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Skoczanin 
ŁukaSz nowak

będzie reprezentował Polskę
na igrzyskach olimpijskich 

w Londynie - to już jest pewne!
Po ostatnich zawodach pucharu świata w chodzie sportowym, które odbyły się w Sarańsku, w dniu 14 maja br. już wiadomo 

na pewno, że skoczanin Łukasz Nowak po 11 latach morderczych treningów będzie reprezentował kraj w chodzie na dystansie 
50 km na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012.  

Łukasz w ostatnim czasie uzyskał najlepszy wyniki - 3:44.24,  jest to najlepszy rezultat Polaka na tym dystansie i 8 na świecie. 
Więc 11 sierpnia (sobota) w godzinach porannych niech nikogo nie zabraknie przed telewizorem, aby trzymać kciuki za Łukasza Nowaka, 

który z pierwszego rzędu wystartuje w rywalizacji chodu na 50 km. Może sama kwalifikacja olimpijska nie będzie jego jedynym sukcesem? 
Czego z całego serca mu życzymy 

Karolina Stefaniak

Ośrodek ten jest jednym z 16 ośrodków powołanych w każdym 
województwie. Celem Programu jest obniżenie zachorowalności 
i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce poprzez zwiększanie 
świadomości kobiet na temat tej choroby. Zasadniczym celem Progra-
mu jest wykonanie masowych badań cytologicznych u Polek między 
25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykona-
nego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Wg 
raportu SIMP roczna populacja kobiet w wieku 25-59 lat, które mogą 
wykonać badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wynosi 3 
293 187 (stan na 8 sierpnia 2011r.). Organizatorem Populacyjnego 
Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
jest  Ministerstwo Zdrowia. 

W ramach programu na terenie Gminy Skoki udało się zorganizo-
wać  cztery prelekcje pod hasłem: „Badam się więc mam pewność”. 20 
czerwca pracownik WOK oraz lekarz ginekolog spotkali się z uczenni-
cami Gimnazjum w Skokach, wychowankami Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie, mieszkankami wsi Potrzanowo i Ro-
ścinno. Najliczniejszą grupą uczestniczek w spotkaniach były uczennice 
gimnazjum. Spotkanie prowadził dr n. med. Dominik Pruski.

Katarzyna Przybysz

badam się, więc mam pewność
Urząd Miasta i Gminy w Skokach podjął współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Popu-

lacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu.

Informację o Programie i jednostkach wykonujących 
badania cytologiczne uzyskasz w: 

Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjny Program 
Profilaktyki  

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 84 19 695,  fax. 61 84 19 693.  

e-mail:  wok@gpsk.am.poznan.pl, www.wok-poznan.idl.pl
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OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu z załączonymi wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 maja 2012 roku upłynął termin płatności II raty po-

datków: 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 wyżej wymienionych 
podatków przypada 15 września 2012 r.

DROGI TURYSTO 
I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wy-
tchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz 
nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszu-
kiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju 
odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniej-
szego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych 
przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet space-
rując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz 
różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by 
zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych. Inaczej, 
za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a może Twoi 
przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalegającymi nad 
wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami. 

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach od miesiąca lipca 2012r. 

rozpoczyna realizację piątej edycji projektu „Lepsze jutro”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do grupy 12 osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy Skoki. 

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

pełnosprawne.
W 2012r. w ramach projektu „Lepsze jutro” zaplanowane zostały 

kursy i szkolenia:
- skierowane do 12 osób – trening psychologiczny + indywidualne 

spotkania z psychologiem; doradztwo zawodowe; warsztaty auto-
prezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego; kurs komputerowy; 
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; profesjonalne sprzątanie i utrzy-
manie czystości;

- skierowane do 10 kobiet – kurs rękodzieła artystycznego z zakłada-
niem własnej działalności gospodarczej; kurs kreowania własnego 
wizerunku i twórczego rozwoju;

- skierowane do 3 osób – instrumenty aktywizacji edukacyjnej – uzu-
pełnienie wykształcenia.

Marta Jaśkowiak

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

ZŁOŻONE W ROKU 2012:
Od początku uruchomienia środków z Unii Europejskiej Samorząd 

Gminy Skoki czyni starania o ich pozyskanie na realizację różnego 
rodzaju zadań społecznych, kulturalnych i infrastrukturalnych w Mie-
ście i Gminie Skoki. 

W roku 2012 Urząd Miasta i Gminy wystąpił o dofinansowanie 
następujących zadań:

1) „Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystan-
kowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki” 
(05.04.2012 r.) – złożony do LGD „DOLINA WEŁNY” w ramach 
„Małych Projektów” (PROW 2007-2013), wnioskowane dofinanso-
wanie: 22.287,39 zł, wartość zadania:  39.162,14 zł.

2) „Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy 
szlaku turystycznym wiodącym przez gminę Skoki” (05.04.2012 r.) - 
złożony do LGD „DOLINA WEŁNY” w ramach „Małych Projektów” 
(PROW 2007-2013), wnioskowane dofinansowanie:  25.000 zł wartość 
zadania: 45.793,38 zł

3) „Niektórzy lubią poezję” – cykl spotkań poetyckich w skockiej 
bibliotece (05.04.2012 r.) - złożony do LGD „DOLINA WEŁNY” 
w ramach „Małych Projektów” (PROW 2007-2013), wnioskowane 
dofinansowanie: 19.622,75 zł, wartość zadania: 29.833,99 zł – wnio-
skodawca: Biblioteka Publiczna w Skokach.

4) „Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci 
z terenu gminy Skoki” (05.04.2012 r.)  - złożony do LGD „DOLINA 
WEŁNY” w ramach „Małych Projektów” (PROW 2007-2013), wnio-
skowane dofinansowanie: 22.666,74 zł wartość zadania: 34.752,38 zł 
- wnioskodawca: Biblioteka Publiczna w Skokach.

5) „Święto Plonów w Gminie Skoki” (05.04.2012 r.) - złożony do 
LGD „DOLINA WEŁNY” w ramach „Małych Projektów” (PROW 
2007-2013), wnioskowane dofinansowanie: 25.000 zł, wartość zadania: 
57.337,70 zł - wnioskodawca: Biblioteka Publiczna w Skokach.

6) „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, 
gm. Skoki” (27.04.2012 r.) – złożony w ramach PROW 2007-2013, dzia-
łanie „Odnowa i rozwój wsi”, wnioskowane dofinansowanie: 290.074 
zł, wartość zadania: 472.616,71zł.

7) „Budowa Centrum Targowo – Parkingowego w Skokach” 
(14.05.2012 r.) – wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007-2013” za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR 
„7RYB” , wnioskowane dofinansowane: 1.000.000 zł, wartość zadania: 
2.533.312,35 zł

8) „Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczo-
drochowie, gm. Skoki” (14.05.2012 r.) - złożony w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013” za pośrednictwem Stowarzysze-
nia LGR „7RYB” , wnioskowane dofinansowane: 67.000 zł, wartość 
zadania: 104.923,12 zł.

ZADANIA ROZLICZONE W ROKU 2012:
1) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzanowie, gm. Skoki” – otrzy-

mane dofinansowanie 110.293 zł
2) „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach  

z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” – otrzymane dofi-
nansowanie 67.902 zł

3) „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, 
gm. Skoki” – otrzymane dofinansowanie 25.000 zł

4) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie” – otrzymane 
dofinansowanie 11.450,32 zł
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INWESTyCJE
• Trwają prace przy budowie kompleksu boisk w ramach projektu 

„Moje boisko Orlik 2012”. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest 
firma Kaszub z Kiełpina-Leszna, koszt budowy boisk wynosi 1.448.940 
zł. Termin wykonania do 31.10.2012.

• Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca, które 
wygrało przetarg na rozbudowę Gimnazjum, rozpoczęło prace ziemne 
przy inwestycji. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę 
budynku gimnazjum o bibliotekę z czytelnią i salą komputerową na 
parterze oraz sale lekcyjne na I i II piętrze. Budynek zaprojektowano 
jako trzykondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru 
zaplanowano taras. Prace budowlane będą obejmować również 
część pomieszczeń parteru istniejącego budynku. Koszt budowy 
1.978.346,90 zł z terminem wykonania do 31.07.2013 r.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację sal i sa-
nitariatów w budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach. 
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę czterech pomiesz-
czeń parteru (tj. zmywalni, kredensu, magazynu i szatni) na salę 
wraz z ubikacją dla dzieci i ubikacją dla personelu oraz przebudowę 
pomieszczeń magazynowych w piwnicy na szatnie z zapleczem 
sanitarnym dla pracowników. Do przetargu przystąpiły 4 firmy, 
najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszek 
Podraza z Lechlina, cena oferty 76.934,20 zł.  Rozpoczęte już prace 
budowlane mają być zakończone do  25.08.2012 r.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku świetlicy 
wiejskiej w Kuszewie. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę o po-
mieszczenie kotłowni, kuchni z magazynem, trzech pomieszczeń wc, 
holu wejściowego oraz zadaszenia podestu wejściowego i tarasu wraz 
z utwardzeniem parkingu kostką betonową. Oferty na wykonanie ro-
bót będą przyjmowane do 19 lipca br. (do godz. 12.00).  Zakończenie 
rozbudowy zaplanowano na 19 października br.

SPRZEDAż MIENIA
W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano:
a. Działkę nr 70/59 o pow. 0,1190 położoną przy ulicy Rakojedzkiej 

w Skokach, cena wywoławcza wynosiła 72.570 zł. Do przetargu przy-
stąpiła 1 osoba, która nabyła działkę za 73.300 zł.

b. Działkę nr 64/41 o pow. 0,1020 ha położoną w Sławie Wlkp., cena 
wywoławcza wynosiła 51.537 zł. Do przetargu przystąpiła 1 osoba, 
która nabyła działkę za 52.057 zł.

Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
(działka nr 657) położonej w Skokach przy ul. Kazimierza Wielkiego 
13, zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka” z ga-
rażem wolnostojącym. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 372.900 zł. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 
40.000 zł. Przetarg zaplanowano na 10 sierpnia br.

Wykazano do sprzedaży działki położone przy ulicy Wągrowieckiej 
w Skokach tj.:

a. Działkę nr 630/13 o pow. 0,0508 ha, planowana cena zbycia 61.859 zł;
b. Działkę nr 630/14 o pow. 0,0358 ha, planowana cena zbycia 42.273 zł;
c. Działkę nr 630/15 o pow. 0,0271 ha, planowana cena zbycia 31.666 zł;
Dla ww. działek wydano decyzje o warunkach zabudowy, które prze-

widują na tym terenie inwestycje polegające na budowie budynków 
usługowych z częścią mieszkalną.

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
10 lipca 2012 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. Rada w pełnym składzie – 15 radnych, obradowała pod prze-
wodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę Sekretarza obrad pełnił radny 
Stanisław Janecko.

W rezultacie prowadzonych obrad, Rada podjęła dwie uchwały, 
w tym:

1. Uchwałę nr XVIII/127/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Uchwale budżetowej na rok 2012. 

Uchwałą tą Rada zmieniła kwoty wydatków w poszczególnych 
działach budżetu Gminy na rok 2012. Suma zmian, polegających na 
zmniejszeniu wydatków w jednych działach, przy równoczesnym ich 
zwiększeniu w innych, wynika z bieżącej realizacji budżetu i się równo-
waży, tak że ogólne wydatki budżetu na rok 2012 nie ulegają zmianie.

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po wprowadzonych 
zmianach pozostają na takim samym poziomie i wynoszą: 

- dochody: 32.062.801 zł
- wydatki: 32.239.731 zł. 
2. Uchwała nr XVIII/128/2012 w sprawie: zatwierdzenie Planu Od-

nowy Miejscowości Bliżyce na lata 2012-2018.
Podejmując w/w uchwałę Rada zatwierdziła zaktualizowany „Plan 

Odnowy Miejscowości Bliżyce na lata 2012-2018” przyjęty przez zebra-
nie wiejskie wsi Bliżyce Uchwałą nr 2/2012 w dniu 10 lipca 2012 roku. 

Zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Bliżyce uwzględnia 
korekty i uzupełnienia niezbędne do ubiegania się przez Gminę Skoki 
o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 realizacji zadania 
pn. „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach 
Gmina Skoki”

Uchwałą tą równocześnie utraciła moc „Uchwała nr XV/115/2012 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bliżyce”.

Podjęte uchwały zostały przekazane do realizacji przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Wraz z protokołem sesji prezentujemy je w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmi-
na.pl/ Równocześnie wraz z protokołem sesji znajdują się do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku do obsługi Rady 
i jej organów – pokój nr 8.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę budynkiem usługowym z częścią mieszkalną położonych  w Sko-
kach przy ul. Wągrowieckiej

L.p.

