaufanie. Obawy okazały 
się zbędne, spotkałam miłych i serdecznych 
ludzi, przy ich pomocy i życzliwości stworzyli-
śmy szczęśliwy dom. Tu mam wielu znajomych 
i przyjaciół, a na miejscowym cmentarzu 
spoczął mój mąż. 

Pół wieku w moim dorosłym życiu spędzo-
nym w Skokach, to długi okres czasu. Tu się 
wiele zaczęło i sporo skończyło. 

Tu sumiennie pracowałam na swoje na-
zwisko i tutaj zdążyłam doczekać swojego 
jubileuszu. W tej miejscowości spełniłam się 
jako nauczycielka klas młodszych, następnie 
jako polonistka klas V-VII, a nawet spotkał 
mnie zaszczyt pełnienia funkcji wice dyrektora 
Szkoły Zbiorczej w Skokach.

W tej szkole poznałam wielu nauczycieli, 
których pamięć mile wspominam, a przyjaźń 
z niektórymi trwa po dzień dzisiejszy i bardzo 
to sobie chwalę i cenię. Nie zawsze wszystko 
układało się dobrze, spotkały mnie też  tu przy-
krości, bo tak się zdarza wśród ludzi, ale to już 
daleka przeszłość, która odeszła w niepamięć. 

Skoki to moje trzecie miejsce pracy. 
W czynnym życiu zawodowym w każdej szkole 
pracowałam społecznie w ZNP, za co otrzy-
małam Złoty Krzyż Zasługi, a jako emerytka 
udzielałam się w pracy koła emerytów. 

Kocham dzieci i kontakty z ludźmi.  Nie 
narzekam, nie biadolę, z natury jestem opty-
mistką. Otaczam się ludźmi młodszymi od 
których czerpię energię i jeszcze wiele się 
uczę od nich, a moja najbliższa rodzina daje 
mi ogromne wsparcie.  

Nigdy się nie nudzę, a każdą wolną chwilę  
potrafię  sobie praktycznie zagospodarować. 
Bezczynność mnie męczy i sprzyja złemu 
nastrojowi. Uważam, że człowiek czuje się 
młody, kiedy robi to, co mu sprawia przyjem-
ność i że nie liczą się lata życia, tylko życie 
w ciągu tych lat.

Nie należy więc wyprzedzać życia, ale 
wyjść mu naprzeciw. Myślą przewodnią mo-
ich ostatnich lat stała się treść fraszki Jana 
Sztaudyngera:         

 „Jedni są wiecznie młodzi.
Drudzy są wiecznie starzy.
To kwestia charakteru, 

A nie kalendarzy.”
Jestem osobą zdyscyplinowaną i odpowie-

dzialną, cieszę się z każdego dnia, kocham 
życie i przyrodę, uwielbiam podróże, dużo 
czytam. Dużo też zwiedziłam, wiele zobaczy-
łam, a jeszcze więcej przeżyłam emocjonalnie. 
Lubię muzykę poważną i teatr, ale najwięcej 
słucham piosenek retro i muzyki z lat 50-60-
tych. Jestem kolekcjonerką znaczków poczto-
wych, kalendarzy i wielu innych drobiazgów. 
Bez książek, płyt i bibelotów nie wyobrażam 
sobie życia, dobrze o tym wiedzą moi przyja-
ciele i rodzina. 

Robię to od dosyć dawna. Cieszę się każ-
dym drobiazgiem. Ktoś może pomyśleć, ze to 
niepoważne, wręcz dziecinne. Być może ma 
rację ten ktoś, ale nie do końca, bo nie wie, 
że każdy ten drobiazg ma swoją duszę i żyje 
swoim czasem. 

Kiedy biorę do ręki taki przedmiot, pod-
świadomie wyczuwam emanujące z niego 
ciepło, on ożywa w mojej dłoni, a równocze-
śnie widzę uśmiechniętą twarz ofiarodawcy. 
Za każdym dzwoneczkiem czy słonikiem stoi 
konkretna osoba i miejsce pochodzenia. Te 
drobiazgi to okruszki pamięci i szkiełko z du-
żego obrazu zwanego „witrażem życia” liczą-
cego sobie osiemdziesiąt lat. Chociaż życie to 
bilans zysków i strat z bibelotami czy bez nich, 
ale mając je w zasięgu ręki nie czuję się sama. 

Mimo swojego wieku wciąż aktywnie pra-
cuję. Chętnie uczestniczę w uroczystościach 
szkolnych i miejsko-gminnych. Pełnię funkcję 
prezesa Miejsko-Gminnego Koła Kombatan-
tów. Udzielam podopiecznym porad i poma-
gam w miarę możliwości. Od piętnastu lat 
jestem członkiem Chóru Kameralnego w Sko-
kach. Regularnie staram się uczęszczać na pró-
by i biorę udział w różnych występach w kraju 
i poza jego granicami. Jestem też członkiem 
Oddziału Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów i staram się brać udział w jego 
działaniach, dość ciekawych i przyjemnych. 

Jedynym sportem jaki uprawiam od lat to 
jazda na rowerze, chociaż od sześćdziesięciu 
lat jestem posiadaczką prawa jazdy na samo-
chód osobowy i motocykl. Autem poruszali się 
członkowie mojej rodziny, ja wolałam rower, 
bo to idealny środek lokomocji po naszym 

DO CZYTELNIKÓW!
W miarę możliwości w naszym wydawnictwie staramy się przybliżać osobowości ponadprzeciętne związane z Ziemią Skocką, których życie i działalność 

odegrały pozytywny wpływ na życie naszej społeczności lokalnej. 
Tak jest też i w przypadku niżej zamieszczonego artykułu pani Wiesławy Pogodzińskiej pt. „Przywołuję Wspomnienia”. Geneza jego powstania wiąże się 

z wydarzeniem, które miało miejsce 5 lutego br. w trakcie zebrania Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, gdzie kilkadziesiąt 
koleżanek i kolegów składając życzenia z okazji 80-tej rocznicy urodzin pani Wiesi zaśpiewało Jej „100 lat”.

Wydarzenie to zainspirowało mnie do przybliżenia czytelnikom Wiadomości Skockich drogi życiowej Pani Wiesławy, którą od kilkudziesięciu lat znam jako 
wieloletniego nauczyciela naszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i wychowawcę kilku pokoleń młodych Skoczan, a ostatnio również jako autorkę 
książki pt. „Egipt i Izrael w moich wspomnieniach”, której lekturę w tym miejscu gorąco polecam, a którą na co dzień spotykam na ulicach naszego miasta. 

Poprosiłem więc Panią Wiesię o przygotowanie danych, które miały być mi przydatne do tego opracowania. Rezultat mej prośby przeszedł jednak moje 
oczekiwania. Otrzymałem coś ciepłego i pięknego, co uznałem że swą ingerencją mogę jedynie zepsuć, a co w trakcie dalszych rozmów uległo rozszerzeniu 
i uściśleniu. 

Tak, więc zachęcam do lektury wspomnień pani Wiesławy Pogodzińskiej zawartych w artykule pt. „Przywołuję Wspomnienia”
Edmund Lubawy

PRZYWOŁUJĘ WSPOMNIENIA

Dokończenie na str. 12
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Dokończenie ze str. 11
mieście i do parkowania. Auto prowadziłam 
czasami jako zmiennik, kiedy osłabł kierowca. 

Jestem osobą pogodną, lubię spotykać się 
ze znajomymi i z rodziną. Zorganizowaliśmy 
już trzy zjazdy rodzinne. Na ostatnim, który 
miał miejsce 8 lipca ubiegłego roku spotkały 
się cztery pokolenia,  a dokumentacja sięga 
sześciu pokoleń. To wspaniałe spotkanie, dużo 
wzruszeń i emocji. 

W ubiegłym też roku wyszło II wydanie 
mojej książki pt. „Egipt i Izrael w moich 
wspomnieniach” poprawione i poszerzone. 
Przygotowuje tez materiał do spisania historii 
męża i mojej rodziny, dwóch odległych sobie 
w czasie i przestrzeni rodzin ale o ciekawej 
i barwnej przeszłości. 

Od trzech lat p. Ela Skrzypczak dyrektor 
biblioteki zaprasza mnie w skład jury w Tur-
niejach Recytatorskich „ Głos Poezji” .

Jestem osobą samodzielną, wykonuję jesz-
cze wiele prac włącznie z pracą fizyczną na 
ogródku kwiatowo – warzywnym, a pogotowie 
praktyczno - pomocnicze to telefon do Pozna-
nia. Kocham życie i przyrodę, w każdej pracy 
odnajduję coś przyjemnego i pozytywnego. 

W Skokach czuję się dobrze i bezpiecznie 
i niech tak zostanie. „Być zadowolonym z tego 
co się posiada, to największe i nienaruszalne 
bogactwo” – Cyceron. Ja to bogactwo posia-
dam. 

Swoje osiemdziesiąte urodziny świętowa-
łam na początku tego roku z całą rodziną 
i przyjaciółmi. 

Bardzo jestem wdzięczna swoim dzieciom za 
zorganizowanie tak wyjątkowej i zmuszającej 
do refleksji uroczystości.

Ostatnio fascynuje mnie przeczytany tekst, 
którym chciałabym podzielić się z Czytelnika-
mi: „Nie myśl o swoim wieku i bacz, by przyjaźń, 
którą masz w sercu, była jak dobre wino, które 
z biegiem lat jeszcze szlachetnieje. Zatrzymaj 
upływający czas we wspomnieniach, a przede 
wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach, by nigdy 
nie poszły w zapomnienie”. 

Wiesława Pogodzińska

„Od kołyski w bibliotece”

      Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy w Skokach

od 1 czerwca 2013 r.

rusza z projektem „Od kołyski w bibliotece”.

Projekt obejmuje dzieci urodzone w roku bieżącym

i ma za zadanie zachęcanie do sięgania po książki

już od pierwszych miesięcy życia.

Szczegóły dostępne w siedzibie Biblioteki

przy ulicy Ciastowicza 11 a.

We wtorkowe przedpołudnie 7 maja Biblio-
teka Publiczna w Skokach rozpoczęła cykl zajęć 
rozwijających kreatywność Skoczan w ramach 
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Otwarcie 
przestrzeni dla kreatywnych zainaugurował 
program „Tworzymy z pasją, czyli kreatywny 
senior” (więcej w artykule na s.1).

W środę 8 maja bibliotekę podbiło młodsze 
pokolenie z radosną twórczością na czele. 
Przedpołudniem najmłodsze przedszkolaki 
w kolorowych strojach przedstawiających boha-
terów ulubionych bajek dzielnie maszerowały do 
skockiej książnicy, gdzie przywitała ich Sylwia 
Popadowska i Julian Tuwim. W postać pisarza 
niezawodnie wcielił się Antoni Wiśniewski, 
który pokrótce opowiedział o życiu i twórczości 
Tuwima oraz połączył czytanie wiersza pt.: „Lo-
komotywa” z grami i zabawami.

Natomiast popołudnie należało do malarzy 
– „Bajkowy bohater pędzlem malowany” i fil-
mowców – „Młody Animator”. Pierwsza grupa 
dzieci wraz z rodzicami udała się w plener przy 
pałacu Uniwersytetu Artystycznego z Małgorzatą 
Zaganiaczyk, gdzie przy pomocy farb, pędzli 
i bogatej wyobraźni przedstawili bohaterów 
literackich na tle krajobrazu skockiego parku. 
Tymczasem w murach biblioteki powstało małe 
Hollywood. Druga grupa dzieci wraz z siostrami 
Wyrt przygotowały samodzielnie scenariusz 
i scenografię, aby następnego dnia nagrać, zmon-
tować i udźwiękowić film. Obrazy i film wkrótce 
obejrzeć można będzie na stronie Gminy Skoki.

Sześciolatki pozazdrościły młodszym kole-
gom i koleżankom i 9 maja również ruszyły 
w bajkowym korowodzie. W ramach programu: 
„Bohaterowie książek dla dzieci zachęcają do 
czytania” dzieci przeszły ulicami miasta wręcza-
jąc mieszkańcom ulotki promujące czytelnictwo. 
Odwiedziły między innymi Urząd Miasta i Gmi-
ny, Komisariat Policji, Bank Spółdzielczy, Bank 
PKO i Polo Market. Swój przemarsz zakończyły 
w Bibliotece Publicznej, gdzie czekał Felek .

Przy pomocy jednej lalki FELKA i kilku wie-
lofunkcyjnych rekwizytów aktor Teatru Lalek 
Banialuka w Bielsku Białej Władysław Ani-
szewski zagrał niepowtarzalne przedstawienie. 
Opowiedział historyjki: o kurczaku, o jabłkach 
i robaczku, który miał chęć na befsztyki, o królu 
mającym apetyt na masło. W scenariuszu wyko-
rzystał znane dzieciom wiersze, które powiązał 
z dowcipnymi dialogami. „Świat jest wielki, a na 
świecie same Felki”– przekonywali bohaterowie. 
I w tej warstwie spektaklu swój udział miała 
widownia, dopowiadająca zakończenia: „A do 
lodów są wa- Felki, a na nogach panto- Felki, do 
sprzątania szu - Felki, a w łazience ka - Felki”. 
Spektakl oglądać można było w skockiej Biblio-
tece, w jabłkowskim i rejowieckim przedszkolu 
oraz na placu zabaw przy ulicy Krętej w Skokach 
w dniach 9 i 10 maja. Miejsca te stały się praw-
dziwie kreatywną przestrzenią. W jednej walizce 
przyjaciel Felka Władysław Aniszewski zamknął 
całą scenografię i niezwykłą przygodę. Aktor jed-

noosobowo zagrał kilka postaci. Teatrem jedne-
go aktora zaskoczył i rozbawił dziecięcą, i dorosłą 
widownię. Przedstawienie urzekło znakomitą 
animacją oraz zręcznością i sprawnością aktora. 
A Felek zabawny i oryginalny, nie kojarzący 
się z żadną znaną postacią bajkową pozostanie 
naszym przyjacielem na zawsze.