Oznaczenie  
nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów, numer 
księgi wieczystej

Opis nieruchomości Warunki zabudowy

Wartość 
nierucho-

mości 
w zł

Cena zbycia 
z podatkiem 

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

1. Działka nr 630/13 
o pow. 0,0508 ha K.W 
nr P01B/00046872/7 
SR Wągrowiec. 

Dla działki wydana została decyzja Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki Nr 45/12 o warunkach 
zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak sprawy: 
RIGP.6730.19.2012
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku usługowego 
z częścią mieszkalna. 

Warunki zabudowy dla działki nr 630/13
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukon-
dygnacyjny 
-powierzchnia sprzedaży – max 110 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m, 
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej od 300 do 450, pokrycie z dachówki 
ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym 
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość 
okapu – max. 4,0 m, 
7/ linia zabudowy 3,0 m od frontowej granicy działki 
8/ inwestor zobowiązany do prowadzenia badań
Archeologicznych

50.292,00 61.859,00 S p r z e d a ż 
d z i a ł k i 
w  d r o d z e 
p r z e t a r g u 
u s t n e g o 
n ieograni -
czonego

2. Działka nr 630/14 
o pow. 0,0358 ha K.W 
nr P01B/00046872/7 
SR Wągrowiec

Dla działki wydana została decyzja Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki Nr 46/12 o wa-
runkach zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak 
sprawy: RIGP.6730.20.2012 Wymieniona 
decyzja ustala warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku usługowego z częścią 
mieszkalna. 

Warunki zabudowy dla działki nr 630/14
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukon-
dygnacyjny 
-powierzchnia sprzedaży – max 110 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m, 
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej od 300 do 450, pokrycie z dachówki 
ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym 
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość 
okapu – max. 4,0 m, 
7/ linia zabudowy 2,0 m od frontowej granicy działki 
8/ inwestor zobowiązany do prowadzenia badań 
archeologicznych

34.368,00 42.273,00 S p r z e d a ż 
d z i a ł k i 
w  d r o d z e 
p r z e t a r g u 
u s t n e g o 
n ieograni -
czonego

3. Działka nr 630/15 
o pow. 0,0271 ha  
K . W  n r 
P01B/00046872/7  
SR Wągrowiec.

Dla działki wydana została decyzja Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki  Nr 47/12 o warunkach 
zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak sprawy: 
R I G P . 6 7 3 0 . 2 1 . 2 0 1 2 
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku usługowego 
z częścią mieszkalna. 

Warunki zabudowy dla działki nr 630/15 
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukon-
dygnacyjny 
-powierzchnia sprzedaży – max 130 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m, 
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej od 300 do 450, pokrycie z dachówki 
ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym 
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość 
okapu – max. 4,0 m, 
7/ linia zabudowy1,5 m od frontowej granicy działki
8/ inwestor zobowiązany do prowadzenia badań 
archeologicznych

25.745,00 31.666,00 1 .  Sp rze -
daż działki 
w  d r o d z e 
p r z e t a r g u 
u s t n e g o 
n ieograni -
czonego
2. Działka 
obciążona 
zostanie słu-
żebnośc ią 
przesyłu ze 
względu na 
p r z e b i e g 
po terenie 
działki od-
cinka sieci 
w o d o c i ą -
gowej przy 
g r a n i c y 
z działką nr 
630/5.  

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 05 lipca 2012r. do 26 lipca 2012r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta  i Gminy w Sko-
kach,  ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. 61 8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowo-mieszkalnym „Apteka” oraz garażem wolnostojącym położonej w Skokach przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 13  oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 657  o pow. 0,0782 ha.
 
1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 372.900,00 zł (zwolnienie z VAT)
2. Wadium: 40.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość  stanowi własność Gminy Skoki. Księga 
wieczysta nr 46.691 prowadzona dla tej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Wągrow-
cu nie wykazuje obciążeń.   
4. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  zabudowana jest budynkiem użytkowo-
mieszkalnym „Apteka” oraz wolnostojącym garażem. Parter budynku wykorzystywany był 
dotychczas jako lokal użytkowy, w którym prowadzona była „Apteka pod Moździerzem”. 
Piętro budynku zajmuje część mieszkalna. Do nieruchomości doprowadzona jest sieć 
energetyczna,  telefoniczna  oraz wodociągowa z kanalizacją sanitarną. Nieruchomość jest 
w części ogrodzona. Istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej. 
5. Opis budynku:
1. Budynek użytkowo-mieszkalny „Apteka”
Budynek wolnostojący, podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi, ze stropoda-
chem krytym papą. Rok budowy – lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. 
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane oraz cegła ceramiczna 
pełna. Stropy żelbetowe prefabrykowane. 
Powierzchnia zabudowy: 108,90 m2.
Kubatura: 1050,90 m3

Powierzchnia użytkowa: 
a) piwnicy: 71,33 m2,
b) parteru (część użytkowa „Apteka”): 72,10 m2,
c) piętra (część mieszkalna): 72,90 m2

Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z elektrycz-
nym przepływowym ogrzewaczem wody („Czajka” – 18 kW), telefoniczna
Budynek wymaga prac remontowych.   
2. Garaż wolnostojący
Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej ze stropodachem kryty papą. 
Powierzchnia użytkowa: 19,39 m2

Budynek wymaga prac remontowych.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest opraco-
wywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym 
uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r. przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz koncentracji 
usług ogólno-miejskich w tym usług publicznych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 
4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 
aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do 07 
sierpnia 2012r. (wtorek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 
na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 
10 sierpnia 2012r. (piątek) o godz. 1000.  
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium 
w pieniądzu w wyżej określonej wysokości , nie później niż do dnia 07.08.2012r., a dowód 
wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód 
wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym 
uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu, 
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
12. Uwagi: 
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym telefo-

nicznie z w/wym. Referatem, 
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, nie-

zwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także 
przyczynę odwołania przetargu.

ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA 
– WIEDZY NIGDY ZA WIELE

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTE-
RESOWANYCH KAMPANIĄ

Osobom zainteresowanym kampanią ODPOWIEDZIALNy KIE-
ROWCA, walką z pijanymi kierowcami i propagowaniem pozytyw-
nych postaw na drodze, podajemy kilka ciekawych linków do stron 
internetowych dotyczących różnych inicjatyw, ruchów społecznych, 
programów oraz kampanii społecznych i edukacyjnych. Ich wspólnym 
mianownikiem jest walka z nietrzeźwością, brawurą i nieodpowiedzial-
nością na polskich drogach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

PORTAL BezSzans.pl: "Pijani kierowcy są bez szans!". Za tym hasłem 
idzie nie tylko potępienie nietrzeźwości wśród prowadzących samochody, 
ale też pokaźna baza wiedzy o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. 
Wokół portalu tworzy się również społeczność osób, którym bliskie jest 
bezpieczeństwo na drodze. Zajrzyj koniecznie! http://www.bezszans.pl

DEFENSyWNI KIEROWCy: kapitalna akcja edukacyjna, której 
celem jest wpojenie kierowcom jazdy spokojnej i pozbawionej stresu. 
Na stronie znaleźć można filmy obrazujące, do czego prowadzą zbędne 
agresja, nadpobudliwość i pośpiech, a do czego z kolei prowadzić może 
opanowanie i spokój ducha. http://defensywnikierowcy.pl/o_nas/o_nas.
html

KGP &#8211; DLA KIEROWCÓW: portal Komendy Głównej 
Policji skierowany dla kierowców. Znaleźć w nim można świeże staty-
styki, informacje o akcjach policyjnych na drogach całego kraju oraz 
doniesienia o zdarzeniach drogowych z udziałem kierowców. Sporo tu 
rzetelnych informacji "ku przestrodze". http://dlakierowcow.policja.pl/

JEDŹ BEZPIECZNIE &#8211; INICJATyWA TVP: Magazyn 
motoryzacyjny  Telewizji Polskiej, który prezentuje ważne tematy 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pokazuje nieprawidłowe 
zachowania kierowców, radzi jak zachować się w trudnych sytuacjach 
drogowych. http://www.tvp.pl/krakow/motoryzacja/jedz-bezpiecznie

I OMAWIANA PRZEZ NAS NOWOŚĆ! ODPOWIEDZIALNy 
KIEROWCA 2012 : Kampania społeczna skierowana do dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz grup wiekowych 18+ i 25+. Propa-
guje trzeźwość, objaśnia przepisy i uczy odpowiedzialności za kółkiem. 
http://www.odpowiedzialnykierowca.pl

opr. Małgorzata Szpendowska-Wylegalska  
(na podstawie danych otrzymanych z biura kampanii ZTU)

SKOCZKI ZAPRASZAJĄ
Przesłuchanie do Grupy Artystycznej „Skoczki” odbędą się w dniu 3 

września br. o godzinie 16.30 w Sali Biblioteki Publicznej. Zapraszamy 
dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami. Zgłoszenia do przesłuchań 
przyjmujemy do końca sierpnia w bibliotece.

Grupa Teatralna Rozwesołki przyjmuje zapisy 
dzieci w wieku od lat 6 . Zapisy w bibliotece. 

Zapraszamy! 
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CENy ZBÓż I WARZyW
Obecnie (z dnia 14 lipca 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 920 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 900  zł/t, jęczmień 
na kaszę do 870 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 
850 zł/tona, pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 750 
zł/t. Ziarno kukurydzy (suche) – w skupie około 900 zł/tona. Do ceny 
doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  po-
ziomie : pszenżyto, jęczmień  średnio 55 zł za 50 kg, pszenica do 60 zł 
za 50 kg, ziemniaki jadalne średnio do 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe 
ceny warzyw i owoców: marchew 3,00 zł/kg, pietruszka 4,50, seler ok. 
3,0 zł/kg, cebula, buraczki 2,0 – 3,00 zł/kg, ładne jabłka 2,50 - 3,00 zł/
kg, czereśnie 8,00 zł/kg, wiśnie około 5,00 zł/kg. Pomidory „krajowe” 
średnio 3,0 - 3,50 zł/kg, ogórki 2,0 – 2,50 zł/kg.

CENy TUCZNIKÓW I ByDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  14 lipca 2012) – średnio 5,20 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok.  8,50 zł za 1 kg 
wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego dość korzystne – i tak: 
byki do 6,80 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,30 zł/kg , krowy 3,50 do 
4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,85 - 1,10 zł/litr plus VAT. 
Cena skupu mleka w tym roku się obniżyła.

INNE CENy – NA DZIEń 14 LIPCA 2012 R.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1430 (rok temu 

1320) zł/t, saletrzak  ok. 1300 zł/tona, mocznik do 1750 (rok temu 1500) 
zł/t, sól potasowa ok. 1925 (rok temu 1610)  zł/t, polifoska  „5” ok. 1850 
zł/tona. Otręby pszenne ok. 700 zł/t. Cena oleju napędowego – średnio 
5,52 (rok temu ok. 5,00 ) zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu, w czerwcu 2011 ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie 

ok. 970 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie  ok. 
800 zł za tonę. Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 0,70 zł/kg wyższa 
niż rok temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce jest 
dużo, dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnich miesiącach 
obniżyła się nieco cena skupu żywca wołowego. Znacznie wyższe niż 
rok temu są ceny paliw (choć ostatnio się obniżyły) i ceny nawozów 
mineralnych. Wyższe są ceny też otrąb, śruty sojowej, rzepakowej 
i koncentratów paszowych.

Aktualne warunki pogodowe, tj. dużo opadów deszczu w czerwcu 
i lipcu poprawiły stan upraw rolniczych. Jest szansa, że zboża jare będą 
w stanie częściowo zastąpić mniejsze zbiory zbóż ozimych. Oby tak się 
stało! Jednak obecnie głównym zmartwieniem rolników jest obawa 
czy w okresie zbliżających się prac żniwnych nastąpi poprawa pogody, 
która pozwoli na sprawne przeprowadzenie zbioru zbóż i czy zebrane 
zboże będzie suche. Na szczęście na naszym terenie nie wystąpiły takie 
anomalia pogodowe (burze) jak w innych rejonach kraju, gdzie doszło 
do zniszczeń budynków i upraw.

W 2012 r rolnicy nadal mają trudności z uzyskaniem kredytów pre-
ferencyjnych na zakup gruntów rolnych i inwestycji – np. na ciągniki, 
maszyny rolnicze. Banki tłumaczą to brakiem „limitów na dopłaty” do 
kredytów preferencyjnych. 

Obecnie nie ma jeszcze dokładnych informacji na temat przyszłych 
cen skupu rzepaku ozimego i zbóż w czasie żniw. Prawdopodobnie 
cena skupu rzepaku około 2000 zł/tona. Pszenicy na mąkę raczej będzie 
wyższa niż rok temu – myślę, że około 800 zł/tona. Dużo będzie zależało 
od jakości ziarna. Żyta ozimego raczej podobna do ubiegłorocznej. Jak 
będzie czas pokaże. Z całego serca życzę rolnikom poprawy pogody 
i szczęśliwego zbioru rzepaku oraz zbóż.