W programie dla kreatywnych nie mogło 
zabraknąć zajęć dla „starszych dzieci”. Tak więc 
9 maja młodzież i dorośli wzięli udział w profe-
sjonalnych warsztatach fotograficznych pt.: „Tak 
wygląda moje miasto wiosną” prowadzonych 
przez Jacka Głowa i mimo że pogoda nie dopi-
sała każdy wrócił do domu usatysfakcjonowany 
i pełen entuzjazmu. Następnego dnia gimna-
zjaliści rozpoczęli dzień od „Teatralnej próby 
czytania scenariusza” z Grzegorzem Ociepką, 
który 13 maja poprowadził też wraz z Andrze-
jem Grabowskim „Teatralną podróż śladami 
Małego Księcia”.

Po teatralno - filmowych warsztatach nadszedł 
czas literatury. Zajęcia z pisania i ilustrowania 
„Książki o Skokach” poprzedzone były spotka-
niem , które odbyło się 10 maja przy stadionie 
„Wełny Skoki”. Dzieci spotkały się z panią Iwoną 
Migasiewicz, która przybliżyła zebranym historię 
i legendy związane ze Skokami. 11 maja młodzi 
pisarze zabrali się do pracy nad książką.Tworzyli 
indywidualnie i/ lub z rodzicami, a efekty ich 
pracy dostępne będą w skockiej książnicy.

Rodzinny charakter Tygodnia Biblioteki za-
akcentował niedzielny - 12. 05 - rajd rowerowy 
do Rejowca i dalej do Niedźwiedzin. Sześćdzie-
sięcioosobowej grupie rowerzystów w każdym 
wieku niestraszny był deszcz i wiatr a uśmiechy 
towarzyszyły wszystkim aż do końca podróży. Na 
mecie była możliwość rozgrzania się kawą oraz 
uzupełnienia energii ciepła kiełbasa z grilla. Była 
też strawa dla umysłu, quizy i konkursy związane 
z literatura dziecięcą oraz promocją czytelnictwa. 
Rozdanych zostało blisko pięćdziesiąt nagród 
książkowych. Wszystkich rozgrzewał muzyka pan 
Bogdan Gajewski - akordeonista.

Z okazji Roku Tuwima ostatnimi warsztatami 
podczas Tygodnia Biblioteki była podróż po 
poetyckiej krainie utworów Juliana Tuwima pt.: 
„Lokomotywa”. Zajęcia poprowadziła aktorka 
tetarlana która podróżowała wraz z dziećmi po 
kolejnych wierszach-peronach. Mali sympatycy 
książek poznali takie utwory jak: „Kapuśnia-
czek”, „Kotek” i „Murzynek Bambo”. Jak to 
zawsze bywa w skockiej książnicy zabawa została 
połączona z edukacją.

Biblioteka od 7 do 15 maja stała się prze-
strzenią dla kreatywnych dla blisko 600 osób. 
Z zajęć, warsztatów i spotkań z zaproszonymi 
gośćmi skorzystały przedszkolaki, dzieci ze 
szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum 
oraz dorośli. Za udział i kreatywność wszystkim 
uczestnikom Akcji dziękuje zespół Biblioteki 
Publicznej w Skokach.

Zuzanna Szamocka 

tYDZIEŃ BIBLIOtEKI W SKOKACH
8-15 MAJA 2013 r.

„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
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Wprawdzie uroczystości Jubileuszowe wszystkie pary mają już za 
sobą i obchodziły je w gronie rodziny i przyjaciół, a w piątek, 10 maja 
nastąpiło Ich uhonorowanie, poprzez wręczenie przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłosa Medali „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” przyznanych Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Z zaproszenia Burmistrza skorzystali i do Sali Ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego w Skokach przybyli: 

- Mieszkańcy Skoków, ur. 20.05.1942r. w Rybieńcu Kazimiera 
z d. Kupidura i ur. 18.08.1935r. w Rybieńcu Stefan Wojciechowscy. 
Ślubowali 12.11.1962r. w USC w Kiszkowie, a sakramentalne „Tak” 
wypowiedzieli w kościele pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościel-
nych. Od 1974r. zamieszkali w Skokach. Pan Stefan życie zawodowe 
związał z pracą w Polskich Kolejach Państwowych, a Pani Kazimiera 
w pierwszych latach małżeństwa zajmowała się prowadzeniem domu 
i wychowaniem dzieci, a następnie przez 20 lat pracowała w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skokach. Wychowali 2 córki 
i syna i cieszą się posiadaniem 4 wnuków. 

- Mieszkańcy Lechlina, ur. 27.07.1945r. w Lechlinie Maria zd. To-
micka i ur. 12.11.1933r. w Gębicach pow. Czarnków Henryk Jancowie. 
Ślubowali 22.09.1962r. w USC w Skokach, a swą wolę przed Bogiem 
potwierdzili w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Lechlinie. Pani 
Maria zasadniczą część swego życia zawodowego związała z pracą 
w Przedszkolu Publicznym w Lechlinie, a Pan Henryk w Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie. Wychowali 2 synów, w tym syna 
Mariusza który wybrał stan kapłański i aktualnie służy Bogu i ludziom 
w Parafii Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Iwnie. Są też szczę-
śliwymi dziadkami 2 wnuków. 

Uroczystościom Jubileuszowym w Urzędzie towarzyszyły słowa 
powitania i życzenia skierowanie przez Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Joannę Wolicką- Przywarty w imieniu własnym i Burmistrza 
pod adresem Jubilatów oraz osobiste gratulacje Burmistrza wyrażane 
w trakcie wręczania poszczególnym małżonkom nadanym Im przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej „Medali”. 

Po uroczystościach oficjalnych, przy lampce szampana za zdrowie 
zaszczytnych gości oraz przy kawie i okolicznościowym torcie wspo-
minano ważniejsze wydarzenia z życia Jubilatów oraz z życia społecz-

ności skockiej.
Uroczystości w Urzędzie Jubilatom przypominać będą: wręczone 

Paniom bukiety kwiatów i wspólne zdjęcia oraz dokumenty pamiątkowe 
i gadżety promujące Miasto i Gminę Skoki.

Stan zdrowia mieszkańców Łosińca, ostatnio przebywających 
w Skokach w rodzinie córki, ur. 15.11.1943r. w Łosińcu Janiny zd. 
Smolińska i ur. 03.12.1937r. w Skokach Ryszarda Rakowiczów nie 
pozwolił Im na udział w uroczystościach. Państwo Rakowiczowie ślu-
bowali 29.09.1962r. w USC w Skokach, a sakramentalne „Tak” przed 
ołtarzem powiedzieli sobie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny w Popowie Kościelnym. Pani Janina zajmowała się prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem córki i syna, a Pan 
Ryszard całe dorosłe życie pracował w Państwowych Zakładach Me-
talurgicznych „POMET” w Poznaniu. Janina i Ryszard Rakowiczowie 
są dumni z posiadania 7 wnuków i 2 prawnuków.

By uhonorować Tych Jubilatów „Medalami” Burmistrz wraz z Kie-
rownikiem USC odwiedzili Ich w miejscu przebywania w Skokach. 

W imieniu redakcji „Wiadomości Skockich” i współmieszkańców 
Miasta i Gminy Skoki wszystkim Naszym Dostojnym Jubilatom życzy-
my jak najdłuższego cieszenia się sobą i szczęściem swych najbliższych 
oraz doczekania kolejnych Jubileuszy.

Edmund Lubawy

Kazimiera i Stefan Wojciechowscy, Maria i Henryk Jancowie oraz Janina i Ryszard Rakowiczowie w II półroczu 
1962r. znajdowali się wśród wielu młodych par, które zdecydowały się wstąpić w związki małżeńskie. Dzisiaj, po 50-
ciu latach wyróżnia je to, że zapewne z łaski Opatrzności, ale też dzięki wzajemnej miłości, szacunku i zrozumienia 
udało Im się pokonując trudności dnia codziennego wytrwać w związkach i obchodzić Złote Jubileusze Małżeństwa. 

Dzięki porozumieniu Zarządu Oddziału Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Skokach z Zarządem Powiatu Wągrowieckiego po 
przyznaniu 7.500 zł z budżetu powiatu na dofinansowanie aktywności 
seniorów 50 członków Związku uczestniczy w zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych w Aquaparku w Wągrowcu. 

Zgodnie z porozumieniem Zarząd Powiatu opłaca wejściówki na 
znajdujące się w Aquaparku atrakcje, m.in. basen rekreacyjny, basen 
sportowy, zjeżdżalnię, rwącą rzekę, grotę solną z tężnią, jacuzzi i krainę 
bąbelkową, a uczestnicy zajęć regulują koszt przejazdu.

Program dofinansowania obejmujący dwa wyjazdy w miesiącu 
w okresie od marca do listopada zdobył szerokie uznanie i cieszy się 
wielkim zainteresowaniem wśród seniorów.

Seniorzy w wągrowieckim 
AqUAPARKU
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Tradycyjnie już, w 3 niedzielę maja życie w Skokach upływa pod hasłem Pierwszej Komunii Świętej.
Nie inaczej było i w dniu 19 maja br., gdy 76 dzieci- uczniów klas drugich w białych albach, w pięknie 

przystrojonym kościele pw. św. Mikołaja Biskupa z rąk księdza dziekana Karola Kaczora przyjęło Sakra-
ment Pierwszej Komunii Świętej.

Nowością tegorocznej uroczystości było to, że wśród dzieci pierwszokomunijnych była też grupa dzieci 
ośmioletnich, co wynikało z tego, że ich rodzice zdecydowali się na posłanie ich do pierwszej klasy w wieku 
6-ciu lat.

UROCZYStOśCI 
PIERWSZOKOMUNIJNE
w Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skokach

Na zdjęciach, dziewczynki i chłopcy przyjmujący 19 maja 2013r. Pierwszą Komunię Świętą w kościele pw. św. Mi-
kołaja Biskupa w Skokach w otoczeniu kapłanów: ks. dziekana Karola Kaczora. ks. Wikarego Rafała Chmielewicza 
i ks. Krzysztofa Burwiela oraz katechetek Izabelli Białej i Alicji Kramer. 

Autor zdjęć: Foto Video Mix
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WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

W sobotę 13 kwietnia w odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Tematem 
spotkania było „Spędzanie czasu wolnego z dziećmi”. Na spotkanie 
rodzice przybyli z dziećmi. Czas spędzili wspólnie na przygotowanych 
propozycjach zabaw ruchowych, plastycznych, samodzielnie wykonanej 
grze planszowej. Przygotowane propozycje opierały się możliwości 
przygotowania i przeprowadzenia zabaw w warunkach domowych. 
Rodzice z dziećmi mogli wykazać się pomysłowością przy wykonaniu 
np. papierowych serwetek ozdobionych za pomocą samodzielnie 
przygotowanych stempli z ziemniaka. Wykonali również wspólnie grę 
planszową, która ma wiele możliwości edukacyjnych. Poznali również 
pomysły na zabawy z obrusem, prześcieradłem, które mogą zastąpić 
chustę Klanza. Zobaczyli jak można wykorzystać karton, który wydaje 
się być zupełnie zbędny. Ponadto otrzymali instrukcje do wielu innych 
zabaw, których ze względów czasowych nie mogłyśmy przeprowadzić 
na warsztatach. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, 
kreatywność, dobry nastrój. Ponadto dziękujemy Pani Annie Kądzieli 
i Joannie Michalskiej, które wspierały nas pomocą przy przeprowa-
dzeniu spotkania.

Monika Długa
Danuta Dobrzycka - Klimczak

SPOTKANIE Z HANSEM 
CHRISTIANEM ANDERSENEM

W środę, dnia 17 kwietnia 2013 roku dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Jabłkowie Tęczowa Łąka z grup „Muchomorki” z oddziału Ło-
siniec i „Słoneczka” z oddziału w Jabłkowie miały możliwość bliższego 
poznania postaci wielkiego pisarza Hansa Christiana Andersena. 

W postać Andersena wcielił się Pan Antoni Wiśniewski. Opowiedział 
nam o życiu i twórczości autora a następnie zaprosił do obejrzenia 
jednej z bajek Pana Andersena pt. „Brzydkie Kaczątko”. Po obejrzeniu 
bajki dzieci wspólnie opowiedziały jej treść i otrzymały obrazek do po-
kolorowania przedstawiający brzydkie Kaczątko, a właściwie pięknego 
łabędzia na wodzie. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik został 
przez Pana Andersena poczęstowany cukierkiem i otrzymał zakładkę 
do książki promującą akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Serdecznie dziękujemy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Sko-
kach za miłe zorganizowanie nam czasu. Zajęcia, w czasie których dzieci 
czerpały wiele radości bardzo nam się podobały i na długo pozostaną 
w naszej pamięci. 

Agnieszka Kokowska

Akcja czytelnicza „SZKOLNIAKI 
CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM”

24 kwietnia 2013r. w Przedszkolu w Jabłkowie odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach Akcji Czytelniczej. Tym razem akcję przeprowa-
dziły Weronika Konowalska z klasy V i Weronika Nawrocka z klasy 
VI. W związku z obchodzonym Rokiem Twórczości Juliana Tuwima 
dziewczyny przygotowały dla młodszych koleżanek i kolegów wiersz 
pt. „Rzepka”. Weronika Konowalska wcieliła się w rolę dziadka, który 
poruszył do wyrywania rzepki małych słuchaczy. Wszystkie działania 
odbywały się w rytm czytanego przez Weronikę Nawrocką wiersza. Po 
skończonym czytaniu dziewczyny porozmawiały z dziećmi o bohate-
rach wiersza. Następnie zabawiły się z Przedszkolakami w kalambury, 
w których dzieci przedstawiały za pomocą gestów postacie występujące 
w wierszu. Mali aktorzy nie mieli najmniejszych problemów z wystę-

pem na forum. Uśmiechnięte i zadowolone buźki wszystkich dzieci 
to najlepszy dowód na to, że się podobało. Dziewczyny prowadzące 
sprawdziły się rewelacyjnie w powierzonym zadaniu.

Danuta Dobrzycka-Klimczak

DZIEń FLAGI W PRZEDSZKOLU
Dzień 30 kwietnia 2013 roku dla przedszkolaków z grupy Pszczółki 

i Słoneczka z oddziału w Jabłkowie był wspaniałą lekcją historii. Już 
od najmłodszych lat należy uczyć postaw patriotycznych oraz szacunku 
do symboli narodowych, dlatego w tym oto dniu przedszkolaki zostały 
zaznajomione z symbolami narodowymi oraz słowami i melodią hym-

nu. Dzieci przypomniały sobie jaką postawę należy przyjąć podczas 
śpiewania hymnu oraz na akademiach. Nauczyły się także wiersza 
autorstwa Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały”. Następnie 
malowały farbami flagę polski. Zajęcia przedszkolakom bardzo się 
podobały. Z uśmiechami na twarzy i własnoręcznie wykonanymi fla-
gami wracały do domu. 

Agnieszka Kokowska

PRZEDSZKOLAKI NA 
PRZEDSTAWIENIU TEATRALNYM 
W piątek, dnia 10 maja z okazji „Tygodnia Bibliotek w Skokach” 

w ramach „X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” przedszkolaki 
z Jabłkowa zostały zaproszone przez Panią dyrektor z Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach na przedstawienie pt: „Felek”  
w wykonaniu Pana Władysława Aniszewskiego.

Scenariusz przedstawienia został opracowany na podstawie znanych 
utworów Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Wiery Badalskiej, An-
toniego Marianowicza oraz Wiktora Woroszylskiego. Główny bohater 
Felek bardzo szybko nawiązał kontakt z publicznością. W sposób 
bardzo humorystyczny  angażował dzieci do wspólnej zabawy. 

Przedstawienie bardzo nam się podobało i na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Biblioteki w Skokach 
za zaproszenie nas do obejrzenia powyższej inscenizacji. 

Paulina Nowak
Agnieszka Kokowska 

PROFILAKTYKA W PRZEDSZKOLU
W piątek, dnia 19 kwietnia przedszkolaki z grupy „Pszczółki” 

i „Słoneczka” w ramach dnia profilaktyki zostały zaproszone na przed-
stawienie przygotowane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
w Jabłkowie. Tematyką przedstawienia  była higiena osobista. Dla nas 
przedszkolaków była to wspaniała lekcja, podczas której utrwaliliśmy 
sobie wiele poprawnych zachowań dotyczących czystości. 

Serdecznie dziękujemy Pani  pedagog Joannie Tomczak za zapro-
szenie nas na przedstawienie. 

Agnieszka Kokowska 
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FESTIWAL 
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Dziewiątego maja kilkoro dzieci z naszego przedszkola wzięło 
udział w XII Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Da-
masławek 2013.

Przygotowania do przeglądu trwały kilka tygodni. Wybór piosenek, 
nauka tekstów, ćwiczenie dykcji, układy choreograficzne, oraz najcie-
kawsze – śpiew do mikrofonu itp.

W konkursie wzięło udział dwadzieścioro pięcioro dzieci z dwuna-
stu przedszkoli. W tym czworo solistów z naszego przedszkola (Olga 
Kujawa, Julia Szewczyńska, Gabrysia Kiszka, Kamil Kamiński), oraz 
towarzyszące im zespoły taneczne (Ania Pol, Ola Markiewicz, Wik-
toria Szczepaniak, Szymon Kruś). Wszystkie dzieci pokazały się z jak 
najlepszej strony. 

Regulamin konkursu pozwolił Jury tego dnia wyłonić „Złotą piątkę”, 
w której znalazła się Julia Szewczyńska. Julka będzie reprezentowała 
nasze przedszkole w eliminacjach rejonowych w Trzciance dwudzie-
stego czwartego maja. Trzymamy kciuki!!!.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci 
oraz strojów.

MALI STRAŻNICY PRZYRODY
Każdy przedszkolak doskonale wie jak należy dbać o przyrodę. 

Szanować zieleń, nie śmiecić, nie niszczyć – to wiedzą wszyscy. Uczymy 
dzieci, by zostawiały nasz świat takim jakim go zastały.

My grupa sześciolatków postanowiliśmy, że zostawimy po sobie 
ślad. Coś co sprawi wiele radości  tym, którzy zawitają na dziedziniec 
przedszkolny. Na pamiątkę cudownych, beztroskich, dziecięcych chwil 
spędzonych w naszym przedszkolu, posadziliśmy okazałą lipę.

Mamy nadzieję, że po latach gdy zawitamy w mury naszego przed-
szkola, będziemy mogli usiąść w jej cieniu i wspominać najpiękniej-
sze dni.

KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE 
RÓŻOWO-NIEBIESKIE LUBI BYć

26 kwietnia nasze przedszkole zrobiło się różowo-niebieskie. W tym 
dniu królował kolor niebieski szczególnie u chłopców i oczywiście 
różowy u dziewczynek.

Głównym tematem zabaw i zajęć była woda(jej znaczenie dla życia 
ludzi, zwierząt i roślin, ochrona zasobów wodnych, poszerzenie wiedzy 
na temat sposobów oszczędzania wody i wykorzystania wody) i kwiaty 
(ich barwa, rodzaje, kształt) ale nie tylko. Jedna z grup starszaków 
oglądała świat przez różowe okulary, które dzieci same zrobiły. Ciekawe 
jak ten świat wyglądał?

WSPANIAŁY APEL
Dnia 30 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji 222 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt 
w historii Polski, uczniowie pod opieką nauczycielek Alicji Kramer, 
Renaty Stróżewskiej i Wioletty Molińskiej przygotowali część arty-
styczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość zaini-
cjowało wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu 
narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Jak co roku było 
wzniośle i dostojnie, a uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skoki - Tadeusz Kłos, Przewodniczący  Rady 
Miejskiej - Zbigniew Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Bp. 
–ks. dziekan Karol Kaczor, przewodniczący Rady Rodziców - Jacek 
Dukszta, Sekretarz Urzędu – Blanka Gaździak.

Oprawa muzyczna i nowe piękne piosenki stworzyły ciekawy klimat, 
a tańczące poloneza siedmiolatki z klasy II a wzbudziły zachwyt. Obok 
tradycyjnego wystroju sali w biało-czerwonych barwach, uwagę zwra-

cały dzieci trzymające w ręku kilkadziesiąt małych chorągiewek. Nie 
zabrakło oczywiście strojów z epoki i oprawy multimedialnej. Rocznicę 
obchodzono z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego, 
bo jak mawiał patron naszej szkoły, Adam Mickiewicz:

„Wszakże mamy jeden akt przeszłości, jedno prawo pisane, które zgłębiać, 
którego duchem przejmować się należy. Bo to prawo nie wypadło z głowy 
pojedynczego mędrka, ale wyjęte było z serca wielkiej masy; nie czerni się 
tylko na papierze, ale żyje dotąd w pamięci, w życzeniach pokoleń; jest 
więc prawem żywym, zakorzenionym w przeszłości, mającym się rozwinąć 
w przyszłość. Mamy Konstytucję 3 Maja”.

Dyrektor szkoły, Wiesław Berendt, dziękując za przygotowanie 
wspaniałego przedstawienia  zauważył, iż wszyscy aktorzy stanęli 
na wysokości zadania, a widowisko słowno – muzyczne, połączone 
z wirtualnymi dekoracjami i rzeczywistymi rekwizytami,  wiarygodnie 
przybliżyło historię uchwalenia konstytucji nie tylko  małym dzieciom, 
ale  i dorosłym. Młodzież pokazała, że pamięta i szanuje czyny przod-
ków  dając  wyraz swojej artystycznej aktywności i poszukując wciąż 
nowych sposobów utrwalenia bohaterskich kart historii Ojczyzny. 
Wielkie brawa dla wykonawców!

Renata Stróżewska

DZIEń ZIEMI 2013
Problem odpadów jest aktualny przez cały rok. W naszej szkole 

odbywa się zbiórka plastikowych nakrętek, a od siedmiu lat zbiórka 
zużytych baterii oraz puszek aluminiowych. Działamy więc zgodnie 
z hasłem tegorocznego Dnia Ziemi: „Nakręć się na recykling". 
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Ponadto uczniowie wraz z nauczycielami sprzątali las w pobliżu 
szkoły. Niestety, było co zbierać. Zgromadzono 35 worków śmieci. 
Odbyły się trzy wycieczki do gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów przy ul. Rogozińskiej. Właśnie tam czwartoklasiści podczas 
zajęć kółka przyrodniczego przekazali ponad 15 kg zużytych baterii. 
Klasy IVc oraz IV -_VIe przystąpiły do ogólnopolskiej akcji "Fun-
dacji Ekologicznej ARKA" pod hasłem "Listy dla Ziemi". Podobnie 

jak milion rówieśników w całej Polsce dzieci opisywały swoją troskę 
o Ziemię. Papier listowy wyprodukowany z makulatury i inne materiały 
otrzymaliśmy od "ARKI".  Na odwrocie listu umieszczono ulotkę na 
temat polskich lasów, recyklingu, działań ekologicznych, oszczędzania 
energii i opieki nad zwierzętami. Uczniowie wybierali trzy zadania, któ-
re chcą szczególnie realizować w rodzinie. Listy-ulotki dzieci zaniosły 
do swoich domów. Fundacja ekologiczna zaprosiła również rodziców 
do przesyłania zdjęć rodzinnych działań ekologicznych na Facebook.
com/listydlaziemi. W ten sposób Dzień Ziemi będzie trwać nadal.  

ZŁOTO I BRĄZ W CZWÓRBOJU 
LEKKOATLETYCZNYM!!!

8 maja był dniem sportowych zmagań na stadionie wągrowieckiego 
OSiRu. 

Tym razem zawodniczki i zawodnicy naszej szkoły próbowali 
swoich sił w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Czwórboju 
Lekkoatletycznym, na który przybyło 6 reprezentacji chłopców oraz 6 
reprezentacji dziewcząt. Każdy z uczestników startował w następują-
cych konkurencjach: bieg na dystansie 60m, skok w dal, rzut piłeczką 
palantową oraz bieg na 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców. 
Mimo uciążliwego upału nasi sportowcy uzyskiwali bardzo dobre wyniki 
i w każdej konkurencji starali się dawać z siebie maksimum możliwości. 
Zarówno drużynie dziewcząt, jak i chłopców zabrakło odrobiny szczę-
ścia i niestety, nie udało się im zająć miejsca na podium. Poza starszą 
reprezentacją dziewcząt startowała również nasza młodsza drużyna, 
składająca się z uczennic klas IV, które zaprezentowały się znakomicie 
i można z nimi wiązać nadzieję na przyszły rok szkolny. 

Poza klasyfikacją drużynową przeprowadzona została również kla-
syfikacja indywidualna.

Uczeń naszej szkoły - Franciszek Dukszta okazał się najlepszy ze 
wszystkich startujących zawodników i zajął I miejsce na podium, zdo-
bywając złoty medal i tytuł mistrza powiatu wągrowieckiego. Natomiast 
wśród dziewcząt świetnie ukończyła zawody Anna Surdyk, która zajęła 
III miejsce i otrzymała brązowy medal.

Ani, Frankowi oraz pozostałym zawodniczkom i zawodnikom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Skład drużyny dziewcząt I: Anna Surdyk, Aleksandra Szymaś, Kamila 
Budka, Wiktoria Tadeusz, Julia Frąckowiak, Martyna Frąckowiak.
Skład drużyny dziewcząt II: Joanna Dziel, Magdalena Kaczmarek, 
Natalia Lahuta, Małgorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Weronika Witt.
Skład drużyny chłopców: Franciszek Dukszta, Sebastian Dąbrowski, 
Adrian Szwed, Wiktor Woźniak, Filip Jarzembowski. 
Opiekun reprezentacji: mgr Katarzyna Dziel

TYDZIEń BIBLIOTEK
Tydzień Bibliotek upłynął w szkole niesłychanie szybko i owocnie. 