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

KWALIFIKACJE ROLNICZE
OSTATNIA SZANSA!

PAńSTWOWA KOMISJA EGZAMINACyJNA 
PRZy TECHNIKUM ROLNICZyM W TUCHORZy

PRZEPROWADZA EGZAMIN KWALIFIKACyJNy W ZAWODZIE

ROLNIK
LIPIEC I SIERPIEŃ 2012 TO OSTATNIE MIESIĄCE 

W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY!!!!!!!!!
JEŚLI MASZ INNE WYKSZTAŁCENIE NIŻ ROLNICZE, 

A CHCESZ UZYSKAĆ TAKIE KWALIFIKACJE JUŻ TERAZ 
ZADZWOŃ POD JEDEN Z PODANYCH NIŻEJ 

NUMERÓW TELEFONÓW:

61 8 140 360, 604 482 867 lub 508 194 737
EGZAMIN JUż W LIPCU 

LUB W SIERPNIU !!!
PAMIĘTAJ !!!

Świadectwo kwalifikacji w zwodzie rolnika jest niezbędne przy 
zakupie ziemi, do otrzymania dopłat z Unii Europejskiej, kredytów 

rolniczych oraz innej pomocy kierowanej dla rolnictwa.
www.cds-lider.com.pl

UWAGA ROLNICY! 
Jeśli hodujecie świnie prosimy 

o zwrócenie uwagi
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowa-
nia przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których 
normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. 
U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi 
w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od 
czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym 
terminem proszenia. 

Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 
lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek 
powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:
a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 po-

wierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 
% tego podłoża - otwory odpływowe;

b) dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej 
niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie 
więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:
1) do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;
2) powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:
1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;
2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie 
loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed 
przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne 
jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek 
po pokryciu. 

Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymy-
wania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia 
ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem 
przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję 
Weterynaryjną do organów ścigania.
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ścieżki dydaktyczne na terenie 
puszczy zielonka i okolicy

Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy lub rowerowy (rzadziej) wytyczony w terenie o dużym natężeniu 
interesujących stanowisk fauny i flory. Z założenia jest to ścieżka przyrodnicza, ale coraz częściej 
pojawiają się trasy przedstawiające zabytki architektury, techniki lub związane z daną postacią hi-
storyczną.

Wytyczanie tras pozwala na uregulowanie ruchu turystycznego zwłaszcza na terenach chronionych, 
a z drugiej strony daje szansę na „lekcję w terenie” dla każdego. Jest nie tylko elementem alternatywnej 
edukacji dzieci i młodzieży, ale również ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Dzięki trasom ścieżek, ingerencja w środowisko naturalne jest zminimalizowana. Ich dokładne ozna-
kowanie daje możliwość swobodnego poruszania się po danym terenie (nawet bez mapy), a zaplecze 
(tablice informacyjne, wiaty, wigwamy, punkty widokowe) jest pomocne w podróży. Pierwsze ścieżki 
dydaktyczne powstały w Stanach Zjednoczonych na terenie parków narodowych w latach 30-tych XX 
w. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły funkcjonować w Europie Zachodniej.

Pierwsza polska ścieżka dydaktyczna zaczęła funkcjonować w 1974 r. w Kampinoskim Parku 
Narodowym. Prawdziwy boom w temacie terenowej edukacji przyrodniczej rozpoczął się w latach 
90-tych XX w.

I. ŚCIEŻKA
„DZIEWCZA GÓRA”

 (w gminie Czerwonak) – przyrodniczo – leśna, piesza. Wykorzystuje 
jako swój atut wzniesienie Dziewiczej Góry 143 m n.p.m.; mała pętla 
– 3,5 km, duża pętla – 5,5 km (start i meta – parking pod Dziewiczą 
Górą). Symbolem ścieżki jest SOWA.

Atrakcyjnymi miejscami przystankowymi na trasie są: „Leśna klasa 
im. Augusta Cieszkowskiego” przy leśniczówce Annowo oraz wysoka 
na 40 m wieża obserwacyjna (pełni funkcję dostrzegalni przeciwpo-
żarowej), z tarasu której roztacza się niezapomniany widok na całą 
Puszczę. Nazwa ścieżki nawiązuje do legendarnego miejsca, w którym 
miała funkcjonować kaplica klasztorna sióstr cysterek z Owińsk. Nie-
wątpliwie zakonnice nawiedzały ten teren wielokrotnie, choćby z racji 
jego przynależności do dóbr klasztornych. W ich granicach znajdowało 
się ok. 15 tysięcy hektarów lasów.

II. ŚCIEŻKA
„WALORY PRZYRODNICZE 

OKOLIC KISZKOWA”
(w gminie Kiszkowo) – przyrodnicza, rowerowa. Niewątpliwą atrak-

cją tej ścieżki jest ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie”, pętla 26 km 
(start i meta – parking przed budynkiem gimnazjum w Kiszkowie). 
Ścieżka nie ma swojego symbolu, ale bardzo czytelne oznakowanie – 
czerwone strzałki na białym tle.

Ważnym miejscem na trasie ścieżki jest ostoja przyrody „Stawy 
Kiszkowskie” i Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej.

Na terenie Puszczy Zielonka i w okolicach funkcjonują cztery ścieżki dydaktyczne:

III. ŚCIEŻKA
„ZBIOROWISKA ROŚLINNE 

WOKÓŁ JEZIORA ZIELONKA”
(w gminie Murowana Goślina) – przyrodnicza, piesza, pętla – 3 

km. W samym sercu Puszczy, wyróżnia się różnorodnością siedlisk 
roślinnych i zbiorowisk leśnych występujących wokół Jeziora Zielon-
ka i zachodzących w nich zmian; pętla 3 km (start i meta – parking 
na wzniesieniu, po zachodniej stronie Jeziora Zielonka. Symbolem 
ścieżki jest ŻABA.

IV. ŚCIEŻKA
„IM. MAKSYMILIANA JACKOW-
SKIEGO – PIERWSZEGO PATRO-

NA KÓŁEK ROLNICZYCH”
we Wronczynie (w gminie Pobiedziska) – edukacyjna, zachowująca 

pamięć o znaczących postaciach Wielkopolan okresu zaborów, pętla 
– 1 km. Ścieżka, która w rzeczywistości może być np. krótkim przeryw-
nikiem spacerowym na trasie samochodowej przez okoliczne tereny. 
Sprzed kościoła we Wronczynie trasa prowadzi miejscami pamięci 
związanymi z dziedzicami wsi, rodziną Jackowskich. Uzupełnieniem 
merytorycznym dla ścieżki jest Izba Pamięci im. M. Jackowskiego, 
zlokalizowana w miejscowym Zespole Szkół.

Ze źródeł Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

TERMINy I GODZINy OTWARCIA WIEży na DZIEWICZEJ GÓRZE
od 01.06. do 31.08. - wieża czynna codziennie od wtorku do piątku w godzinach: 
10.00 - 18.00 soboty i niedziele w godzinach: 10.00 - 19.00
w poniedziałki wieża nieczynna od 01.04. do 31.05. oraz od 01.09. do 31.10. 
– wieża czynna wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach: 10.00 - 18.00
W miesiącach zimowych wieża czynna tylko w soboty i niedziele w godzinach: 
11.00 - 15.30

OSTOJA PRZyRODy „STAWy KISZKOWSKIE”
Ostoja powstała w 2001 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Przyrody „Salamandra” na terenie byłych stawów rybnych (około 120 ha). 
Zalany częściowo wodą obszar stał się miejscem lęgowym dla wielu gatunków 
ptaków wodnych, które można obserwować z wieży widokowej, zlokalizowanej 
na niewielkim parkingu przy brzegu stawu. Walory przyrodnicze, zwłaszcza 
ornitologiczne, wyróżniają ostoję w całym regionie.

ARBORETUM LEŚNE W ZIELONCE
Arboretum Leśne powstało w miejscowości Zielonka w 1979 roku z inicjatywy 
prof. dr hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Składa się z dwóch części: widokowej (dendrologicz-
no-krajobrazowej) i naukowo- badawczej (drzewostanowej). Na terenie 
Arboretum o powierzchni 87,99 hektara zgromadzono 1020 gatunków oraz 
odmian drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i pochodzenia obcego, ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

Na terenie Wronczyna odkopano osadę z III w. n.e. należącą do kultury 
przeworskiej. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z 1136 roku. W śre-
dniowieczu wieś należała do rodu Porajów, z którego wywodził się biskup 
poznański Bogufał III., który w 1256 roku ufundował wronczyński kościół 
parafialny. Później wieś należała do rodu Łodziów. W XVIII i XIX wieku 
należała do właścicieli pobliskich Krześlic. Pod koniec XIX wieku wieś była 
własnością niemieckiej rodziny Falkenhaymów. W roku 1899 wieś wykupił 
Tadeusz Kryspin Jackowski, herbu Gozdawa, syn Maksymiliana Jackowskiego. 
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ZE „SKOCZKAMI” SKOCZNIE 
NAD WARTĄ

Do Mściszewa choć droga wyboista warto przyjechać. Przekonały  się 
o tym 23 czerwca „Skoczki”, które na zaproszenie Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie koncertowały nad 
Wartą. W strojach z obowiązkowym w tym sezonie akcentem biało-
czerwonym rozśpiewały i roztańczyły miłośników nocy świętojańskiej 
których przybywało z minuty na minutę. Publiczność okazała się 
wspaniała. Klimat imprezy i gościna tak bardzo nam się spodobały, że 
powrót do Mściszewa za rok będzie dla nas wielką radością. 

Dziękujemy Dyrekcji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie, Paniom: Arlecie Włodarczak i Agnieszce 
Wojtera za cudowne przyjęcie.

Grupa Artystyczna zakończyła występem w przystani Binduga arty-
styczny rok szkolny bogaty w wyjazdy koncertowe i liczne kulturalne 
atrakcje. Opiekunki i instruktorki „Skoczków” Małgorzata Wiśniew-
ska i Katarzyna Kędziora-Dukszta dały z siebie wszystko. Dziękuję 
Paniom, Dzieciom mówię do zobaczenia na pikniku artystycznym 
w lipcu. Rodzicom - wiernym kibicom „Skoczków” podziękowań moc 
za stałą współpracę z Biblioteką. 

Elżbieta Skrzypczak

MŁODZI CZYTELNICY, 
MŁODZI KIBICE - EURO 2012
Cykl spotkań ,,Młodzi czytelnicy, młodzi kibice - EURO 2012”, który 

odbył się w dniach 20 marca, 24 kwietnia oraz 15 i 29 maja miał na celu 
przybliżenie młodym skoczanom przeciwników polskiej reprezentacji 
w fazie grupowej rozgrywek EURO 2012. Dzieci poznawały wówczas 
państwa: Czechy, Grecję, Rosję i Polskę.

20 marca do Biblioteki Publicznej przybył gość specjalny, czeski 
reżyser, scenarzysta i rysownik, Zdenék Miler, w postać którego wcielił 
się niezawodny Antoni Wiśniewski. Opowiedział on o swoim życiu 
i dziełach, zachęcając tym samym dzieci do obejrzenia fragmentów 
bajki pt.,, Krecik ”. Po zakończeniu oglądania miała miejsce żywa 
dyskusja na temat głównego bohatera, który został uwieczniony przez 
uczestników w pracach plastycznych. 

Dnia 24 kwietnia skocką książnicę odwiedził fan piłki nożnej (Antoni 
Wiśniewski), który zapoznał młodych czytelników z reprezentacją Gre-
cji oraz przybliżył im historię i kulturę greckiej społeczności. Uczestnicy 
spotkania mogli z bliska obejrzeć replikę piłki, którą rozgrywane miały 
być mecze na EURO oraz szalik i koszulkę kibica polskiej reprezentacji. 
Ww. gadżety udostępnił na czas spotkania Andrzej Pilaczyński, właści-
ciel sklepu „VA-BANK”, za co serdecznie dziękujemy. Dzieci miały 
także możliwość zapoznania się z fragmentami filmu animowanego 
pt. ,,Herkules”, który był pomocny w wykonaniu przez uczestników 
pocztówki z Grecji.

Ten sam kibic (Antoni Wiśniewski) 15 maja ponownie przybył do 
Biblioteki, aby przedstawić małym kibicom drużynę Rosji. Tego dnia 
dzieci nauczyły się również okrzyków zagrzewających sportowców do 
boju oraz poznały słowa polskiego przeboju na EURO 2012 „Koko 
Euro Spoko”, który przez uczestników został przyjęty z wielką rado-
ścią i entuzjazmem. Na podstawie fragmentów wyświetlonej wówczas 
rosyjskiej bajki o przygodach Wilka i Zająca powstały prace plastyczne, 
na których widniały postacie głównych bohaterów.