Ponieważ biblioteka jest miejscem dla kreatywnych postawiono na 
różnorodność działań pedagogicznych. 

Pierwszego dnia uczniowie zapoznali się z prezentacją multime-
dialną Narodziny pisma drogą do powstania książki, by później dys-
kutować o petroglifach, majuskule i inkunabułach. W drugim dniu 
młodsi uczestniczyli w zajęciach Ukryci bohaterowie, a ich zadanie 
polegało na wyszukaniu w przygotowanych opowiadaniach ukrytych 
tytułów książek i bohaterów literackich. Najwięcej przeżyć i emo-
cji przyniósł piątek, dzień poświęcony Literackim Kalamburom. 
Uczestnicy zajęć za pomocą gestów musieli tak pokazać tytuł książki, 
by koledzy z drużyny nie mieli problemów z jego odgadnięciem. 

Pomysłowość młodych mimów w wyrażaniu mowy ciała przeszła 
najśmielsze oczekiwania nas -dorosłych. Poniedziałek był dla ma-
luchów dniem ekspresji plastycznej. W spotkaniach zatytułowanych  
W bibliotece zawsze można coś zmalować  dzieci mogły wyrazić 
swoje myśli na temat biblioteki za pomocą rysunków, które później 
ozdobiły biblioteczną gazetkę. Starsi natomiast uczestnicząc w Małej 
burzy mózgów łamali głowy nad hasłami promującymi książkę i bi-
bliotekę. Kolejnego dnia w czytelni można było znaleźć wszystko. 
Prawie wszystko. Walizka, żelazko, talerz, spódniczka to tylko kilka 
rekwizytów całego zbioru przygotowanego dla pierwszoklasistów. 
Wśród tego miszmaszu uczniowie wyszukiwali eksponat odpowia-
dający rozwiązaniu wylosowanej zagadki. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Moja gliniana 
tabliczka. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi pisma 
klinowego i różnych materiałów pisarskich uczniowie mieli moż-
liwość uformowania z gliny własnej tabliczki i zapisania na niej 
swoich sekretów. 

Jak powszechnie  wiadomo, książki są po to, by je czytać. Niestety, 
po wielokrotnym użyciu wymagają napraw. Dlatego też środę po-
święcono książce. Przez cały dzień w czytelni czynne było SPA dla 
książek, a oferowane zabiegi takie jak  „Okłady z folii” przywraca-
jące książkom witalność oraz regenerująco-odmładzająca „Terapia 
taśmowa” przywróciły lekturom obowiązkowym dawny blask. 

Aktywność i zaangażowanie uczniów podczas Tygodnia Bibliotek 
napawa optymizmem i utwierdza w przekonaniu, że warto rozwijać 
własną kreatywność, by dorównać uczniowskiej inwencji twórczej.

UWAGA!
Czytanie silnie pobudza wyobraźnię

i poszerza horyzonty!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Skokach 

ZAPRASZA
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DZIEń PROFILAKTYKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W JABŁKOWIE

„DBAM O CZYSTOŚć I ZDROWIE”
Tegoroczny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Jabłko-

wie został zorganizowany pod hasłem „Dbam o czystość i zdrowie”. 
W trakcie dnia podsumowane zostały dotychczasowe działania na 
rzecz wyrobienia odpowiednich nawyków zdrowotnych i higienicznych.

W trakcie dnia uczniowie mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezen-
tację multimedialną pt. „Higiena osobista”, obejrzeć przedstawienie 
o czystości oraz przygotować plakaty o czystości, rozwiązać krzyżówki 
i wyjaśnić pojęcie „choroba brudnych rąk”. Dodatkowo klasy IV – VI  
wzięły udział w warsztatach nt. „Profilaktyki zachowań ryzykownych”. 
W ich trakcie promowano bezpieczne zachowanie oraz zdrowy styl 
życia. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracow-
nię profilaktyczną Krokus z Krakowa, a sfinansowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Za udział w zaplanowanych działaniach uczniowie otrzymali do 
swojej sali „koszyczek czystości”, przeznaczony do użytku codziennego 
w salach lekcyjnych.

Podsumowując dzień należy uznać, że istnieje potrzeba przypomi-
nania uczniom o konieczności dbania o higienę i aktywny wypoczynek, 
prawidłowe odżywianie czy unikanie tego, co jest szkodliwe.

Joanna Tomczak

ŚWIĘTO LASU
26 kwietnia leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Poznaniu obchodzili Święto Lasu. Impreza odbyła się na terenie 
obiektu turystyczno-edukacyjnego  „Dziewicza Góra" w Nadleśnictwie 
Łopuchówko, który tego dnia został uroczyście otwarty.  

Święto Lasu miało charakter oficjalnej gali. Wzięło w nim udział 
około 300 osób, w tym między innymi Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek, biskup Edward Janiak, Marek Baumgart z WFOŚiGW, przed-
stawiciele Straży Pożarnej, samorządów, nauki, szkół, stowarzyszeń, 
Lasów Państwowych. Tegoroczne uroczystości odbyły  się pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława 
Komorowskiego.  Nasze gimnazjum zostało wyróżnione za współpracę 
w promowaniu edukacji leśnej a nagrodę odebrała  Małgorzata Zaga-
niaczyk ,  która jednocześnie z Nadleśniczym Zbigniewem Szelągiem  
dokonała symbolicznego otwarcia obiektu turystyczno-edukacyjnego.

Małgorzata Zaganiaczyk    

VI SPOTKANIE GIMNAZJÓW 
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
WIEDZY OLIMPIJSKIEJ

Po raz kolejny w hali gimnazjum w Skokach spotkały się reprezenta-
cje szkół noszących zaszczytne imię Polskich Olimpijczyków. 26 kwiet-
nia  2013 roku zawitali do nas gimnazjaliści z: Gliwic, Gryfina, Koła, 
Kędzierzyna Koźla, Ostrowite i Przykony. Po raz pierwszy gościliśmy 
uczniów z Koła. Dzięki temu na mapie Polski pojawiła się dwudziesta 
nazwa miejscowości, z której młodzież bierze udział w naszym święcie. 

Wyjątkowo licznie zjawili się olimpijczycy: M. Bartoszak, I. Dzięcioł 
– Marcinkiewicz, D. Goździak, J. Jackowski, Ł. Nowak, Z. Orywał, A. 

Wojciechowski. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele 
władz powiatowych i gminnych oraz proboszcz parafii. 

Podczas części oficjalnej spotkania wprowadzone zostały reprezen-
tacje szkół ze sztandarami oraz przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa 
Kurkowego. Na maszt wciągnięto flagę olimpijską i zapalono znicz, 
który  towarzyszył wszystkim uczestnikom w zmaganiach sportowych. 
Ceremoniał olimpijski zwieńczono odczytaniem apelu olimpijskiego 
na 2013 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos oraz 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
Pan Wiesław Sierzchuła uhonorowali Pana Zbigniewa Orywała pa-
miątkowym grawertynem za wspieranie inicjatywy i propagowanie 
idei olimpijskiej wśród młodzieży. Nadmienić należy, że Pan Zbigniew 
Orywał uczestniczy w spotkaniach „rodzin olimpijskich” od samego po-
czątku i swoją postawą propaguje idee fair play. Część oficjalną swoim 
występem zakończył zespół „Rosses”. Goście oraz młodzież naszego 
gimnazjum wzięli udział w Pikniku Olimpijskim, zdobywając kolejne 
sprawności, wśród których były m.in.: wspinaczka na ściance, chodzenie 
na szczudłach, strzelanie z wiatrówki, rzuty do kosza, czy dart. W tym 
samym czasie po dwóch przedstawicieli każdej ze szkół wzięło udział 
w I części VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej – teście 
wyboru, który składał się z 25 pytań. Kiedy skończyły się zmagania 

piknikowe, wszyscy udali się na trasę Festiwalu Sztafet, by dopingo-
wać swoich lekkoatletów. Każda sztafeta składała się z 4 chłopców i 3 
dziewcząt. Reprezentacje pokonywały odcinek trasy liczący ok. 750 m. 
W tegorocznych zmaganiach I miejsce zdobyło gimnazjum  z Gliwic, II 
miejsce przypadło gospodarzom – gimnazjum ze Skoków, III miejsce 
zdobyła reprezentacja z gimnazjum z Kędzierzyna Koźla. Po zakoń-
czonych zawodach uczestnicy posilili się kiełbaską z grilla (ufundowaną 
i przygotowaną przez Radę Rodziców). Zwieńczeniem całodniowych 
rywalizacji był II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. 
W tym roku przybrał on nieco inna formę. Skorzystaliśmy ze zdobyczy 
techniki – elektronicznego systemu pilotów Classroom Performance 
System. Wszyscy zgromadzeni w tym czasie w hali mogli oglądać zaciętą 
rywalizację na telebimie. Ogromną wiedzą, zwyciężając w klasyfikacji 
indywidualnej, wykazał się Piotr Markiewicz – uczeń gimnazjum 
w Skokach zdobywając 129 punktów i tym samym wyprzedzając swoich 
kolegów: z gimnazjum z Kędzierzyna Koźla – Sebastiana Wróbla – 
105,5 punktu oraz Bartosza Kliś z gimnazjum z Koła – 102,5 punktu. 
W klasyfikacji łącznej szkół zwyciężyło gimnazjum z Kędzierzyna Koźla, 
wyprzedzając Koło i Przykonę. Na zakończenie wręczono najlepszym 
drużynom puchary, nagrody rzeczowe. Wśród uczestników pikniku 
rozlosowano kilkadziesiąt nagród rzeczowych. 

Nasze spotkanie mogło się odbyć dzięki wielu instytucjom i osobom 
prywatnym. Ogromne podziękowanie kierujemy do Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego za objęcie patronatem spotkania, a Panu Dariuszowi 
Goździakowi i Pani Iwonie Dzięcioł – Marcinkiewicz za obecność 
podczas uroczystości i zaangażowanie w nasz projekt. Dziękujemy 
Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu ze Starostą Panem Michałem 
Piechockim na czele, Urzędowi Miasta i Gminy Skoki z Burmistrzem 
Panem Tadeuszem Kłosem, Bibliotece Publicznej w Skokach, Radzie 
Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za wsparcie.     

Opracował  Grzegorz Samol  
Zdjęcia Daria Urbaczewska, Ilona Węglewska, Wiesław Nowak
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Dokończenie na str. 22

W SŁUŻBIE ZIEMI
DZIEń ZIEMI 2013

Od 1970 roku na całym świecie, corocznie w kwietniu obchodzony jest 
Dzień Ziemi. Również w naszej szkole, tradycyjnie rok w rok, ten ważny 
dla środowiska przyrodniczego dzień jest umieszczany w kalendarzu 
imprez obowiązkowych, wręcz priorytetowych. W tym roku światowy 
Dzień Ziemi przypadał na 22 kwietnia, jednakże ze względów organi-
zacyjnych nasza placówka to świętowanie zaplanowała na słoneczny 
czwartek 18 kwietnia. 

Obchody Dnia Ziemi składały się z dwóch bloków tematycz-
nych: apelu oraz zbiórki śmieci na obszarze Antoniewa. W pierw-
szej części uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczysty apel, 
którego zadaniem było przybliżenie obecnym na sali uczniom 
i nauczycielom wiedzy dotyczącej stanu środowiska przyrodni-
czego w Polsce oraz w rozmaitych regionach świata. Tematem 
tegorocznego Dnia Ziemi było hasło "Elektroodpady - proste 
zasady". Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku organi-
zatorzy szkolnych obchodów tego święta wykazali się dużą pomy-
słowością, aby zaciekawić zgromadzonych tematyką ekologiczną 
stworzyli audycję „Sprawa dla Ekologa”. Prowadzący poruszali 
w niej tematykę ściśle związaną z ochroną środowiska; była mowa  
o składowaniu i utylizacji śmieci, recyklingu oraz zrównoważonym 
rozwoju. Wśród rzeczowych informacji przekazywanych przez pro-
wadzących mogliśmy zobaczyć kilka bardzo interesujących filmów. 
Te małe wtrącenia kinematograficzne były cennym uzupełnieniem 
scenek prezentowanych na deskach naszej auli. Przez cały czas trwa-
nia tego ekologicznego spektaklu, na dużym ekranie przesuwały się 
slajdy prezentacji pokazujące aktualnie poruszaną ekoproblematykę. 

Niepodważalnym hitem części artystycznej był występ antoniew-
skiego chóru, którego dyrygentem była pani Lidia Hermann. Warto 
wspomnieć, że owy chór jest formacją stricte męską. Chłopcy śpiewali 
tak wyśmienicie, iż nie obyło się bez bisów. Po zakończeniu części arty-
stycznej głos zabrała pani dyrektor Iwona Grzegorzewska, która wielo-
krotnie podkreśliła jak ważnym elementem ekologicznego postepowa-
nia jest edukacja. Po zakończeniu części artystycznej, uczniowie wraz  
z nauczycielami udali się w wyznaczone antoniewskie sektory by 
zbierać śmieci. Tradycyjnie najmniej pracy mieli ci, którym przypadły 
rewiry wewnątrz naszego ośrodkowego kompleksu, ponieważ u nas 
ład i porządek panuje przez cały rok. 

Uczniowie zebrali kilka worków śmieci. Odpady zostały posegrego-
wane i trafiły do odpowiednich pojemników. Kolejny raz uczniowie 
oraz kadra pedagogiczna bardzo poważnie potraktowali ideę Dnia 
Ziemi. Nad całością imprezy już tradycyjnie czuwali: pani Marzena 
Durecka, pani Lidia Hermann, pan Zbigniew Kowalewski oraz 
piszący te słowa 

Błażej Widziński. 

DESZCZOWA PRZYGODA 
Z WŁADYSŁAWEM REYMONTEM

Po raz kolejny młodzież z Antoniewa aktywnie uczestniczyła w Raj-
dzie Reymontowskim, który się odbył 12.05.2013r w Kołaczkowie. 
Głównym celem I Etapu Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego o PUCHAR MARSZAŁKA WOJE-
WÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO było przypomnienie pobytu Wł. 
Reymonta w Kołaczkowie oraz uczczenie146 rocznicy urodzin pisarza. 

Co roku przed wyruszeniem do Kołaczkowa dziewczęta i chłopcy 
biorą udział w projekcie edukacyjnym „Bliżej Mickiewicza i Reymonta” 
realizowanym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antonie-
wie”. W ramach II etapu projektu poświęconemu naszemu Nobliście 
dzieciaki uczestniczyły w konkursie plastycznym pod kierunkiem p. 
Lidii Herman. Wystawę wszystkich prac można było oglądać w sto-
łówce Ośrodka. Po wyłonieniu przez jury czterech najpiękniejszych 
dzieł, które zostały zaprezentowane w  Kołaczkowie podopieczni 
przystąpili do następnych zadań. Nie było czasu na leniuchowanie, aby 
dobrze wypaść we współzawodnictwie powiatów młodzież poszerzała 
wiadomości o życiu i twórczości Władysława Reymonta. Wiedza ich 
została zweryfikowana podczas Quizu Plenerowego zorganizowanego 
08.05.2013r.przez grupę II. Wszystkie grupy świetnie wypadły i z pleca-
kami wyposażonymi nie tylko w kanapki, ale i w wiadomości o naszym 
Wieszczu wyruszyły na podbój kołaczkowskiej imprezy.

Powiat wągrowiecki reprezentowało 32 podopiecznych MOW An-
toniewo z opiekunami K.Kalką, J.Szczpańskim i G.Lubawą. Piesza 
trasa Rajdu Reymontowskiego tym razem była skrócona, niestety 
ciągłe opady deszczu nie pozwoliły piechurom „rozwinąć skrzydeł”. 
Miłośnicy turystyki pieszej do przejścia mieli ok.5km. z miejscowości 
Pyzdry do miejscowości Spławie. Stamtąd wszyscy uczestnicy zostali 
przewiezieni autokarami do Kołaczkowa, gdzie na terenie obiektu 
sportowego odbyły się wszystkie konkursy i konkurencje rekreacyjno-
sportowe przygotowane prze organizatorów. 

Z przyjemnością informujemy, że w konkurencjach sprawnościowych 
nasi zawodnicy odnieśli sukcesy. Krzysztof Kałuziński w rzucie lotką 
zajął 3 miejsce, Amadeusz Jurgawka stanął na najwyższym podium , 
okazał się najlepszym zawodnikiem żółwiej jazdy na rowerze. W kon-
kursie wiedzy o życiu i twórczości Władysława Reymonta Patrycja 
Matuszewska wywalczyła III miejsce. Również wysoko zostały ocenione 
prace plastyczne pt. „Jedna z czterech pór roku z Chłopów Wł. Rey-
monta”. Danielowi Kunickiemu jury przyznało III miejsce, 5 miejsce 
zajął Robert Blejwas . W podsumowaniu współzawodnictwa powiatów 
uplasowaliśmy się na IV pozycji.

W imieniu piechurów G. Lubawa

SUKCESY ARTYSTYCZNE 
I NIE TYLKO...

Już prawie końcówka drugiego półrocza. Za miesiąc i dwa tygodnie 
wakacje. Nadchodzi czas podsumowań osiągnięć edukacyjnych, wysta-
wiania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, wypisywania 
świadectw, ale też listów pochwalnych do rodziców czy gratulacji tym 
uczniom, którzy w minionym roku szkolnym rozwijali swoje zdolno-
ści, uczestniczyli w turniejach, konkursach i przeglądach uzyskując 
znaczące rezultaty. 

Jak dotąd nie pisaliśmy o nich za dużo, ale myślimy, że warto ich 
poznać, bo starają się aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach na-
ukowych, artystycznych czy sportowych. 

Dzisiaj kilka słów o uczniach z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego, którzy rozwijają swoje zamiłowania artystyczne i dzięki pracy 
wkładanej w samorozwój odnieśli właśnie w tym półroczu sukcesy.

Wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie Wokalistów „Graj 
Muzyka!2013” w miesiącu styczniu piosenką pt. „Na chwilę przed 
odlotem” wyśpiewała Natalia Szulc.

Kolejne wyróżnienia, tym razem w VI Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim „Między Wierszami” organizowanym przez Ognisko Pracy 
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Pozaszkolnej w Wągrowcu, zdobyli Natalia Szulc za wiersz Wisławy 
Szymborskiej „Eksperyment” oraz Daniel Kunicki za wzruszającą 
recytację wiersza Ewy Lipskiej „Dom Dziecka”. On też został uho-
norowany nagrodą specjalną radnej Powiatu Wągrowieckiego - Pani 
Małgorzaty Osuch.

W tym samym konkursie w kategorii poezji śpiewanej wyróżnienie 
za interpretację piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego 
pt. „Na całej połaci śnieg” otrzymała Weronika Kordelewicz.

Klaudia Chandrykowska została finalistką XXVIII Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 2 w Poznaniu.

Natomiast Katarzyna Makarewicz została wyróżniona na Konkur-
sie Piosenki Niemieckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 
w Swarzędzu.

Młodzież z Antoniewa uczestniczyła też w międzynarodowym 
konkursie „Nagroda Młodzieżowa 2013” pt. „Muzyka łączy kultury” 
organizowanym w Hesji (Niemcy), w powiecie Schmalkalden - Meinin-
gen i w heskich regionach partnerskich: Emilii - Romagnii (Włochy) 
i Wielkopolsce.

Przygotowana przez nich w dwóch językach (polskim i niemieckim) 
praca konkursowa pod nazwą „Muzyka oknem na świat”, w skład której 
weszły: film reportażowy pt. „Muzyczne ścieżki życia”, kalendarz „Miej-
sca muzyki w otaczającym świecie” oraz prezentacja multimedialna 
„Muzyka łączy kultury”, zajęła zaszczytne drugie miejsce. Nadmienić tu 
należy, że w Polsce oraz Niemczech miejsca pierwszego nie przyznano, 
a zatem ocena jury była dla młodzieży miłym zaskoczeniem i pokazała, 
że warto się trudzić, poszukiwać pomysłów i inspiracji.

Delegacja uczniów wraz z opiekunami pomagającymi w realizacji 
przedsięwzięcia została zaproszona do Frankfurtu i Wiesbaden na 
oficjalną uroczystość wręczenia nagród, na spotkanie z młodzieżą 
z regionów europejskich biorących udział w konkursie i będącej jego 
laureatami oraz zwiedzanie pięknych zakątków Niemiec. 

O wrażeniach z podróży napiszemy w miesiącu czerwcu.
M.Wylegalska

Dokończenie ze str. 21

CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 16 maja 2013 r) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto 

na mąkę ok. 650 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 920 - 950 zł/t. Do ceny 
należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  
na poziomie : pszenica na paszę do 900 - 940 zł/tona, pszenżyto do  840 
zł/t, jęczmień na paszę w cenie do 800 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszenżyto, 
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 do 5 zł, seler do 4 zł,  ogórki ok. 3,5 – 4,5 zł/kg, 
pomidory krajowe 8,00-11,00 zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,50 zł/kg. Jaja kurze do 
0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 16 maja 2013) – średnio 4,60 - 4,80 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,50 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 5,00 – 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 16 MAJA 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 ok. 700 - 900 zł/tona. Śruta sojowa do 2400 zł/t – rok temu 
max. 2050 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/tona – rok temu ok. 1250 zł/t. 
Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,39 - 5,42 zł/litr. Rok temu 
była cena ok. 5,70 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 950 zł, żyto 

średnio 920 zł za 1 tonę, pszenżyto 850 zł/t, jęczmień był w cenie  ok. 750 
zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie podobna jak rok temu. W Polsce 
nadal jest najniższy od wielu, wielu lat stan pogłowia trzody chlewnej. 
Według rolników główną przyczyną tego jest niska opłacalność chowu 
tuczników. Podobne jak rok temu są ceny śruty rzepakowej, koncentratów 
paszowych, otrąb, nawozów. Wyższe ceny śruty sojowej. Niższa niż rok 
temu jest cena oleju napędowego. 

Dotychczasowe warunki pogodowe nie w pełni sprzyjają zasiewom. 
Na lżejszych glebach występuje niedostatek wilgoci. Opady deszczy w na-
szym rejonie są nierównomierne – ostatnie nieco poprawiły sytuację, ale 
nadal jest sucho. Oby wystąpiły następne deszcze – i żeby były bardziej 
równomierne to jest szansa na należyte plony. Jeżeli plony będą dobre 
to rolnicy muszą się liczyć z obniżką cen skupu rzepaku i zbóż. Już teraz 
można zauważyć spadek cen skupu pszenicy i żyta. Obecnie rolnicy winni 
obserwować zasiewy zbóż i w przypadku wystąpienia chorób grzybowych 
(mączniaka) lub „skrzypionki” stosować środki ochrony roślin. W bieżą-
cym roku nasi rolnicy zasiali więcej kukurydzy na ziarno niż w dawnych 
latach. Życzę rolnikom aby i w tym roku plony kukurydzy na ziarno 
były dobre.

Wnioski o „Dopłaty bezpośrednie (obszarowe) i ONW” rolnicy mogli 
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. Dopłata do zbóż to 100 zł/ha, łubinu, peluszki to 160 zł/
ha, a do sadzeniaków 500 złotych na hektar. Zachęcam rolników, aby 
wykorzystywali takie dopłaty.

Skoki, 20 maja 2013 r.
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida
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Ile czasu poświęcamy własnym dzieciom? 
Spożywając posiłek w naszej szkolnej stołówce, 
prowadziłem rozmowę z kolegą z podstawo-
wej szkoły i wspólnie doszliśmy do wniosku, 
że czasami pewnie trudno wykrzesać już siły 
u rodziców, którzy wstają wcześnie i jadą do 
pracy, z której wracają czasami o dwudziestej. 
Sytuacje związane z koniecznością zarobko-
wania, podejmowania pracy poza miejscem 
zamieszkania powoduje, że często odpowiedź 
na to pytanie jest jedna – zbyt mało, mało, 
niewiele. O rodzinie napisano już tyle, a wciąż 
zaskakują nas czasami doniesienia płynące 
z mediów o tym, jak funkcjonują i żyją inni. 
Wsłuchując się w głosy osób oceniających 
innych zawsze nasuwa się mi pytanie; na ile 
ma to związek z odsunięciem problemu od 
siebie, naznaczeniem i ukazaniem tego, że 
ja… , że u mnie jest jeszcze bardzo poprawnie. 
Wszyscy wiemy doskonale, że najwłaściwszym 
miejscem wzrastania dziecka jest jego własna 
rodzina, gwarantująca mu najlepsze warunki 
do pełnego rozwoju fizycznego, społecznego 
i emocjonalnego. Środowisko rodzinne dające 
dziecku świadomość stabilizacji i przewidywal-
ności, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. 
W chwili gdy między rodzicami pojawia się 
rozłam, a cele indywidualne (np. kariera za-
wodowa, nowy partner) stają się ważniejsze 
od wewnętrznej stabilizacji, dziecko zaczyna 
generować zachowania ryzykowne, wagaruje, 
dokonuje aktów agresji i autoagresji po to, 
aby zwrócić na siebie uwagę rodziców i do-
określić im wspólny, nadrzędny cel, jakim 
jest zaopiekowanie się własnym dzieckiem. 
Samotne rodzicielstwo również może nieść 
ze sobą wiele zagrożeń. Braki finansowe, fru-
stracje porzuconego współmałżonka, kryzys 
związany z pojawieniem się w życiu rodziców 
nowych partnerów oraz dzieci z pierwszych 
związków rodzą poczucie zagrożenia, silnego 
napięcia emocjonalnego, co w konsekwencji 
może skutkować zachowaniami o charakterze 
przemocowym i autoagresywnym. W rodzinie 
rekonstruowanej dochodzi często do rozbież-
ności w reprezentowanych przez rodziców 
postawach wychowawczych. Niektóre z tych 
postaw chciałbym scharakteryzować, przedsta-
wić i naświetlić o możliwych konsekwencjach. 