Cykl zakończyło spotkanie przedstawiające Polskę i jej reprezen-
tację. Tego dnia dzieci z wielką chęcią i zaangażowaniem odśpiewały 
„Koko Euro Spoko” oraz Hymn Polski. Następnie rozpoczął się seans, 
w czasie którego wyświetlano fragmenty bajek o Koziołku Matołku. 
Na zakończenie spotkania, po przypomnieniu uczestnikom drużyn 

naszych przeciwników dzieci rozwijały swoje zdolności manualne. Miały 
okazję stworzyć z drewnianych łyżek, skrawków materiałów, tasiemek 
samoprzylepnych, krepy oraz włóczki polską drużynę piłkarską, która 
na styropianowym boisku rozegrała fikcyjny mecz z drużyną reszty 

świata. Dzieło młodych kibiców wystawione zostało w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży skockiej książnicy. Cykl spotkań uwieńczony zo-
stał rozdaniem pamiątkowych dyplomów wraz z teczkami, na których 
widniały postacie Slavko i Slawka, maskotek tegorocznych mistrzostw. 

Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie dziękuje Antoniemu Wi-
śniewskiemu za wcielenie się w rolę przewodnika odkrywającego przed 
skoczanami tajniki kibicowania w duchu fair play. Skocka książnica 
dziękuje również Małgorzacie Zaganiaczyk, która pomogła młodym 
kibicom rozwijać swoje zdolności manualne i nauczyła ich łączyć 
w pracy twórczej różne techniki plastyczne. Gorące podziękowanie 
kieruje także do Anny Sznajder za pomoc przy organizacji ww. spotkań. 

Kornelia Eksler

Polen-Reiseimpressionen” - ,,Moja 
Polska - wrażenia z podróży” 

- wystawa zdjęć berlińskiej dziennikarki - 
Gerlinde Schmidt

Dnia 2.06.2012 w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Skoki miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć berlińskiej dziennikarki 
Gerlinde Schmidt zatytułowanej: Polen-Reiseimpressionen” - ,,Moja 
Polska- wrażenia z podróży”.

Uroczystego otwarcia dokonała jedna z organizatorek - pani Mał-
gorzata Zaganiaczyk, która przedstawiła zebranym autorkę zdjęć 
i zaprosiła do obejrzenia prac przy kieliszku szampana, kawie i cia-
steczkach. Następnie  autorka zdjęć Gerlinde Schmidt zwróciła się do 
zebranych po polsku wyrażając serdeczne podziękowanie bibliotece, 
władzom miasta i organizatorom za możliwość zorganizowania wystawy 
w Skokach. 

Na ekspozycję złożyło się ponad 30 prac Gerlinde Schmidt, przedsta-

Dokończenie na str. 8
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wiających elementy architektoniczne i przyrodnicze różnych zakątków 
Polski i będących zapisem licznych podróży po Polsce i  fascynacji naszą 
kulturą oraz  pejzażem. Szczególne zainteresowanie wzbudziło zdjęcie 
bliskie naszemu sercu i  przedstawiające w formie kolażu urokliwe 
miejsca w naszym mieście.  Otrzymali je na pamiątkę od autorki obecny 
na wystawie pan Burmistrz Tadeusz Kłos oraz biblioteka. 

Imprezę uświetnili swoją obecnością m.in.: już wyżej wymieniony 
pan Burmistrz Tadeusz Kłos, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy 
Skoki pani Karolina Stefaniak, Przewodniczący Rady Gminy Skoki 
pan Zbigniew Kujawa z małżonką Anną, dwaj Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu- pan Krzysztof Migasiewicz z żoną Iwoną oraz pan 
Grzegorz Owczarzak z córką Wiktorią, grupa uczestniczek Terapii Pe-
dagogicznej, przedstawiciel prasy lokalnej  pan Waldemar Wylegalski, 
pani Sylwia Popadowska z córką Anną oraz goście z Niemiec, którzy 
towarzyszyli autorce wystawy. 

Gerlinde Schmidt oraz organizatorki dziękują wszystkim  gościom za 
przybycie, bibliotece za udostępnienie sali i wsparcie przy organizacji 
wystawy a Urzędowi Gminy za objęcie patronatem imprezy promującej 
nie tylko nasze miasto ale i Polskę. 

Mamy nadzieję, że wystawa wywołała u zwiedzających wiele wrażeń 
estetycznych, pozwoliła  na nowo odkryć znane już miejsca w Polsce 
oraz  spędzić kulturalnie i miło sobotnie przedpołudnie.  

Przypominamy, że wystawę można obejrzeć do końca sierpnia. 
Następnie zostanie ona przeniesiona do Centrum Kultury Zamek 
w Poznaniu  a w późniejszym terminie do MDK w Wągrowcu. 

Organizatorka wystawy Halina Kunke

SKOKI CZYTAJĄ DZIECIOM
XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom trwał w tym roku od 

1 do 7 czerwca. Skocka książnica przyłączyła się do niego już po raz 
czwarty. Tym razem młodych czytelników w progi biblioteki zaprosili 
„przyjaciele hobbyści”. Cykl spotkań podzielony został na dwa bloki. 
W zajęciach przedpołudniowych uczestniczyły dzieci z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz Niepublicznego 
Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie. W spotkaniach popołu-
dniowych zaś brali udział wszyscy ci, którzy chcieli spędzić wolny czas 

na wspólnej zabawie z książką w tle.
Zajęcia dla przedszkolaków odbyły się pod hasłem „Opowieści 

z ula” i miały na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważną rolę 
w naszym życiu odgrywają pszczoły. Tajniki pszczelarstwa i ciekawost-
ki z życia pszczół odkrywała przed nimi Anna Kądziela, nauczycielka 
z Przedszkola w Rejowcu, prywatnie właścicielka pasieki. To dzięki niej 
dzieci dowiedziały się jak zbudowany jest ul, jakimi prawami rządzi się 
pszczela rodzina, czym tak naprawdę zajmują się pszczoły oraz jak sma-
kuje dzieło ich mozolnej pracy – miód. Przedszkolaki mogły dotknąć 
pszczelego wosku oraz zobaczyć jak wygląda kwiatowy pyłek. Oprócz 
tego pani Ania zdradziła młodym słuchaczom co należy robić, aby nie 
drażnić pszczół, jak dbać o te małe, bezbronne istoty, by uchronić je 

przed całkowitym wyginięciem, a co najważniejsze nauczyła dzieci jak 
należy zachować się w sytuacji kiedy użądli ich pszczoła. Najwięcej 
jednak emocji wśród przedszkolaków wywołała możliwość dotknięcia 
(zasuszonej) pszczoły. Jej wielkość dzieci mogły porównać również 
z wielkością (zasuszonego) szerszenia.  Zdobytą w czasie spotkań wie-
dzę młodzi czytelnicy utrwalić mogli w trakcie oglądania fragmentów 
bajki o przygodach najsympatyczniejszej z pszczółek - Pszczółki Mai. 

Spotkania popołudniowe były bardziej zróżnicowane tematycznie. 
Każdego dnia na młodych czytelników czekały zupełnie odmienne, ale 
bardzo interesujące zajęcia. 

W piątkowe popołudnie, 1 czerwca dzieci dowiedzieć się mogły 
„co w trawie piszczy”. Tajniki świata przyrody odkrywał przed nimi 
pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, prywatnie miłośnik 
polskiej natury, Łukasz Ogórkiewicz. Przybyli na spotkanie mogli nie 
tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającego nas środowiska, 
ale również obejrzeć fascynującą kolekcję własnoręcznie wykonanych 
zielników, podziwiać obraz namalowany na liściu oraz dowiedzieć się 
co nowego wydarzyło się u Żądełka i Ślimaczka, bohaterów książki 
z serii „Opowieści z ogrodu”, a także rozwiązać zagadkę kryminalną 
dotycząca białego pyłku, o jakim była mowa w opowiadaniu Grzegorza 
Kasdepke, pt. „Detektyw Pozytywka”.  

4 czerwca prym wiodło „papierowe szaleństwo”. Gościem specjalnym 
popołudniowego spotkania była Katarzyna Cibail, krawcowa, która 
z papierowych „odpadków” potrafi wyczarować elementy dekoracyjne, 
barwne ozdoby, zabawki, itp. Uczestnicy zajęć mogli podziwiać dzieła, 
które pani Kasia przygotowała na różne okazje, a wspólnie z nią wyko-
nać „przyjazne duszki”, kolorowe węże oraz kolczaste jeże. Pomysł na 
tematykę zajęć zaczerpnięty został z książki Małgorzaty Strzałkowskiej 
pt. „Wiersze, że aż strach!”. 

Kolejny dzień, 5 czerwiec, upłynął młodym czytelnikom pod znakiem 
balonikowego szaleństwa. Tajniki baloniady zdradzała uczestnikom 
Natalia Glapa, fizjoterapeutka potrafiąca wyczarować z baloników 
barwne cudeńka. Tym razem wspólnie z dziećmi przygotowała balo-
nikowy teatr inspirowany fragmentem opowieści o Panu Kuleczce, au-
torstwa Wojciecha Widłaka. Dzieci oprócz własnoręcznego wykonania 
bohaterów wystawiły na „deskach” biblioteki „Kopciuszka”. Mozolną 
prace zwieńczyły wspólne zabawy, których tematem przewodnim były 
oczywiście baloniki. 

6 czerwiec przyniósł uczestnikom Tygodnia Czytania wiele atrakcji. 
Jako pierwszy spotkał się z dziećmi Stanisław Kida, doradca rolniczy 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz 
Radny Rady Powiatu, który otworzył przed nimi „komputerowe” 
okno na świat. Młodzi dociekliwi mogli zajrzeć do wnętrza komputera, 
zapoznać się z nowinkami informatycznymi oraz dowiedzieć się jaki 
problem z cyfrową maszyną miał Franklin, sympatyczny żółwik z bajki 
o tym samym tytule. Później pałeczkę przejęła Zuzanna Kozdęba, 
lektor języka angielskiego, rokrocznie włączająca się w obchody 
Tygodnia Czytania w Skockiej Bibliotece. W tym roku gry  i zabawy 
anglojęzyczne przygotowane przez panią Zuzię pozwoliły młodym 
skoczanom poszerzyć ich słownictwo o zwroty związane z hobby. Pani 
Zuzanna przeczytała dzieciom również książkę Barbary Gawryluk 
pt. „Dżok - legenda o psiej wierności” zachęcając ich jednocześnie 
do sięgnięcia po inne utwory tej autorki. Najbardziej emocjonujący 
okazał się jednak koniec dnia zwieńczający czterodniowy cykl czytel-
niczych spotkań. Młodzi czytelnicy oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali także materiały reklamujące i propagujące wśród dorosłych 
nawyk głośnego czytania dzieciom 20 minut dziennie. Najbardziej 
wytrwali uczestnicy, czyli Ci, którzy uczestniczyli we wszystkich 
czterech spotkaniach i zebrali kolekcję naklejek Fundacji ABCXXI 
otrzymali drobne upominki. 

Biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy zechcieli 
pokazać dzieciom jak miło można spędzić czas wolny od nauki oraz 
przybliżyć im pasje, rozjaśniające ich szarą rzeczywistość. Biblio-
teka ma również nadzieję, że w przyszłym roku grono czytających 
skoczan powiększy się o kolejnych sympatyków, czego sobie i im 
serdecznie życzy.

Sylwia Popadowska

Dokończenie ze str. 7
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W tym też roku został wikariuszem w Mo-
kronosach koło Koźmina, by po 2 latach 
przejść do parafii pw. Świętego Ducha w Śre-
mie, gdzie posługę kapłańską pełnił przez 
kolejne 4 lata. Następnie był wikariuszem 
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Międzychodzie i w parafii pw. Świę-
tego Ducha w Rogoźnie. 

W roku 1987 postanowieniem Arcybiskupa 
Poznańskiego ks. Tadeusz Patelka został 
proboszczem parafii pw. Świętego Stanisława 
Biskupa w Lechlinie, a posługę kapłańską, 
uroczyście witany przez jej wiernych, objął 
w dniu 17 października 1987 roku. Funkcję 
duszpasterską w lechlińskiej parafii ks. Ta-
deusz Patelka pełnił do swej śmierci, która 
po ciężkiej chorobie dosięgła Go w Wielką 
Sobotę- 7 kwietnia 2012r. w jego domu ro-
dzinnym w Lesznie.  

Wykonując przez niemal 25 lat codzienne 
obowiązki kapłańskie ks. Tadeusz Patelka 
dobrze zapisał się w życiu parafii. Dzieląc ze 
współmieszkańcami radości i smutki, wyka-
zując wiele zrozumienia dla ludzkich tragedii 
i przygotowując wiele młodych pokoleń do 
życia duchowego i do życia codziennego był 
„dobrym siewcą wiary”. Pozostając ducho-
wym przywódcą społeczności parafialnej ks. 