Typ postawy: kochająca kontrola – w obawie 
o bezpieczeństwo, zdrowie oraz prawidłowy 
rozwój dziecka, rodzic pozbawia je aktywności 
fizycznej oraz relacji z rówieśnikami. Unie-
możliwia mu prawidłowy rozwój społeczny. 
Możliwe konsekwencje – to fakt, że dziecko 
nie uczy się samo rozwiązywać sytuacji trud-
nych i konfliktowych, jest w tym przecież 
wyręczane. Ma przekonanie, że niezależnie od 
prawdy i racji, wkraczający w konflikt rodzic 
zawsze rozwiąże go pomyślnie, używając prze-

POStAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW 
NA PRZEJAWY ZACHOWAŃ DZIECKA

wagi związanej z pozycją i wiekiem. 
Zupełnie innym typem postawy będzie: 

kochająca swoboda – rodzic darząc swoje 
dziecko bezgranicznym uczuciem, nie potrafi 
mu wyznaczyć bezpiecznych dla jego rozwo-
ju, obowiązujących go norm. Pozwala mu na 
realizację wszystkich deklarowanych potrzeb, 
nawet tych nie do końca bezpiecznych dla roz-
woju. Możliwe konsekwencje -  to nieistnienie 
granic w wychowaniu skutkujące brakiem 
zasad moralnych, co w efekcie pociąga za sobą 
zachowania o charakterze socjopatycznym. 
Dziecko nie potrafi odraczać zaspakajania 
własnych potrzeb. 

Typ postawy: wroga kontrola – reprezen-

tuje rodzic, któremu trudno pogodzić się 
z ograniczonymi możliwościami dziecka. 
Wyładowuje on nadpiecku swoją frustrację 
i niezadowolenie, wynikające z innych, nieza-
leżnych od niego przyczyn. Poddaje pociechę 
swojej tresurze, używając zawsze przemocy 
psychicznej, ale równie często  i fizycznej. 
Poprzez przymuszanie dziecka do wzmożonej 
pracy, niejednokrotnie ponad jego siły, dąży 
do osiągnięcia celu niemożliwego z punktu 
widzenia pedagogiki i psychologii. Możliwe 
konsekwencje – to doprowadzenie do tego, 
że dziecko żyje w stałym napięciu i strachu, 
często konsekwencją są akty autoagresji 
(agresja dziecka skierowana na siebie), mają-
ce na celu zniwelowanie napięcia i chwilowe 
poczucie ulgi. Stosowanie tej postawy skutkuje 
ponadto u dziecka wyższą reaktywnością i im-
pulsywnością.

Typ postawy – wroga swoboda – sprowadza 
się do zaspokajania jedynie potrzeb fizjolo-
gicznych dziecka, choć czasem i one pozostają 

zaniedbywane. Dziecko ma pełną swobodę, 
wynikającą z braku troski, miłości, akceptacji, 
potrzeby przebywania z nim. Skrajnym przy-
padkiem tej postawy jest porzucenie dziecka 
lub doprowadzenie do sytuacji, kiedy to rodzic 
nie mający już pomysłu na dalsze wychowanie 
dziecka, poddaje się, rezygnuje, składa pismo 
do Sądu Rodzinnego, że nie chce dalej być 
rodzicem. Mieliśmy już taki przypadek w na-
szej szkole. Możliwe konsekwencje – to za-
chowania dysfunkcyjne dziecka, przemocowe, 
agresywne, czasami przestępcze. Mają na celu 
zwrócenie na siebie uwagi. Są swoistym woła-
niem o pomoc, zainteresowanie i troskę, a jeśli 
ta potrzeba nie zostanie w porę zauważona, 

lub funkcje wychowawcze nie przejmie ktoś 
poza rodziną dochodzi do wyizolowania, wej-
ścia w konflikt z prawem,  a czasami tragedii.  
Jaką więc powinniśmy wykazać się postawą? 
Oczywiście nie daję tu recepty na powodzenia 
wychowawcze, ale z poczynionych rozmów, 
obserwacji  wynika, że najbardziej pożądaną 
postawą wychowawczą, to postawa mieszcząca 
się o obszarze pomiędzy kochającą kontrolą 
a kochającą swobodą. Pozwala to dziecku na 
bezpieczne eksperymentowanie i uczenie się 
na własnych błędach w bezpiecznym i kontro-
lowanym przez rodzica otoczeniu. Wtedy to 
dziecko wdraża się do przestrzegania norm, 
granic  oraz ponoszenia konsekwencji za ich 
naruszenie. Uczy się na własnych błędach. 
Rodzic, pozostając w stałym kontakcie z dziec-
kiem, w łatwy sposób może uchwycić u niego 
wszelkie dysfunkcje i w konstruktywny sposób 
na nie zareagować.   

Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny Gimnazjum w Skokach
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Odejście po którym już nic nigdy nie będzie takie same. Życie 
czasami ściemnia i oszukuje, czasami zwalnia by później przyśpieszyć. 
Czasami uparcie pokazuje to światełko, co później okazuje się tylko 
przygasającą iskierką, ale jedno jest pewne; zawsze ze sobą niesie na-
dzieję. Zagląda w oczy i już wiesz - nie zamienisz je na inne. Czujesz 
wtedy, że trawa jest zawsze zieleńsza niż oczy potrafią zapamiętać jej 
kolor i te łzy, które pozostawiasz za sobą. Śmierć przychodzi wcześniej 
lub później, choć zawsze przychodzi nie w porę. Gdy wcześniej przyj-
dzie niż przyjść powinna, to żal nieutulony. Bo odeszła ta, która była 
kimś ważnym, najwyższym autorytetem, ostatecznym decydentem, 
bez której trudno sobie wyobrazić dalsze życie, która prowadziła, 
organizowała, stanowiła. Bo odeszła ta, która mogła jeszcze pożyć, 
być pomocą i podporą domu, dobrym duchem. Ta która tworzyła 
klimat, nadawała styl, budowała atmosferę. Odchodząc pozostawia 
smutne sieroctwo. Pamiętam dobrze, choć już niedługo minie pięć 
lat jak odeszła. Walczyłem długo o to, by to światełko nie zgasło, ale 
Bóg chciał inaczej. Czyściutko, dobra opieka, nadzór lekarski. Byłem 
u niej każdego dnia. Po długiej, wyniszczającej chorobie, czasem mnie 
już nie poznawała. Wtedy w myślach przywoływałem cały ten czas jaki 
spędziliśmy razem. …dopóki śmierć nas nie rozłączy - takie słowa przy-
sięgi małżeńskiej padają z ust narzeczonych stojących przed ołtarzem. 
W dniu ślubu młodzi cieszą się swoim szczęściem, celebrują miłość, 
która ich połączyła. Nikt nie spodziewa się, że ta radość potrwa boleśnie 
krótko. Nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi doświadczać sytuację, gdy 
oddajesz komuś kawałek siebie i nie odwracalnie go tracisz. Skazany 
na najgorszą torturę, jaką wymyślił rodzaj ludzki: na samotność, po 
pewnym czasie, po długim wpatrywaniu się w sufit zrobiłem wyczytane 
postanowienia (może komuś to uratuje życie, albo pozwoli nauczyć 
się żyć od nowa): dbać o siebie, na początek wir pracy, zająć się sobą 
i pracą, aby nie rozmyślać, codziennie wychodzić z domu, nawet jeśli 
jest to tylko wyjście do sklepu, pozwolić sobie na łzy, prowadzić dzien-
nik i zapisywać swoje odczucia. Wydawało mi się, że jestem silny jak 
drzewo. Mocno zakorzenione, rozłożyste, ale też i takie pod którym 
zawsze można się schronić. Okazało się, że na przestrzeni lat pojawiła 
się burza, silny wiatr i wyrwał to drzewo z korzeniami. Osamotnienie 
jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka, 
więc kiedy już wszystko poukładasz, pomału zaczynasz czasami myśleć 
o tym, że wdowy i wdowcy mają prawo do ponownego szczęścia. Długo 
czekałem, może nie zauważałem początkowo tej, która gdzieś wpinała 
dla mnie kwiaty we włosy i błękit. Ona. Czuła, wrażliwa, inteligentna, 
dobra a przy tym pełna uroku dziewczęcego. Młoda, może trochę zbyt 
młoda, ale… hm .... Utrata bliskiej osoby, żony, męża nigdy nie jest 
łatwa, ale jesteśmy ludźmi, którzy po czasie bólu i zwątpienia stają na 
nogi. Mówi się, że światełko w tunelu, które optymiści postrzegają 
jako nadzieję na lepszą przyszłość, w rzeczywistości okazuje się być 
światłami nadjeżdżającego pociągu, który rozpędzony nie miażdży, ale 
mocno obija i siniaczy. Jako niepoprawny optymista przyjmuję tę tezę 
do wiadomości, natomiast zupełnie się z nią nie zgadzam. Aczkolwiek 
muszę przyznać, że czasem ciężko dostrzec takie światełko, albo tym 
bardziej uwierzyć w to, że ono naprawdę nie jest nadjeżdżającym po-
ciągiem. Czas rzeczywiście leczy rany, ale pozostawia po nich blizny 
w postaci wrażliwości i zrozumienia. 

Przed tymi wszystkimi, których bliskie osoby zbyt szybko doszły do 
tej bramy, za którą nie ma innych dróg, chylę dziś czoła.  

Krzysztof Ołdziejewski 
Pedagog szkolny gimnazjum

Wielu rodziców patrzy na swoją pociechę w wieku przedszkolnym, 
wczesnoszkolnym i zastanawia się, porównuje z innymi dziećmi znajo-
mych i lęka się często pozostając samemu w odczuciu, że moje dziecko 
ma trudności nie wiadomo dlaczego? I skąd? Dodatkowym obciąże-
niem dla dziecka i rodzica są pojawiające się informację z zewnątrz 
potwierdzające spostrzeżenia np. od nauczyciela, że dziecko sobie nie 
radzi z wykonywaniem prostych czynności, często sprawia wrażenie, 
że nie słucha, nie rozumie, nie kontroluje swojego zachowania, emocji 
lub wręcz odwrotnie jest powolne, z niczym nie może zdążyć, często 
płaczliwe, wycofane. W zabawach unika kontaktu dotykowego, nie radzi 
sobie z naśladowaniem ruchów (a przecież takie łatwe i inne dzieci 
robią) lub biega po sali bez celu, nie słucha komunikatów porządku-
jących, zderza się z dziećmi i sprzętami co sprawia mu przyjemność 
(często jest przypisywana wówczas dziecku celowość łamania zasad!). 
W zadaniach gubi cel (co miało zrobić), przerywa wykonanie, podczas 
zadania np. pisania – biega, wstaje, chodzi po sali/klasie, dużo mówi 
– zaczepia inne dzieci i nauczyciela!?, dobrze zaczyna ale nagle gubi 
poczucie sprawstwa i źle kończy. Mało tego nie reaguje na sugestie 
nauczyciela, co należy zrobić. Szybko się męczy, rozkojarzą, pojawia 
się zniecierpliwienie, pobudzenie psychoruchowe. 

Otoczenie jest 
zmęczone ale NA-
SZE DZIECKO 
również, bo jest 
wiecznie narażone 
na niepowodzenie 
i uwagę dorosłych, 
którzy mało chwa-
lą a dają mnóstwo 
k o m u n i k a t ó w 
przywołujących do 
porządku. A nasze 

dziecko mimo, że bardzo chce się zmienić i pokazać ile potrafi nie 
jest w stanie zmienić swojego funkcjonowania. A często towarzyszą 
temu jeszcze inne kwestie: słaba równowaga (często się przewraca, 
chodzi ciężko i „garbi się”), nie umie pojąć jak wiązać sznurowadła, 
zapinać guziki, jeździć na rowerze. Nie lubi wielu dźwięków np. prze-
jeżdżającego auta, grającej zabawki, głośnej mowy innych osób, często 
zatyka uszy prosząc, aby było ciszej. Duża niechęć do mycia głowy, 
obcinania paznokci, włosów, nie lubi przylegających ubrań, rajstop, 
gumek w bieliźnie, wszywek w ubraniach (wszystko to wywołuje odruch 
drapania i chęć pozbycia się, tego co daje nieprzyjemne odczucie). 
W szkole ma trudności z pisaniem, czytaniem (myli litery, kierunek, 
szybko się męczy) zbyt mocno trzyma kredkę, długopis, koloruje, robi 
notatki jakby linie ograniczające nie istniały. Przepisywanie z tablicy 
tzw. „koniec świata” bo jak pisze w zeszycie to nie rejestruje co jest na 
tablicy, a to co na tablicy to nie będzie to samo, co robi „Moja Pani” 
a do tego jak jeszcze wyjaśnia, to „ja już tego w ogóle nie zapamię-
tam….” A do tego „zapamiętam najbardziej z lekcji, że Ania zgubiła 
piórnik a Wojtek porozrzucał kredki!”. Ważną informacją jest też 
to, że medycznie i intelektualnie nie stwierdzono u naszego dziecka 
niczego nieprawidłowego. Rodzic pyta siebie i co zrobić? Odpowiedź 
jest krótka to nie dziecko ma problem tylko jego układ nerwowy nie 
potrafi reagować odpowiednio do sytuacji, bodźca. Nie integruje 
potrzebnych, nie eliminuje zbędnych informacji, aby dziecko mogło 
wykonać zadanie z właściwym do swoich możliwości sukcesem. Warto 
wówczas poszukać kontaktu z osobą zajmującą się terapią Integracji 
Sensorycznej – wtedy pomoże sukcesywnie odzyskać szansę celowego 
działania w czynnościach dnia codziennego i edukacyjnych nie tylko 
rodzicowi, ale przede wszystkim DZIECKU.

Ewa Przybylska-Mielcarek

CZY MOJE DZIECKO 
JESt INNE!?

SMUtNE 
SIEROCtWO

Refleksje z jakimi dziś chciałbym się podzielić z czytelnikami, 
są nieco inne niż zazwyczaj. Nie będę dziś pisał o szkole, dzie-
ciach czy rodzinie. Tematem, choć bolesnym, jakim chciałbym 
się z Wami podzielić, to nagłe odejście bliskiej osoby. 
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Podróże Andersena
Podróż 2. Piękno niejedno ma imię.

Do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie 
dołączyła kolejna placówka, która w swych progach gościła Hansa 
Christiana Andersena. 17 kwietnia pisarz odwiedził dzieci z oddziałów 
przedszkolnych z Jabłkowa i Łosińca należących do Stowarzyszenia 
Edukacyjnego TĘCZA. 

Czterdziestoosobowa grupa małych sympatyków książek miała oka-
zję dowiedzieć się od Sylwii Popadowskiej czym jest biblioteka, na czym 
polega praca bibliotekarza i jakie znaczenie w życiu młodego człowieka 
odgrywa książka. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Andersen, 
który chętnie opowiedział o swoim życiu i twórczości. Nie mógł wyjść 
z podziwu nad wiedzą przedszkolaków w szczególności z zakresu baśni 
i bajek. Na ponad godzinne spotkanie złożyło się także wspólne oglą-
danie „Brzydkiego kaczątka” oraz kolorowanie „pięknego” łabędzia. 
Z ilustracji tych powstanie książka upamiętniająca spotkanie z duńskim 
pisarzem dostępna w Bibliotece Publicznej w Skokach. 

Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem oraz wręczeniem dzie-
ciom zakładek promujących czytelnictwo.

Podróż 3. Brzydkie kaczątko wcale nie jest brzydkie.
W trzecim spotkaniu z Hansem Christianem Andersenem wzięło 

udział 160 dzieci  z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach. Pisarz odwiedził placówkę w środę, 24 kwietnia. 

Tak jak poprzednim razem dzieci wraz z Andersenem próbowały 
znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy brzydkie kaczątko jest brzydkie? 
Końcowe ustalenia były jednoznaczne i niczym nie różnił się od tych, 
które dominowały w Potrzanowie oraz  Jabłkowie: Kaczątka nie są 
brzydkie. Brzydkie kaczątka to często piękne łabędzie.

Oprócz tego dzieci dowiedziały się kim jest bibliotekarz, na czym 
polega jego praca oraz  jak funkcjonuje biblioteka, a także poznały 
życiorys i pisarski dorobek Andersena. Wspólne oglądanie baśni o pe-
rypetiach Brzydkiego Kaczątka zakończyło się słodką niespodzianką 
oraz wręczeniem zakładek książkowych,  przypominających o tej 
niezwykłej wizycie.

P.S. Biblioteka Publiczna w Skokach kieruje serdeczne podzię-
kowania do Dyrekcji i Pracowników  Przedszkola Samorządowego 
w Skokach oraz Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola Publicznego 
w Jabłkowie i Łosińcu za umożliwienie dzieciom spotkania z duńskim 
pisarzem H.Ch. Andersenem. Serdeczne podziękowania należą się 
także Antoniemu Wiśniewskiemu Radnemu Samorządu Skockiego, 
który wcielił się w rolę Andersena. Biblioteka dziękuję również M. 
Dziekan-Dobskiej i M. Bartkowiak za użyczenie rekwizytów  do cha-
rakteryzacji postaci pisarza.

Sylwia Popadowska i Zuzanna Szamocka

Biblioteka Malucha

Najmłodsi miłośnicy książek po raz drugi spotkali się w piątkowe 
popołudnie, 19 kwietnia. Z wesołymi uśmiechami przyjęli do swojego 
grona Jasia (lat 3). Cała czwórka chętnie, choć na krótki czas, jak to 
bywa u takich małych dzieci, przysłuchiwała się czytanym bajkom. 

W dalszym ciągu czekamy na kolejnych chętnych do spotkań w „Bi-
bliotece Malucha”.

Zuzanna Szamocka

Warsztaty fotograficzne
9 maja odbyły się Warsztaty fotograficzne  zorganizowane przez 

Bibliotekę Publiczną w Skokach. 18 gimnazjalistów pod opieką  pani 
Małgorzaty Zaganiaczyk oraz fotografa pana Jacka Głowa wyruszyli 
w plener po Skokach. Młodzi fotoreporterzy mieli okazję spotkać się 
z profesjonalistą. Każda chwila jest ulotna, nie pozwala czekać, czas 
płynie i trzeba ten czas uchwycić w pojedynczych kadrach. Plener zaś 
daje szczególne pole do wykazania się kreatywnością. Wybór miejsca, 
czasu, gra świateł no i przede wszystkim jak w tym wszystkim umieścić 
temat naszych zdjęć. Czekamy na zdjęcia…

Małgorzata Zaganiaczyk

 „(…) więc kiedy dziś stajemy, już u rozstaju dróg, idącym w świat z otuchą, 
niech błogosławi Bóg. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas.  Za rok, za 
dzień, za chwilę, razem nie będzie nas”. 

Pamiętamy zapewne biesiadną piosenkę jaką nie raz śpiewaliśmy. 
Wśród znajomych, rodzinnie, przy ognisku i brzmieniu strun gitary - było 
tak miło, ciepło, wiosennie. Ociepliło się. Zapachniało wiosną. Na niebie 
pojawiły się sznury ptaków. Krzyk dzikich gęsi to sygnał, że przyroda budzi 
się do życia. Rozkrzyczane, radosne wracają, ponieważ zrobiło się cieplej. 
Ociepliło się, ale tylko na chwilę, bo mróz, zimny wiatr i śniegowa pierzyna 
jakoś zimowo powróciły, a pogubione ptaki, nie wiedzą już czy zmierzać 
na północ czy na południe. Rano z krzykiem kluczą na niebie w jedną 
stronę,  a wieczorem w drugą. Widziałem je jesienią, jak zbierały się do 
odlotu. Było smutno, ponuro, robiło się zimno. Nie krzyczały. Sznurami 
sunęły do ciepłych krajów. Każdy ucieka z miejsc chłodnych i wyziębłych. 
Skuleni szukamy ciepłych krajów. Ciepłe kraje tworzą też ludzie. Miłość 
ogrzewa świat. Ale miłość spogląda na innych przez nasze osobowości. 
Dobry człowiek - dobre słońce. Miłość wyznacza bliskość. Promieniami 
miłości są uśmiech i słowo. Czym różni się uśmiech od śmiechu? W uśmie-
chu są czułość, tkliwość, serdeczność, rzewność. Śmiech nie jest czuły. Jest 
hałaśliwy, jakby zachwycony sobą. Uśmiech to wdzięk serca. A słowo? 
Czasami wystarczy jedno, by ustawić człowieka. Jednym słowem można 
odmienić czyjeś życie. Może być iskrą rozpalającą motywację do życia. 
Tyle dziś słów, krzyku, dyskusji nowomowy. Tyle smutnych, poważnych, 
nadąsanych twarzy. Biegniemy, spieszymy się, uciekamy. Ucieczka to nie 
to samo, co porzucenie. Ucieczka zakłada tęsknotę. Kiedy robi się zimno, 
ptaki odlatują do ciepłych krajów. Gdzie jest ten kraj? 

Tęsknota za wiosną jest czymś absolutnie naturalnym. Wiosna niesie 
za sobą właśnie to, co wpływa na nasz „dobrostan”, czyli wszystko co daje 
nam przyjemność. Zieleń uspokaja nas, a gdy mamy niedobór słońca, to 
pojawiają się objawy depresji. Wiosna to taki czas, kiedy wreszcie mamy 
to, czego nam najbardziej brakuje, czyli światła słonecznego i kontaktu 
z przyrodą. No właśnie, zajęci sobą, wszystkich porażamy egoizmem i butą 
- mrozimy serce. Zimny człowiek - zimne relacje. Rodzina kojarzy się 
z ciepłem rodzinnym, jest miejscem powrotów ze szkoły, z pracy i z urlopu. 
Dlaczego dzieci dziś wyrywają się z domu? Bo chłodno. Może i bogato, 
ale zimno. Małżonkowie szukają sztucznych podgrzewaczy serc, a póź-
niej śpiewają: „Otulmy się miłością... to taki szal na chłody naszych dni”. 
Odchodzą od siebie i wracają, odgrzewając uczucie, które tak naprawdę 
dawno wygasło i nigdy nie powróci. Jest zimno, choć obficie i ładnie. Ale 
ptaki lecą tam, gdzie ciepło. Rozgrzać zamrożone serce. Ile ukochasz, tyle 
rozgrzejesz. Uczyć się kochać to inwestycja, uczyć się mądrości kochania, 
to coś czego doświadczyć mogą wszyscy, ale doświadczają nieliczni. 

Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w Skokach

ZAPACHNIAŁO, ZAJAśNIAŁO
WIOSNA, ACH tO tY...
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30 kwietnia najmłodsi piłkarze Klubu Sportowego Wełna 
Skoki inaugurowali  tegoroczne kampanie profilaktyczne „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”, które mają za 
zadanie propagowanie zdrowego stylu życia. Uczą też dokony-
wania właściwych wyborów, angażują rodziców, aby wspierali 
swoje dzieci w kształtowaniu właściwych postaw oraz twórczym 
działaniu na rzecz środowiska lokalnego. 

Młodzi adepci piłki nożnej już wybrali swój zdrowy styl życia, któ-
ry w głównej mierze opiera się na zasadzie aktywnego wypoczynku 
a także wzajemnej, zdrowej rywalizacji oraz współdziałaniu w grupie 
rówieśniczej. 

Imprezę uświetnili swoim przybyciem Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki p. Tadeusz Kłos, który życzył młodym piłkarzom wielu sukce-
sów w sportowych zmaganiach oraz Koordynator ds. Uzależnień p. 
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska. 

Pani Koordynator życzyła dzieciom i ich rodzinom dobrych pomysłów 
na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz dalszych, wspólnych inicjatyw 
na rzecz promocji idei kampanijnych.  

Ze względu na fakt aktywnego włączenia się młodych ludzi w „Kam-
panię Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”, Pan Burmistrz 
i Pani Koordynator wręczyli  młodym piłkarzom dresy, które mają 
służyć im podczas treningów oraz turniejów sportowych. Upominek 
ten wzbudził u dzieci dużą radość. 

Wraz z całymi rodzinami, na boisku sportowym Orlik w Skokach, 
pod fachowym okiem trenerów klubu p. Arkadiusza Dereżyńskiego 
i p. Michała Szymasia, dzieci rozegrały pojedynki piłkarskie. Składy 
drużyn były różnorakie: mamy, ojcowie, dziadkowie i babcie grały ra-
zem z młodymi sportowcami. Nie wiadomo kto bardziej emocjonował 
się tymi rozgrywkami: dzieci czy ich rodzice, ale atmosfera była wspa-
niała. Zabawy było co niemiara, a rodzice często musieli kapitulować 
w walce z juniorami. 

Dzieci uczestniczyły też w przygotowanych kampanijnych przed-
sięwzięciach plastycznych, a po zabawie można było poczęstować się 
ciastkiem i herbatką. Wszyscy opuszczali boisko Orlika zmęczeni, ale 
w świetnych humorach. 

Składamy podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy 
i obecność na niej: prezesowi klubu p. W. Szczepaniakowi, sekretarzowi 
klubu p. H. Jarzembowskiemu w szczególności zaś trenerom drużyny 
Orlików A. Dereżyńskiemu oraz Michałowi Szymasiowi za pomoc 
w sędziowaniu zaciekłych pojedynków.

Osobne podziękowania składamy wszystkim przybyłym rodzicom 
i dziadkom, którzy swoją obecnością uświetnili w/w imprezę i przyczy-
nili się do tego, że była ona bardzo szczególna dla wszystkich dzieci.   

Magdalena Bartkowiak
Magdalena Frąckowiak 

Najmłodsi sportowcy inaugurowali 
KAMPANIE PROFILAKtYCZNE

Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna 
skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jej 
cel to propagowanie wśród wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego dobrych postaw na drodze, 
edukowanie w zakresie trzeźwości za kierownicą, 
znajomości przepisów drogowych, kultury na 
drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które 

zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. 
W ubiegłym roku hasło przewodnie kampanii brzmiało: „Bo jazda to 

nie zabawa”. Hasło towarzyszące tegorocznej kampanii to tym razem: 
„Bezpieczna rodzina na drodze”, a jego zadaniem jest uświadomienie 
ludziom faktu, że duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa drogowego 
mamy my sami. Znaczy to, że nasze dzieci będą bezpiecznie poruszać 
się w ruchu drogowym, jeśli rodzice, swym autorytetem pokażą, że 
przyjęte normy nie dotyczą tylko młodych użytkowników dróg, ale 
przede wszystkim dorosłych.