WspoMnienie
śp. ks. tadeusz patelka

(9.07.1951 - 7.04.2012)
Śp. Ksiądz Tadeusz Patelka urodził się 9 lipca 1951 roku w Lesznie, gdzie ukończył szkołę podstawową i 

liceum ogólnokształcące. Po ukończeniu liceum, w roku 1969 zdecydował się na służbę kapłańską i wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, po ukończeniu którego w roku 1975 otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Tadeusz równocześnie troszczył się o sprawy 
materialne parafii. Przeprowadził kapitalny 
remont kościoła parafialnego, a współpracu-
jąc z mieszkańcami doprowadził do budowy 
i do oddania do użytku kaplicy w Przysie-
czynie. 

Włączając się w życie społeczności lokal-
nej ks. Patelka utrzymywał dobre stosunki 
z samorządem wiejskim i samorządem 
gminnym oraz z kierownictwem szkoły i z 
kierownictwem Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Lechlinie, a także z lokalnymi 
stowarzyszeniami, m.in. z Ochotniczą Strażą 
Pożarną, z Kurkowym Bractwem Strzeleckim 
i z Wojskowym Kołem Łowieckim „Szarak”. 

Wyrazy uznania dla codziennej pracy 
i postawy ks. Patelki społeczność parafialna 
i gminna dała wyraz organizując w dniu 16 
września 2007 roku uroczystości 20-lecia 
sprawowania przez Niego funkcji proboszcza 
lechlińskiej parafii. 

Członków wszystkich tych społeczności nie 
zabrakło też w uroczystościach pogrzebowych 

śp. księdza Tadeusza Patelki. Uroczystości 
te,  12 kwietnia 2012 roku w kościele pw. 
Świętego Antoniego w Lesznie rozpoczęły 
się mszą świętą koncelebrowaną w intencji 
zmarłego, której głównym celebrantem był 
biskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej Bogdan 
Wojtuś -  w roku 2005 w rezultacie zmiany 
granic diecezji parafia Lechlin przeszła 
z Archidiecezji Poznańskiej do Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Po uroczystości mszalnej 
nastąpiło odprowadzenie ciała zmarłego na 
miejscowy cmentarz. 

Wśród żegnających śp. księdza Tadeusza 
Patelkę i towarzyszących Mu w ostatniej dro-
dze życia obok szczególnie licznej delegacji 
z lechlińskiej parafii i z Gminy Skoki byli 
kapłani dekanatu goślińskiego z dziekanem 
ks. Karolem Kaczorem na czele oraz koledzy 
zmarłego – księża z Archidiecezji Poznań-
skiej i Gnieźnieńskiej, mieszkańcy Leszna 
i delegacie z parafii w których zmarły pełnił 
posługę kapłańską. 

Edmund Lubawy
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BoguMił Bratka - noWyM króleM 
zielonośWiątkoWyM W skokach

Zwycięzcami innych kategorii strzeleckich zostali: tarczę darczyńców 
zdobył Krzysztof Jachna, kura zestrzeliła Iwona Migasiewicz, turniej za-
padkowy wygrał Janusz Król – król żniwny 2011 roku, zawody punktowe 
panów wygrał Krzysztof Przykucki, pań Sabina Czerwińska, a młodzieży 
– Albert Grzegorzewski, zaś w strzelaniu czarnoprochowym zwycięzcą 
okazał się Kajetan Winiecki przed Stanisławem Gołembowskim i Ha-
liną Wojciechowską, która tego dnia złożyła ślubowanie członkowskie, 
stając się pierwszą w historii skockiego bractwa siostra kurkową. 

Kilka tygodni później reprezentacja Kurkowego Bratcwa Strze-
leckiego wzięła udział w niecodziennym wydarzeniu. 400 lat swego 
istnienia obchodziło Schützengilde von Bardowick, z którym od 15 lat 
brackie kontakty utrzymują bracia kurkowi ze Skoków. W tym roku 
uroczystości jubileuszowe wsparliśmy liczną, kilkunastoosobową grupą, 

Tegoroczne Zielone Świątki miały dwóch bohaterów. Przed południem odbyły się uroczystości pożegnania króla, 
którego roczna kadencja dobiegła końca. Stanisław Grzegorzewski przyjął swych gości w nowej siedzibie bractwa, 
której rozbudowa, wysiłkiem setek – tysięcy godzin własnej pracy braci kurkowych i wsparcia przyjaciół, właśnie 
zmierza do zakończenia. Po południu i emocjonujących zmaganiach sportowych, najcelniejszym strzałem poszczycił 
się Bogumił Bratka, który, wyprzedzając ,,o włos” swych rycerzy – Przemysława Bagrowskiego i Alojzego Pacholskiego, 
został kolejnym w historii Skoków królem zielonoświątkowym.

przedłużając swój pobyt w Bardowick o dodatkowy dzień. Dzięki temu 
mogliśmy wziąć udział w kilku punktach programu schützenfest – fe-
stynu strzeleckiego, dotąd niedostępnego ze względu na brak czasu. 
Można było uświadomić sobie miejsce bractwa kurkowego w historii 
Bardowick i jego rolę w życiu mieszkańców, oglądając dziesiątki domów 
zdobionych tarczami królów kurkowych /różnych kategorii: panów, pań, 
młodych strzelców czy tzw. ludowych królów kurkowych/. Niektóre 
domy w tej miejscowości ozdabia po kilka pamiątkowych tarczy kró-
lewskich. Równo w samo południe, na placu przed kościołem bractwo 
Bardowick uwiecznione zostało na jubileuszowej fotografii. Po raz 
pierwszy, na zdjęciu wykonywanym w tej formie raz na ćwierćwiecze 
wystąpili przedstawiciele innego – partnerskiego stowarzyszenia – 
bracia kurkowi ze Skoków.

W niedzielę 8 lipca Kurkowe Bractwo Strzeleckie wzięło udział 
w Lechlinie w mszy św. za duszę niedawno zmarłego ks. probosz-
cza Tadeusza Patelki. Wspomnieniu księdza Patelki poświęcony 
był też rekreacyjny turniej strzelecki, jaki dla mieszkańców wsi 
i wczasowiczów przebywających w okolicy bracia zorganizowali. 
Tym razem dopisała pogoda, imprezę wsparły zaprzyjaźnione 
z kurkami osoby, m.in. radna Małgorzata Zaganiaczyk czy sołtys 
Artur Szymański, więc liczni uczestnicy turnieju mogli sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie w różnych kategoriach. Zwycięzcą 
turnieju mieszkańców został Rafał Karczewski przed Pawłem 
Jaroszem i Małgorzatą Zaganiaczyk. Rywalizację pań wygrała 
Irena Szymaś przed Małgorzatą Zaganiaczyk i Elwirą Stoińską, 
a nagrodę specjalną, piękny obraz podarowany przez Małgorzatę 
Zaganiaczyk /która obraz namalowała/, za najcelniejszy strzał tego 
dnia odebrał Janusz Stoiński, o czym powiadamia Szanownych Czy-
telników WIADOMOŚCI 

Krzysztof Jachna.
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Dzień Mamy
25 maja dzieci zaprosiły swoje mamusie do przedszkola na uroczy-

stość z okazji Dnia Matki. W każdej grupie panowała wyjątkowa at-
mosfera. Dzieci ubrane w odświętne stroje prezentowały przygotowane 
specjalnie na tę okazję wierszyki, piosenki i tańce. Mali artyści spisali 
się znakomicie, występy wypadły wspaniale i zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Mamy wycierały ukradkiem łzy wzruszenia i zarazem 
szczęścia, dumne ze swoich dzieci. Na koniec dzieci wręczyły swoim 
mamusiom upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Dla wszystkich 
były to przyjemne chwile, które na długo pozostaną w pamięci.

Dzień Dziecka
W piątek 1 czerwca w Przedszkolu KUBUSIA PUCHATKA było 

bardzo wesoło. Nastroju nikomu nie popsuł pochmurny poranek. 
Dzieci doskonale wiedziały, że to ich święto i czekały na przygotowa-
ne atrakcje. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły we wspólnych 
zabawach i pląsach przy muzyce, konkursach i nie tylko. Gdy wszyscy 
trochę się zmęczyli mogli odpocząć przy stole zajadając słodycze. Tego 
dnia na pewno nikt się nie nudził o czym świadczyły uśmiechnięte 
buzie przedszkolaków.

Wycieczka do straży pożarnej
W ramach spotkań z cie-

kawymi ludźmi oraz po-
znawania otaczającego nas 
świata starsze dzieci z na-
szego przedszkola udały się 
do Straży Pożarnej w Sko-
kach. Dzieci wysłuchały wie-
lu informacji dotyczących 
pracy w Straży Pożarnej, 
obejrzały wóz strażacki oraz 
jego wyposażenie, sprzęt do 

gaszenia pożarów, mogły wejść do kabiny samochodu, przymierzyć 
hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki.

Wszystkie dzieci zgodnie przyznają, że zawód strażaka bardzo im się 
podoba i prawie połowa chłopców chciałaby w przyszłości pracować 
w Straży. 

Festyn rodzinny
W piątek 15 czerwca 

w ogrodzie przedszkolnym 
odbył się Festyn Rodzin-
ny. Na wszystkich przyby-
łych czekało moc atrakcji 
i dobrej zabawy. Była zjeż-
dżalnia-dmuchany zamek, 
loteria fantowa, malowa-
nie twarzy, rzuty do celu, 
przejażdżka bryczką i wiele 
innych konkursów i zabaw. 
Ci, którzy opadli z sił mogli 

częstować się pysznymi plackami przygotowanymi przez mamy, kiełbasą 
z grila czy grochówką. 

Rodzinny nastrój, słoneczna pogoda i przyjemna atmosfera sprawiły, 
że dzień był wyjątkowy zarówno dla dzieci, rodziców, jak i personelu 
przedszkola.  

Wycieczka do wioski indiańskiej
25 i 26 czerwca przedszkolaki były na wycieczce w Wiosce Indiańskiej 

w Łopuchowie.

Uroczystość nadania nazwy Przedszkolu 
Publicznemu w Jabłkowie 

Dnia 30 maja 2012 roku na placu parkowo – pałacowym w Jabłko-
wie odbyła się uroczystość nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu 
w Jabłkowie.  Uroczystość była tak zorganizowana, aby można było 
świętować także nadchodzący Dzień Dziecka. 

Uroczystość rozpoczęła się już od wczesnych godzin porannych 
i na początku miała charakter oficjalny. Pani wicedyrektor przed-
szkola – Agnieszka Skraburska odczytała list napisany specjalnie na 
tą okazję od nieobecnej Pani Dyrektor Sławki Kędziory. W liście Pani 
Dyrektor złożyła życzenia dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka, a także przedstawiła w jaki sposób przygotowywano się do 
tej ważnej uroczystości przez ostatnie 9 miesięcy. Podziękowała także 
Rodzicom i Nauczycielom oraz wszystkim osobom, które  w jakikol-
wiek sposób przyczyniły się do realizacji tego pomysłu. Następnie 
zaprezentowano wszystkie grupy wraz z wychowawcami. Po tej części 
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA – Pani 
Joanna Tomaszewska odczytała Akt Nadania Nazwy i w obecności 
przedstawicieli wszystkich grup przedszkolnych nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie tablicy i ogłoszono pełną nazwę przedszkola – Przedszkole 
Publiczne w Jabłkowie „Tęczowa Łąka”.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje. Pan Burmistrz Tadeusz Kłos 
ufundował dla przedszkola trampolinę i przekazał także przepiękną 
pamiątkową statuetkę.  Życzenia złożyli także Pani Elżbieta Skrzyp-

Dzieci rozpoczęły wy-
cieczkę od zwiedzania wio-
ski – miały okazję zobaczyć 
jak wyglądało domostwo 
Indian wraz z całym wy-
posażeniem, ich ubiór. 
Wysłuchały również wiele 
ciekawych opowieści. 

Następnie czekał na nie 
indiański tor przeszkód – 
strzelanie z łuku, rzucanie 
do celu, itp. Wszystkie te 

zajęcia mocno zmęczyły dzieci, tak więc trzeba było zregenerować 
siły, a to najlepiej zrobić podczas pysznego posiłku, który spożywały 
w tio-tipi – wyjątkowo atrakcyjnym, ze względu na swoją wielkość 
indiańskim namiocie.

Na koniec wycieczki chętne dzieci mogły pomalować twarz w indiań-
skie barwy, a także nauczyć się indiańskiego tańca. Do przedszkola 
dzieci wróciły zmęczone, ale bardzo zadowolone.

Małgorzata Futro
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czak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach i przekazała prze-
piękne kroniki dla każdej grupy.  Kwiaty i gratulacje złożyły także 
Pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska oraz Małgorzata Lewicz.  
Po części oficjalnej wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały się 
w krótkich inscenizacjach nad którymi pracowały cały rok. Uwień-
czeniem tej części był ogromny tort z nazwą przedszkola ufundowany 
specjalnie na tę okazję. Po zakończeniu tej części dzieci i rodzice 
zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przez klaunów Rico i Rupher-
ta. Ponadto wszyscy mogli napić się kawy, herbaty, poczęstować się 
ciastem i zjeść kiełbaskę z grilla. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, 
a najbardziej dzieci z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka”. 
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy tego 
dnia świętowali z nami.   

 Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Sławce Kędziora, 
dzięki której cała uroczystość mogła się odbyć, która czuwała nad 
prawidłowym przebiegiem organizacji i przestrzegania procedur. 
Dziękujemy także Zarządowi Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA 
w szczególności pani Joannie Tomaszewskiej i Panu Waldemarowi 
Kędziora  za  przychylność  w realizacji pomysłów i pomoc w osią-
gnięciu założonych celów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom a w 
szczególności paniom Monice Długiej i Justynie Korczak – Sękowskiej 
za organizację pikniku.   

Serdecznie dziękujemy sponsorom:
- Andrzejowi Pilaczyńskiemu z żoną Arletą - sklep papierniczy 

w Skokach 
- Beacie Pytlińskiej – drogeria w Skokach-Andrzejowi Jarzem-
bowskiemu z żoną - sklep spożywczy 
- Andrzejowi Bystremu - sklep, ul. Kościelna 
- Annie Rybickiej - sklep pamiątkarski 
- Zenonowi Czerwińskiemu – hurtownia "Papirus" Wągrowiec 
- Barbarze Rochowiak - sklep odzieżowy dla dzieci w Skokach 
- Urzędowi Miasta i Gminy w Skokach

Agnieszka Skarbulska

1 czerwca - Międzynarodowym 
Dniem Dziecka

Od lat Dzień Dziecka obchodzony jest w sposób bardzo uroczy-
sty. W tym dniu nauczyciele i rodzice dokładają wszelkich starań, 
aby ten szczególny dla dzieci czas był pełen radości, niespodzianek 
i beztroski.

W naszym Przedszkolu 1 czerwca zaczęliśmy na sportowo. 
W grupie „Słoneczek” przeprowadziliśmy zawody sportowe m. in. 
rzuty do celu, skoki z obręczami w parach, wyścigi „taczek” do mety 
czy taniec na gazetach, w których dzieci spisały się znakomicie,  
a przy tym bardzo dobrze się bawiły. Innymi atrakcjami w tym ważnym 
dla dzieci dniu były: malowanie twarzy, zabawy muzyczno-taneczne 
oraz słodkie upominki w postaci lodów, cukierków czy gum do żucia.

Ten owocujący w wiele wrażeń dzień niewątpliwie na długo zapisze 
się w pamięci naszych przedszkolaków.

Patrycja Widzińska

Z wizytą w teatrze 
31 maja 2012r. dzieci z Przedszkola Publicznego Tęczowa Łąka 

w Jabłkowie udały się do Wągrowca na przedstawienie teatralne pt. 
„Okruszek nieba.” Dzieci podczas przedstawienia mogły i czynnie po-
magały bohaterom podczas ich wędrówek, w których były poruszone 
tak ważne wartości jak przyjaźń, niesienie pomocy i bycie życzliwym 
dla innych. Wszystkim przedstawienie bardzo się podobało.

Świętowali Dzień Dziecka 
1 czerwca 2012 r. jak co roku w ten dzień obchodzą swoje święto 

dzieci i mimo, że w Rejowcu świętowano już go na Festynie Rodzin-
nym. Nauczyciele ze szkoły i przedszkola w Rejowcu umilili i zor-
ganizowali dzieciom jeszcze kilka chwil beztroskiego dzieciństwa 
w postaci słodkiego poczęstunku i wspólnych zabaw.

Patrycja Widzińska

Kangur matematyczny
0d 21 lat Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą 

w Paryżu przeprowadza jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich 
uczestniczących w nim krajach konkurs pod nazwą „Kangur Matema-
tyczny”. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pytania konkursowe są 
trudne. Sprawdzają nie tylko wiedzę, ale również wyobraźnię i myślenie. 
Spośród 22 uczniów naszej szkoły, startujących w konkursie 15 marca 
2012 r., sześcioro otrzyma wyróżnienia. W klasach drugich: Klaudia 
Przykucka, Paulina Kubicka i Paulina Kawczyńska. W klasach czwar-
tych: Julia Frąckowiak i Piotr Kawczyński. Wyróżnienie w klasach szó-
stych zdobył Krzysztof Pol. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody 
książkowe od organizatora konkursu Towarzystwa Upowszechniania  
Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Infor-
matyki Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodzonym 
uczniom serdecznie GRATULUJEMY.

Krzysztof Gapiński

Nauki przyrodnicze
Są już znane wyniki V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik” organizowanego przez Fundację Uniwer-
sytet Dzieci w Krakowie pod patronatem Instytutu Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Konkurs przeznaczony jest dla 5 grup wiekowych uczniów szkoły pod-
stawowej. Zadania testowe zawierały treści dotyczące eksperymentów 
z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu oraz inne treści 
ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, 
astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników. Miło jest 
poinformować, że spośród 12 startujących uczniów naszej szkoły, dwoje 
otrzyma nagrody ufundowane przez organizatora, a troje dostanie wy-
różnienia. Nagrodzone z klas drugich będą Paulina Kubicka i Klaudia 
Przykucka. Wyróżnienia również trafią do uczniów klas drugich: Ma-
teusza Kamińskiego, Pauliny Kawczyńskiej i Sergiusza Widzińskiego. 

Krzysztof Gapiński

Pamiątka, która nie krzywdzi
WWF- Polska przygotowała program dla uczniów szkół podstawo-

wych w ramach kampanii „Pozwólmy zwierzętom żyć”. Program zwraca 
uwagę na problem nielegalnego handlu zwierzętami egzotycznymi, 
pamiątkami z nich wykonanymi (np. figurki z kości słoniowej,  kora-
lowce rafotwórcze, paski, torebki i obuwie ze skóry węży, wysuszone 
pławikoniki i muszle) oraz substancjami traktowanymi jako lekarstwa. 
Wytworzenie takiej pamiątki jest poprzedzone śmiercią zwierząt. Dzie-
ci i dorośli muszą sobie odpowiedzieć na trudne pytanie: czy musimy 
mieć w domu egzotyczne zwierzęta?

Zajęcia prowadzone w ramach WWF dowodzą, że zwierzęta powinny 
żyć w swoim naturalnym środowisku.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia w tym i przy-
szłym roku szkolnym. Liczny udział uczniów dowodzi, że zagadnienie 
wzbudza duże zainteresowanie.

Magdalena Fertsch

Spotkanie z policjantami
W maju odbyło się ostatnie spotkanie uczniów klas trzecich biorą-

cych udział w programie „Super Wiewiórka” organizowanym przez 
PCK w Wągrowcu.

Pogadankę przeprowadzili policjanci Mirosław Duszyński i Sławo-
mir Słoma. Funkcjonariusze poruszyli ważne zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa. Przestrzegali przed kontaktami dzieci z obcymi, 
uczyli zachowań asertywnych. Przypomnieli zasady bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym oraz podczas letniego wypoczynku 
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w wodzie i na plaży. Zwrócili uwagę, aby nie bawić się z nieznanymi 
czworonogami i nie spoufalać się z dzikimi zwierzętami, które mogą 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Na zakończenia spotkania 
wszyscy przypomnieli znajomość numerów telefonów alarmowych 
i zasad korzystania z nich.

Aldona Lubiatowska

Turniej wojskowy
Pod koniec roku szkolnego szóste klasy miały szansę zaprezen-

towania swojej wiedzy historycznej dotyczącej II wojny światowej. 
Umiejętnościami i wiadomościami szóstoklasiści wykazali się podczas 
kolejnego turnieju wojennego, który stanowi kontynuację cyklu pod-

sumowań lekcji historii. Organizatorki przygotowały atrakcyjne kon-
kurencje, konkursy, gry i zabawy, dzięki którym można było sprawdzić 
i utrwalić wiedzę. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie musztry 
wojskowej, recytacja poezji wojennej oraz  zaśpiewanie ułożonej przez 
siebie piosenki. Najwięcej emocji jednak wywołał konkurs wiedzy histo-
rycznej, w którym zmierzyli się znawcy i pasjonaci II wojny światowej 
reprezentujący poszczególne klasy. Zwycięzcami zmagań turniejowych 
zostali uczniowie klasy VIb.

Wioleta Grzegorzewska

Nasza mała ojczyzna
Uczniowie naszej szkoły zbierają laury i nagrody w wielu dzie-

dzinach. Tym razem wykazali się nieprzeciętna wiedzą historyczną 
dotyczącą naszego regionu podczas XVI Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. Aby wziąć udział w ostatnim etapie wytrwale, 
nie szczędząc wysiłku i zaangażowania, wspinali się po poszczególnych 
szczeblach eliminacji szkolnych, powiatowych i rejonowych. Deter-
minacja, a przede wszystkim imponująca wiedza zostały nagrodzone, 
ponieważ czworo zdobyło tytuł laureatów:  Daria Szwed, Krzysztof Pol, 
Anna Surdyk, Aleksandra Szymaś, a finaliści to Martyna Frąckowiak 
i Adrian Szwed. 

Barbara Surdyk

Piłkarze wicemistrzami powiatu
15 maja 2012 r. na boisku „Orilk” w Wągrowcu odbył się finał Mi-

strzostw Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców. W turnieju rywalizowali 
ze sobą zawodnicy czterech najlepszych drużyn, wyłonionych w drodze 
eliminacji spośród 16 zgłoszonych zespołów.

Reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sko-
kach po zaciętej walce zajęli ostatecznie 2 miejsce, chociaż w całym 
turnieju zgromadzili tyle samo punktów, co zwycięzcy. Do pełni 
szczęścia zabrakło naprawdę niewiele.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu
2 miejsce- Szkoła Podstawowa w Skokach
3 miejsce- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu
4 miejsce- Szkoła Podstawowa w Siennie
Reprezentacja szkoły: Jaub Kubiński, Mateusz Tyll, Adrian Som-

merfeld, Bartosz Belter, Tomasz Markiewicz, Michał Grabiszewski, 
Adrian Zamecki, Szymon Futro, Krystian Nowak.

Drużynę przygotował Janusz Bojarski.

Wiedzą jak zapewnić bezpieczeństwo
W czwartek, 14 czerwca 2012 roku, w Antoniewie odbyły się pierwsze 

zawody z Edukacji dla Bezpieczeństwa. Wzięło udział osiem drużyn 
po pięć osób w każdej: cztery grupy z naszego gimnazjum, grupa 
z Gimnazjum w Suchym Lesie, kolejna reprezentowała Gimnazjum 
nr w Wągrowcu oraz trzy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie. Zawody rozpoczęły się około godziny dziesiątej. Na 
pierwszy ogień każda z drużyn dostała test, który miał sprawdzić naszą 
wiedzę z tego przedmiotu. Wszyscy zawodnicy starali się dać z siebie 
wszystko, aby zająć jak najlepsze miejsce. W czasie gdy sędziowie 
sprawdzali testy, zawodnicy brali udział w dalszych konkurencjach. 
Jedną z nich było RKO, czyli resuscytacja krążeniowo - oddechowa, 
mająca na celu sprawdzenie umiejętności praktycznych, których 
uczyliśmy się na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Następne kon-
kurencje, również sprawdzały nasze umiejętności, np. bandażowanie 
kostki lub nadgarstka, bądź też układanie poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej. Umiejętność położenia człowieka na noszach, okazała się 
nie lada wyzwaniem, chociażby z uwagi na niezbędną synchronizację 
drużyny. Ostatnią i najbardziej wyczekiwaną konkurencją był bieg 
z maskami p-gaz. Co prawda pogoda nas nie rozpieszczała, gdyż od 
rana padał deszcz, ale zawody przebiegły pomyślnie.

Na koniec wszyscy uczestnicy zebrali się na placu, gdzie pomysło-
dawca rywalizacji, Pan Andrzej Surdyk wraz z dyrektorem MOW 
w Antoniewie, Panem Antonim Kasicą wręczyli dyplomy i gratulowali 
wyników. 

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach oraz  ex equo Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, 
natomiast drugie miejsce należało do uczniów Gimnazjum w Suchym 
Lesie, trzecie miejsce zaś po raz kolejny dla naszego gimnazjum. 

Klaudia Iradzka „Szkolny Miszmasz”

Noc z astronomią
Jak powstały księżycowe kratery? Jakie są odległości w naszym Ukła-

dzie Słonecznym? W jaki sposób odnaleźć na niebie Gwiazdę Polarną? 
Odpowiedzi na te i inne 

pytania można było uzyskać 
podczas „Nocy  z astro-
nomią”, która odbyła się 
z 1 na 2 czerwca w skockim 
gimnazjum. Uczestniczyło 
w niej 26 uczniów. Gim-
nazjaliści dowiedzieli się 
ciekawych informacji o pro-
jekcie MoonKAM Grail, 
obejrzeli prezentacje mul-

timedialne i prace członków koła astronomicznego, które wykonane 
zostały w ramach księżycowego projektu. Ponadto poznali sposoby 
mierzenia odległości na niebie oraz zasady korzystania ze Stellarium 
- programu pełniącego rolę domowego planetarium, od którego każdy 
początkujący powinien rozpocząć przygodę  z astronomią. W oczeki-
waniu na rozgwieżdżone niebo uczniowie wykonali dwa doświadczenia. 
Młodzież z zaciekawieniem przyglądała się doświadczeniu obrazują-
cemu odległości planet w naszym układzie. Zakładając bowiem, że 
odległość między Księżycem i Ziemią wynosi 10 cm (w rzeczywistości 
ok. 384 000km), odległość między Słońcem a Ziemią wynosi już 40m, 
a Neptuna aż 1,2km - co z wiadomej przyczyny nie dało się uwiecznić 
na zdjęciach.