Organizatorzy nawołują miedzy innymi do tego, aby wspólnie (ro-
dzinnie) zapinać pasy, oczekiwać na pojawienie się zielonego światła, 
wykazać się kulturą na drodze i promować ruch, który jest doskonałą 
alternatywą dla spożywania alkoholu. 

Cele główne kampanii to:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości najmłodszych uczestni-

ków ruchu drogowego.
2. Promocja wśród młodzieży ruchu jako zdrowej alternatywy wobec 

spożywania alkoholu.
3. Wzrost znaczenia autorytetu rodziców w kształtowaniu u swych 

dzieci pozytywnych postaw na drodze.
4. Poprawa bezpieczeństwa i świadomości drogowej wśród seniorów.

W 2011 roku na polskich drogach doszło do 40 065 wypadków dro-
gowych, w których zginęło 4 189 osób, a 49 501 zostało rannych, przez 
co Polska zajęła niechlubne pierwsze miejsce pod względem liczby 
wypadków drogowych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
W przeliczeniu na milion mieszkańców, śmierć na naszych drogach 
poniosło 109 obywateli. Polska jest również jednym z nielicznych 
krajów UE, w którym liczba ofiar wypadków drogowych nadal rośnie.

Odpowiedzialny Kierowca to zatem nie tylko osoba, którą widzimy 
za kierownicą samochodu. To przede wszystkim odpowiedzialny 
uczestnik ruchu drogowego, w tym rowerzysta, motocyklista, czy pieszy. 
Warto kształtować świadomość, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo na drodze, bez względu na wiek i rodzaj transportu, 
którym się poruszamy. „Bezpieczna rodzina na drodze” to rodzina 
świadoma i odpowiedzialna, w której dzieci uczą się pozytywnych 
postaw na drodze od swoich rodziców i najbliższych – dziadków, 
starszego rodzeństwa.

Grupami docelowymi, do których skierowana jest kampania to 
dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz dorośli (w 
tym rodzice i seniorzy). Dla każdej z tych grup określono inne cele 
kampanijne oraz przygotowano odpowiednie materiały edukacyjne, 
które po kwietniowej inauguracji już trafiły do placówek oświatowych, 
szkół jazdy, policji czy ośrodków zdrowia.

Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie internetowej 
wpisując: www.odpowiedzialnykierowca.pl.

opracowanie tekstu na podstawie materiałów kampanijnych
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska

Gminny Koordynator ds. Uzależnień

KAMPANIA EDUKACYJNO-SPOŁECZNA 

ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA

Już po raz drugi nasza Gmina przystąpiła do ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjno – profilaktycznej ODPOWIEDZIALNY 
KIEROWCA. 
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Wędkarska brać sprzątała 
jez. Rościńskie

Tradycyjnie już na początku sezonu brzegi jez. Rościńskiego od wielu 
lat sprzątają wędkarze z Koła PZW Nr 120 w Skokach. 

Tak też było w tym roku, około 20 chętnych zebrało się nad brzegiem 
jeziora w dniu 27 kwietnia. Łącznie zabrano ponad 25 worków śmieci 
i innych odpadów pozostawionych nad brzegiem jeziora. Wspólne 
sprzątanie zakończył tradycyjny poczęstunek.

Wędkarze rozpoczęli sezon połowowy
Skoccy wędkarze rozpoczęli sezon wędkarski zawodami spławiko-

wymi „Na Rozpoczęcie Sezonu”, które odbyły się w dniu 21 kwietnia 
nad jez. Rościńskim.

W zawodach wzięło udział 13 Seniorów i 4 Juniorów. Pogoda do-
pisała i wyniki też były niczego sobie. W kategorii Seniorów I miejsce 
zajął Roman Tadeusz łowiąc 11,12 kg ryb, II z wynikiem 10,74 kg ryb 
był Leszek Stoiński, III natomiast Andrzej Szymkowiak z wynikiem 
10,66 kg ryb. 

W kategorii Juniorów wystartowało 4 młodych adeptów wędkarstwa. 
I miejsce zajął Adrian Dudek łowiąc 6,48 kg ryb, II był Marcin Kaczma-
rek, który złowił 5,74 kg, III natomiast był Tomasz Wełnic z wynikiem 
2,6 kg złowionych ryb.

Wszystkie ryby trafiły do wody, a zwycięzcy zostali uhonorowani 
pamiątkowymi dyplomami, Juniorzy otrzymali także narody rzeczowe, 
a Seniorzy talony na zakup sprzętu wędkarskiego.

Życzymy wędkarzom udanych połowów w tym sezonie. 
Karolina Stefaniak

Spławikowe Zawody Wędkarskie 
Rejonu VI

W niedzielę, 12.05. b.r. na jeziorze Rościńskim rozegrano Spławiko-
we Zawody Wędkarskie Rejonu VI Okręgu Poznańskiego PZW. W za-
wodach udział wzięło 10 zespołów 3- osobowych reprezentujących 9 Kół 
Wędkarskich- 2 zespoły reprezentowały gospodarzy to jest Koło Skoki. 

Zawody rozgrywano w 3 sektorach, tzn. że na podstawie wcześniej 
przeprowadzonego losowania po jednym zawodniku z każdego zespołu 
łowiło w każdym sektorze- A, B i C, a o zwycięstwie drużynowym de-
cydowała suma punktów uzyskanych przez członków każdej drużyny 
w poszczególnych sektorach. 

Po zakończeniu zawodów, komisja sędziowska dokonała ważenia 
złowionych ryb i punktacji w poszczególnych sektorach, a po ich zsu-
mowaniu ogłosiła, że: 

Zwycięzcą zawodów  i zdobywcą I miejsca z 10 punktami została 
reprezentacja Koła „Tarpan” Poznań. 12 punktów i II miejsce wywal-
czyła drużyna Koła „Wiórek”, która złowiła 26,48 kg ryb. III miejsce, 
z analogiczną liczbę punktów, ale z mniejszą wagowo, bo 23,06 kg 
ilością ryb zajął zespół Koła „Rataje” Poznań. 

IV miejsce i 13 punktów zdobyło Koło „Rogalik”, a pozostałe 
miejsca zajęli odpowiednio: V- II reprezentacja Skoków ( 15p.), VI- 
I reprezentacja Skoków (15p.), VII- Koło „Starołęka” (16p.), VIII- 
Koło „Odlewnik” (19p.), IX- Koło „Naramowice” (24p.) i X- Koło 
„Wojnówko” (29p.).

I reprezentacja Koła Skoki wystąpiła w składzie: Romuald Dudek, 
Leszek Stoiński i Dariusz Bałażyk, a II reprezentacje Skoków tworzyli 
Andrzej Szymkowiak, Roman Tadeusz i Jacek Dudek. 

Pierwsze trzy zwycięskie zespoły nagrodzone zostały Puchara-
mi Pamiątkowymi, a tworzący je zawodnicy w nagrodę otrzymali 
Medale Pamiątkowe i przydatny każdemu wędkarzowi sprzęt węd-
karski.

Edmund Lubawy  
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Rajd rowerowy z książką w tle
W ramach różnorakich przedsięwzięć, które odbywały się w naszej 

gminie w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, do którego 
włączyła się Biblioteka w Skokach w dniu 12 maja zorganizowano rajd 
rowerowy pod nazwą I Rodzinny Rajd Rowerowy do REJowca, który 
miał w ostateczności metę w Niedźwiedzinach.  

Przekropna pogoda sprawiła, że z ponad 100 zgłoszonych uczestni-
ków na starcie pojawiło się ich ok 60, co i tak ucieszyło organizatorów 
niezmiernie. Trasa liczyła 17 km. Jednym z głównych przystanków był 
Rejowiec, gdzie znajduje się prawdziwy teatr, pn. „Stodoła Teatr”, 
prowadzony przez pana Jerzego Hamerskiego i Renatę Garczarek. 
W teatrze tym, swój warsztat aktorski szlifuje grupa teatralna ROZ-
WESOŁKI pod egidą skockiej Biblioteki. Rowerzyści zwiedzili teatr 
i wyruszyli na metę do Niedźwiedzin, gdzie czekały już na nich pyszne 
grillowane kiełbaski. 

Po odpoczynku pałeczkę organizacyjną przejęły panie bibliotekarki, 
pod dyrekcja pań Elżbiety Skrzypczak i Gabrieli Bałażyk. Skoro Tygo-
dniu Bibliotek przyświeca popularyzacja czytelnictwa więc i konkursy, 
gdzie nagrodami były oczywiście książki miały tenże charakter. Wy-
myślono kilkanaście haseł zachęcających do czytania książek, był też 
quiz ze znajomości popularnych książek. Zabawy i śmiechu było co 
niemiara zwłaszcza, że na mecie deszcz odpuścił.

Biesiadny klimat w Niedźwiedzinach zapewnił Skoczanin pan Bog-
dan Gajewski razem ze swoim akordeonem, za co serdecznie w tym 
miejscu dziękują organizatorzy.

Po pamiątkowym zdjęciu przy ognisku miłośnicy dwóch kółek ruszyli 
w powrotną drogę. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania także panu Jac-
kowi Reichelowi Dyrektorowi Regionu Zachodniego Operatora Logi-
stycznego Paliw Płynnych w Rejowcu za użyczenie namiotu. Serdeczne 
podziękowania składamy także policjantom ze skockiego Komisariatu 
za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Karolina Stefaniak 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie, 

tym razem z okazji Dnia Dziecka – już 2 czerwca, zapisy trwają.

Turniej Strzelecki z okazji 
Święta Narodowego Trzeciego Maja
W niedzielę, 5maja 2013r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie dla 

uczczenia Święta Narodowego Trzeciego maja, upamiętniającego 
222 rocznicę uchwalenia Pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej, 
a zarazem I Konstytucji Nowożytnej Europy, zorganizowało Otwarty 
Turniej Strzelecki.

Turniej poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Mi-
kołaja Biskupa z udziałem pocztu sztandarowego i członków Bractwa, 
odprawiona m.in. w intencji Ojczyzny. Po mszy św. członkowie Brac-
twa i ich sympatycy w pochodzie przemieścili się na boisko sportowe, 

gdzie na Strzelnicy Brackiej im. Stanisława Glinkiewicza miały miejsce 
dalsze uroczystości.

Odbył się więc Apel Bracki, w trakcie którego odśpiewano m.in. 
Hymn Państwowy i Hymn Bractwa, a po nim zapowiadany Otwarty 
Turniej Strzelecki Konstytucji 3 Maja. 

Wyniki poszczególnych zawodów rozegranych w ramach Turnieju 
przedstawiają się następująco: 
- Turniej Do Tarczy Brackiej: I miejsce- Krzysztof Migasiewicz, II- 

Tomasz Futro, III- Krzysztof Przykucki; 
- Turniej Do Tarczy Darczyńców: I miejsce- Krzysztof Migasiewicz, 

II- Przemysław Bagrowski, III- Krzysztof Przykucki;
- Turniej Punktowy w Kategorii Panów: I miejsce- Tomasz Hoppel, 

II- Arkadiusz Sommerfeld, III- Janusz Król;
- Turniej Punktowy w Kategorii Pań: I miejsce- Halina Wojciechowska, 

II- Janina Szymańska, III- Elwira Stoińska;
- Turniej Punktowy w kategorii Młodych Strzelców: I miejsce- Łukasz 

Giersig, II- Kasper Grzegorzewski, III- Albert Grzegorzewski.

Chwycili wiatr w żagle!
„Wełna” w IV LIDZE

Gdy już wydawało się, że grającą w IV Lidze prowadzoną przez 
Tomasza Bekasa pierwszą drużynę skockiej „Wełny” nic nie uchroni 
przed powrotem do Klasy Okręgowej niespodziewanie nasi zawodnicy 
odnieśli dwa kolejne zwycięstwa. Pozwoliło im to na odbicie się od dna 
tabeli i z ostatniego 16-go miejsca: 

- po meczu wyjazdowym 11.05 z „Notecią” Czarnków i zdobytej 
przez Roberta Ludowicza bramce, zakończonej wynikiem 0:1 dla 
„Wełny”, przesunąć się na miejsce 15-te.

- po spotkaniu 18.05 na własnym boisku z „Leśnikiem” Margonin 
i 2 golach strzelonych przez Marcina Ślósarczyka, zakończonym 
rezultatem 2:0 odrobić punkty i utrzymać się na 15-tym miejscu 
w tabeli. 

Wyniki wcześniej rozegranych przez Skoczan spotkań przedsta-
wiają się następująco:
- 28.04.2013r., na własnym boisku z „Wartą Międzychód” rezultat 
bezbramkowy) 0:0.

- 1.05.2013r., spotkanie wyjazdowe ze „Świtem Piotrowo” zakoń-
czone zwycięstwem gospodarzy stosunkiem bramek 2:1; strzelcem 
bramki dla „Wełny” był Marcin Ślósarczyk. 

- 05.05.2013r. na boisku przy ulicy Parkowej przeciwnikami „Weł-
ny” była „Pogoń Lwówek”, a mecz zakończył się kolejną porażką 
naszej drużyny wynikiem 1:2, przy czym strzelcem honorowej 
bramki dla „Wełny” był Arkadiusz Dereżyński.
Zawodnikom naszej drużyny gratulujemy i życzymy dalszych zwy-

cięstw w Lidze.