Podczas astronomicznej nocy nie mogło zabraknąć konkursów.  W kon-
kursie wiedzy astronomicznej Dominik Dereżyński zajął I m-ce.Chociaż 
pogoda lubi płatać figle, to jednak udało się „złapać” trochę nocnego 
nieba. Młodzi miłośnicy astronomii przeprowadzili obserwacje Księżyca 
i Saturna. Dokończenie na str. 18
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A później? No cóż, zmęczeni i senni, ale jeszcze w komplecie,  rozwią-
zywali kalambury. Oj, działo się działo! Zabawa była świetna. U bardziej 
wytrwałych zmęczenie odeszło w zapomnienie i tym oto sposobem 
powital i nowy ranek. Po tak krótkiej nocy, biorąc pod uwagę długość 
snu, uczniowie opuścili szkolę w świetnym humorze, co jest dowodem 
na to, że ta noc była udana.

Dziękuję pani Małgorzacie Adrych i pani Magdalenie Samol za 
pomoc w organizacji.

 Małgorzata Dudek

Projekt MOONKAM
“Congratulations on completing the MoonKAM mission! We have 

so many great images of the Moon. On the behalf of NASA, GRAIL, 
JPL, Lockheed Martin, MoonKAM, and Sally Ride Science, thank 
you for your participation!”

To oznacza, że zakończył się pierwszy etap projektu edukacyjnego 
MoonKAM Grail. Uczniowie koła astronomicznego działającego 
w naszym gimnazjum wykonali 170 zdjęć powierzchni Księżyca. Sfo-
tografowali wiele ciekawych obszarów, także tych znajdujących się 
po jego ciemnej (niewidocznej) stronie. Powstały unikatowe zdjęcia 
księżycowych mórz, gór i licznych  kraterów, m.in. Krateru Kopernika, 
Keplera, Archimedesa i Tycho.

Miło nam zakomunikować, że zdjęcie naszego autorstwa znalazło się 
w trzydziestce najciekawszych zdjęć spośród osiemdziesięciu tysięcy, 
jakie wykonano podczas tej misji! 

Uczestnictwo w projekcie było dla wszystkich nowym doświadcze-
niem i okazją do  poszerzenia wiedzy o Księżycu i Układzie Słonecz-
nym. Uczniowie oprócz zdjęć wykonali gry edukacyjne, prezentacje 
multimedialne, plakaty i mapy Księżyca. Zdobytą wiedzę i efekty 
swojej pracy zaprezentowali  podczas zorganizowanej w czerwcu 
„Nocy z astronomią”. Już niebawem wezmą udział w kolejnej misji 
Graila - „Extend Mission”. 

Album wszystkich naszych zdjęć znajduje się  w galerii na stronie
http://images.moonkam.ucsd.edu/smoc/gimnazjut
Serdecznie dziękuję pani Renacie Królczyk za pomoc w realizacji 

księżycowego projektu. 
Małgorzata Dudek

Wolontariusze z Lechlina lubią pomagać
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. To 

piękne hasło obrali sobie uczniowie ze szkoły w Lechlinie jako motto 
swego działania. Sadząc w październiku żonkile przy kościele w Le-
chlinie, włączyli się w Ogólnopolską Kampanię Pól Nadziei. Kwiaty 
zostały posadzone w geście solidarności z osobami ciężko  chorymi, 
leżącymi w hospicjach.

Podczas  tegorocznych ferii zimowych w szkole w Lechlinie została 
przeprowadzona akcja edukacyjno-szkoleniowa, która miała na celu 
zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem hospicjów oraz rolą wolonta-
riuszy niosących pomoc osobom chorym i cierpiącym. Oglądając krótkie 
filmiki, przekonali się, jak różnorodne są zadania wolontariuszy.  Pod 

koniec zajęć dzieci narysowały plakaty pt. „Hospicjum to też życie”.
Wiosną, kiedy zakwitają Żonkilowe Pola Nadziei, rozpoczyna się 

ogólnopolska akcja mająca na celu pozyskanie funduszy na potrzeby 
hospicjów. Wolontariusze 
z Lechlina, pod opieką pi-
szącej te słowa,  zbierali  
pieniądze dla wągrowiec-
kiego hospicjum  13 maja 
w Lechlinie, Przysieczynie 
i Rościnnie, 27 maja w Sko-
kach i 29 maja na festynie 
w Jabłkowie. Akcję zakoń-
czono 1 czerwca, kiedy to 
w obecności Pana Stanisła-

wa Owsianego ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, wolontariusze 
policzyli zebrane pieniądze i przekazali  Hospicjum. W sumie zebrano 
2831, 37 zł. Cała akcja cieszyła się dużym poparciem duszpasterzy 
parafii  Lechlin i Skoki, rodziców i ofiarodawców. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tak szlachet-
nego przedsięwzięcia.

Grażyna Kufel
 

Dorastajmy bez papierosa
Z okazji przypadającego 31 maja Światowego Dnia bez Papierosa 

zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w za-
kresie szkodliwości palenia papierosów. Zaprezentowana prezentacja 
multimedialna poruszała negatywne skutki uzależnienia od nikotyny 
tu i teraz, tj. problemu żółtych zębów, pożółkłej cery i rąk czy nieprzy-
jemnego zapachu przesiąkniętego dymem ciała i ubrań. Podane zostały 
też informacje o obniżonej kondycji fizycznej palacza, co w dobie mody 
na zgrabną, wysportowaną sylwetkę, ma duże znaczenie. Kto pali, jest 
po prostu słabszy, nie będzie dobrze biegał, tańczył, pływał, a wysiłek 
fizyczny będzie go coraz bardziej męczył. Uczniowie poznali też alter-
natywne metody radzenia sobie ze zdenerwowaniem i stresem, które 
są jednym z powodów sięgania po papierosa oraz mieli możliwość 
rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach związanych 
z nakłanianiem do zażywania substancji uzależniających. Poruszony 
został także problem biernego palenia, który jest równie niebezpieczny 
jak samo palenie.

Wcześniej, w salach lekcyjnych, o wysokim stopniu szkodliwości 
palenia informowały przygotowane gazetki ścienne, a ich treści zostały 
omówione przez wychowawców w klasach. Dzień później uczniowie 
wzięli udział w marszu profilaktycznym, organizowanym przez spo-
łeczność szkolną Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Joanna Tomczak

Kto nie pali, jest na fali
31 maja w Światowym Dniu  bez Papierosa przedstawiciele Powiato-

wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu dokonali podsu-
mowania przeprowadzonych  wcześniej w szkołach konkursów profilak-
tycznych. Pierwszy z nich, skierowany do dzieci z klas I-III, polegał na 
wykonaniu zawieszki na drzwi, zatytułowanej „Nie pal przy mnie, pro-
szę”. Natomiast uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie wykonanie kolażu 
pod hasłem „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Wśród młodszych uczestni-
ków konkursu sukces odniosły trzecioklasistki: Ola Domańska ze szkoły 
w Rejowcu, zdobywczyni zaszczytnego  pierwszego miejsca oraz Anita 
Sydow  z Lechlina, która otrzymała od organizatorów wyróżnienie. 
 Z kolei spośród uczniów klas IV-VI doceniono pracę Kacpra Tylla, pią-
toklasisty z Jabłkowa, zdobywcy trzeciego miejsca. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników drobne upominki.

Lidia Błachowiak 

Święto Dzieci i Mam
1 czerwca w szkole w Lechlinie obchodzono Dzień Dziecka  oraz 

przypadający kilka dni wcześniej Dzień Matki. Świętowanie rozpoczęto 
od obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów 

Dokończenie ze str. 17



19

klas I-III. Inscenizacja zabawnych i nigdy nie starzejących się wierszy 
Jana Brzechwy, spodobała się zarówno dzieciom, jak i zaproszonym na 
uroczystość mamom. Ledwo ucichły brawa dla artystów, a na szkolnej 
scenie rozpoczął się konkurs na najładniejsze wykonanie piosenki 
o mamie. Szkoda, że w konkursowe szranki stanęły tylko dwie osoby – 
Sara Podolska z klasy trzeciej i Jacek Wawrzyniak z klasy szóstej - gdyż 
utwory poświęcone ukochanym matkom, były wspaniałe i chwytały 
słuchaczy za serce. W nagrodę wykonawcy otrzymali upominki.

Wiele emocji i zabawy 
dostarczył kolejny kon-
kurs, w którym udział wzięły 
mamy i córki. Do boju sta-
nęły trzy zespoły w następu-
jącym składzie: Julka Dre-
wicz z mamą Renatą, Kasia 
Rybak z mamą Ewą i Do-
minika Jasińska z mamą 
Beatą. Konkursowiczki 
musiały odpowiedzieć na 

szereg pytań sprawdzających, na ile znają się nawzajem i potrafią ze 
sobą współpracować. Dziewczyny musiały między innymi zaśpiewać 
w duecie przebój Euro 2012, czyli Koko Koko Euro spoko. W wyniku 
zaciętej rywalizacji zwyciężyła ostatecznie Kasia Rybak z mamą Ewą, 
które zdobyły nagrodę w postaci sesji zdjęciowej w zakładzie foto-
graficznym pani Ewy Rybickiej w Wągrowcu. Drugie miejsce i piłkę 
nożną wywalczył duet: Dominika i Beata Jasińskie. Natomiast miejsce 
trzecie i nagrodę w postaci rodzinnego karnetu na pobyt w grocie solnej 
zdobyła Julka Drewicz z mamą Renatą.    

Po zakończeniu turniejowych zmagań rozpoczęła się dyskoteka 
i wszyscy ruszyli do wesołych pląsów. Mimo że deszczowa pogoda  
pokrzyżowała organizatorom święta plany, dobry humor nikogo nie 
opuszczał. Podobnie zresztą jak w szkole w Rejowcu, gdzie z okazji 
Dnia Dziecka  przygotowano dla dzieci słodki poczęstunek, lody 
i wspólne zabawy.

Lidia Błachowiak

Festyn Rodzinny w Rejowcu
W sobotę, 26 maja w Rejowcu odbył się kolejny Festyn Rodzinny. 

Bawili się na nim rodzice i dzieci ze szkoły i przedszkola w Rejowcu. 
Nie zabrakło również zaproszonych na ten dzień gości. Festyn obfitował 
w wiele atrakcji sportowych i kulinarnych. Z wielu można było korzystać 
bezpłatnie. Uczniowie pod okiem nauczycieli zaprezentowali swoje 
zdolności artystyczne. Młodzi aktorzy z grupy teatralnej „Rozwesołki” 
zaprosili chętnych widzów do teatru Stodoła na swój nowy spektakl.

Jak zwykle nie zawiedli nas rodzice i sponsorzy, którym serdecznie 
dziękujemy za pomoc okazaną w organizacji festynu. Zapraszamy już 
za rok!

Anita Czechowska

Warszawo, ty moja Warszawo…
17 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Łopucho-

wie spotkali się pod swoimi szkołami na zbiórce. Właśnie tego dnia 
wyruszaliśmy na 2 dniową wycieczkę do Warszawy, w celu zwiedzenia 
i poznania stolicy naszego państwa. Wyruszyliśmy spod szkoły około 
godziny 4. Droga była długa, ale w autokarze mile spędziliśmy czas. 
W Warszawie byliśmy około godziny 10. Na początku naszego pobytu 
wraz z panią przewodnik zwiedziliśmy Stare Miasto. Zobaczyliśmy 
cudowny Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta oraz Barbakan. 
Następnie udaliśmy się pod Pomnik Małego Powstańca oraz Pomnik 
Syrenki. Podziwialiśmy także Stadion Narodowy. Dalej przeszliśmy 
pod Pałac Prezydencki, wiele dowiedzieliśmy się od pani przewodnik, 
która z chęcią opowiadała nam różne ciekawostki. W drodze pod 
Grób Nieznanego Żołnierza mijaliśmy pomnik Józefa Piłsudskiego. 
Następnym punktem naszego zwiedzania był spacer po Łazienkach. 
Podziwialiśmy cudowny Pałac na Wodzie. Znajdował się tam także 
pomnik słynnego kompozytora Fryderyka Chopina oraz Amfiteatr. 
Następnie udaliśmy się do autokaru, którym przejechaliśmy Centrum 

Nauki Kopernik. W środku zrobiliśmy zakupy, ale niestety nie udało 
nam się kupić biletów. W zamian za to udaliśmy się na punkt widokowy 
biblioteki, która znajdowała się obok. Na tym zakończyło się zwiedzanie 
Warszawy pierwszego dnia.  

Następnego dnia nasze zwiedzanie zaczęliśmy od wyjazdu do Pałacu 
Kultury i Nauki. Zwiedziliśmy tam wystawę prac Leonarda da Vinci. 
Następnie wjechaliśmy na 30 piętro budynku. Z tarasu widokowego 
podziwialiśmy piękną Warszawę. Kolejną atrakcją był wolny czas, który 
spędziliśmy w Centrum Złote Tarasy. Niezapomnianym przeżyciem był 
dla nas pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dowiedzieliśmy 
się wiele na temat wydarzeń, które rozegrały się w stolicy w 1944 r., 
zbierając kartki z powstańczego kalendarza. Niestety, był to ostatni 
punkt naszej wycieczki i późnym popołudniem udaliśmy się w drogę 
powrotną. 

Mam nadzieję, że każdemu się podobała nasza wycieczka. Ja  jestem 
zadowolona i chciałabym pojechać  na podobną jeszcze raz.

Klasa VI, PF w Rejowcu

Stefa kibica w Rejowcu
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie nie musi być nudne ! 

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Rejowcu wspierają Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej. W tym celu utworzyli szkolną strefę kibica. 
Oczywiście trzymamy kciuki za reprezentację Polski ! Koko, koko, 
Euro spoko…

Anita Czechowska

XIII Rajd Rowerowy Goślińskie Lofry
19 maja już po raz trzynasty odbył się rowerowy rajd po Puszczy 

Zielonce - XIII Goślińskie Lofry, zorganizowany przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Jak każdego roku  tak i w tym, 
udział w rajdzie zgłosili  uczniowie naszej szkoły. Przygotowania do 
rajdu rozpoczęły się już kilka tygodni przed wyznaczonym terminem. 
Uczestnicy trenowali kondycję oraz odpowiednio przygotowywali 
sprzęt rowerowy. Trasa, jaką musieli pokonać wszyscy uczestnicy 
rajdu, wynosiła w sumie ponad 40 km. My wyruszyliśmy spod  szkoły 
w Rejowcu, dalej trakt rowerowy wiódł nas do Niedźwiedzin, Dąbrów-
ki Kościelnej, następnie trasą leśną do leśniczówki Wronczyn, gdzie 
ustalono  tegoroczną metę rajdu. Przybyłe na miejsce drużyny rowe-
rowe po posileniu się pyszną grochówką przystąpiły do wykonywania 
określonych zadań konkursowych. Przedstawiciele każdej grupy brali 
udział w konkursie przyrodniczym, konkursie na piosenkę turystyczną 
oraz w indywidualnych zawodach sprawnościowych. Nasza drużyna 
rajdowa zajęła I miejsce w konkursie przyrodniczym, jak również 
czołowe miejsca w indywidualnych konkurencjach sprawnościowych 
– rzucanie lotkami do celu.

Były oczywiście nagrody i dyplomy. Wszyscy rowerowi rajdowcy 
zadowoleni wróciliśmy  trasą leśną Puszczy Zielonka do szkoły. Formy 
aktywnego wypoczynku stały się już dla nas tradycją. 

Anita Czechowska

Portret Ani z Zielonego Wzgórza
Z okazji przypadającej w tym roku 70-ej rocznicy śmierci Lucy Maud 

Montgomery Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 w Wągrowcu 
ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Portret Ani z Zielonego Wzgórza”. 
Konkurs adresowany do uczniów klas IV-VI,  polegał na samodzielnym 
wykonaniu portretu Ani Shirley dowolną techniką plastyczną. Wśród 
czterdziestu jeden prac, które wpłynęły do organizatorów konkursu, 
znalazły się także portrety wykonane przez uczniów naszej szkoły. Kiedy 
więc 1 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej na osiedlu Wschód 
odbyło się podsumowanie konkursu, okazało się, że  trzecie miejsce, ex 
aequo, zajęły: Ilona Nowicka, piątoklasistka z PF w Rejowcu oraz We-
ronika Sydow, szóstoklasistka z PF w Lechlinie. Dziewczynki w nagrodę 
otrzymały słowniki, torby i pamiątkowe gadżety. Gratulujemy sukcesu! 

 Lidia Błachowiak
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Sowa – mądra głowa
24 maja br. w Świetlicy w Pawłowie Skockim odbył się konkurs 

matematyczny Sowa – mądra głowa. Celem konkursu było upowszech-
nianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów klas 
4–6, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pra-
cowitości  i wytrwałości, a także tworzenie okazji przeżywania atmosfery 
konkursowej. W konkursie wzięli udział najlepsi matematycy z klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, filii Lechlin i filii Rejowiec 
oraz Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Łącznie, do matematycznej 
rywalizacji  przystąpiło 25 uczniów. W ciągu jednej godziny każdy 
uczestnik miał do rozwiązania 5 zadań otwartych.

A oto wynik matematycz-
nych potyczek:

Klasa IV I miejsce Agata 
Kądzielawa (Łopuchowo), 
Natalia Dudek (Jabłko-
wo); II Wiktoria Klimczak 
(Jabłkowo); III Patrycja 
Wojtkowiak (Łopuchowo)

Klasa V I miejsce Mate-
usz Kruś (Lechlin); II Do-
minika Pawlicka (Lechlin); 

III Paulina Wojtkowiak (Łopuchowo), Zuzanna Fornalik (Łopuchowo)
 Klasa VI  I miejsce Dominika Kądzielawa (Łopuchowo), Weronika 

Sydow (Lechlin); II Jędrzej Krysztofiak (Łopuchowo);    III  Weronika 
Grynia  (Rejowiec), Paweł Pachowicz (Jabłkowo)

Organizator konkursu składa serdeczne podziękowania pani sołtys 
Marii Dudzińskiej  za udostępnienie na potrzeby konkursu świetlicy 
w Pawłowie Skockim oraz pani Łucji Dembińskiej za współpracę 
podczas przeprowadzania konkursu.

Katarzyna Rakowska

Warto pomagać!
Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej w Jabłko-

wie wziął udział w akcji ,,Opatrunek na Ratunek’’ prowadzonej przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej

Lechlin w obiektywie
Na jednej z twórczych go-

dzin wychowawczych klasa 
piąta szkoły  w Lechlinie 
wpadła na pomysł zorga-
nizowania  klasowej sesji 
zdjęciowej. Realizując ten 
zamiar, w jedno z czerwco-
wych popołudni odwiedził 
nas fotograf, który prze-
prowadził sesję plenerową 
klasy. Sesja trwała ponad 

godzinę i przebiegała w fantastycznej atmosferze. Efektem sesji jest 
ponad trzysta wykonanych zdjęć, które z pewnością będą świetną 
pamiątką i wspomnieniem niezapomnianej przygody.

Mateusz Smoleń

Wycieczka do Rezerwatu „Meteoryt Mora-
sko” i na Dziewicza Górę

Na Pojezierzu Wielkopolskim znajdują się dwa miejsca, które warto 
odwiedzić i zobaczyć. Należą do nich: rezerwat „Meteoryt Morasko”, 
jedyny rezerwat pochodzenia kosmicznego w Polsce oraz Dziewicza 
Góra, najwyższe wzniesienie na terenie Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka.

Rezerwat „Meteoryt Morasko” uznawany jest za „przyrodniczą 
perłę Poznania”. Chroni niezwykle wyjątkowe zjawisko geologiczne, 
zespół 7 kraterów meteorytowych. Został utworzony w 1976 roku. 

Obecnie obiektem opiekuje się PTOP „Salamandra”. Do rezerwatu 
prowadzi piękna aleja z wiekowymi lipami drobnolistnymi, która jest 
pomnikiem przyrody.

Na terenie rezerwatu 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Jabłkowie zoba-
czyli kratery, które powstały 
w wyniku upadku dużego 
meteorytu żelazowo-ni-
klowego (tzw. syderytu). 
Kratery te umiejscowione 
są w typowym niegdyś dla 
Wielkopolski lesie dębowo – 
grabowym, zwanym grądem.

Godnym uwagi, kolejnym zbiorowiskiem leśnym, był łęg wiązowo 
– jesionowy, w którym uczniowie podziwiali bezzieleniową roślinę 
pasożytniczą – łuskiewnik różowy.

W czasie wędrówki na Górę Moraską, dzieci zobaczyły wygrzewają-
cego się w słońcu padalca zwyczajnego oraz dawną żwirownię.

Wszyscy uczestnicy wycieczki dotarli na polanę na szczycie Góry 
Moraskiej (153,75 m n.p.m.) i tym samym zdobyli najwyższe wzniesienie 
Poznania i środkowej Wielkopolski.

Kolejnym punktem wycieczki była Dziewicza Góra (142,6 m n.p.m.) 
z wieżą widokową, która tak jak  Góra Moraska  jest efektem działal-
ności lodowca. Z platformy widokowej, po pokonaniu 172 schodów, 
uczniowie podziwiali panoramę Poznania oraz Puszczy Zielonki.

Reasumując, wycieczki przyrodnicze są doskonałym sposobem na 
uatrakcyjnienie lekcji przyrody w szkole podstawowej. Uczniowie 
poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, obserwacje roślin i zwierząt 
w naturalnym środowisku, wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenia. 

W krainie mitów greckich
20 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs mitologiczny za-

tytułowany „W krainie mitów greckich”. W konkursowe szranki  
stanęło  tym razem dwanaścioro piątoklasistów, gdyż to właśnie do 
nich konkurs był adresowany. Każdy z uczniów  musiał zmierzyć się 
z testem sprawdzającym  znajomość  wierzeń starożytnych Greków.  
Po sprawdzeniu prac komisja, w skład której weszły polonistki uczące 
w naszej szkole,  wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Estera Zjawińska (Lechlin)
II miejsce – Kacper Tyll (Jabłkowo)
III miejsce – Mateusz Kruś (Lechlin)
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, a każdy z uczestników 

konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. 

Wielkopolska warta poznania 
20 czerwca w Sali Bazar w Śremie odbyło się uroczyste zakończenie 

XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W gronie laureatów tego 
prestiżowego konkursu  znalazła się Ilona Nowicka, piątoklasistka 
z Rejowca, która na uroczystość dotrzeć tym razem nie mogła, gdyż 
brała udział we wspomnianym wyżej konkursie mitologicznym. Nie-
mniej dyplom i nagroda kilka dni później trafiły do jej rąk. Warto 
w tym miejscu wymienić także nazwiska finalistów konkursu, którym 
w ostatnim etapie zabrakło szczęścia, lecz wysiłek włożony w zdobycie 
tak obszernej wiedzy był ogromny i godny podziwu.  Są to: Natalia 
Dudek, Weronika Konowalska, Estera Zjawiska, Mikołaj Kucner 
i Kacper Tyll. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i ży-
czymy sukcesu w kolejnych edycjach.   

Śladami Adama Mickiewicza
W poniedziałek 25 czerwca  kilkuosobowa grupa uczniów z Lechlina 

wybrała się  na wycieczkę rowerową do Budziszewka. Celem wyprawy 
było zwiedzenie Izby Pamięci Adama Mickiewicza, znajdującej się 
w tamtejszej szkole. Jako że naszym środkiem transportu były rowery, 
podczas jazdy mogliśmy rozkoszować się urokami czerwcowej przy-
rody, Jeziora Budziszewskiego oraz okolicznych lasów. Po dotarciu 
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na miejsce udaliśmy się najpierw do drewnianego kościółka z XVIII 
w. pod wezwaniem św. Jakuba, a następnie  poszliśmy zobaczyć znaj-
dujący się nieopodal świątyni nagrobek, w którym spoczywają prochy 
członków rodziny Łubieńskich. Stamtąd skierowaliśmy się do celu 
naszej podróży, czyli do Szkoły Podstawowej, a ściślej, znajdującej 
się w niej Izbie Pamięci Adama Mickiewicza. Dzięki uprzejmości 

pracujących tam pedago-
gów mogliśmy zobaczyć 
pamiątki związane z osobą 
poety, który w Budziszew-
ku gościł w 1831 roku na  
zaproszenie Konstancji i  
Józefa Łubieńskich.  Wśród 
pamiątek i przedmiotów 
związanych z Mickiewi-
czem  szczególną uwa-
gę zwróciliśmy  na liczne 

wydania „Pana Tadeusza” oraz  obrazy inspirowane twórczością 
wielkiego wieszcza. Spacerując po miejscowym parku, podziwiali-
śmy majestatyczne dęby i próbowaliśmy wyobrazić sobie, jak niemal 
dwieście lat temu tymi samymi alejkami spacerował  autor „Konra-
da Wallenroda”.

Z wyprawy wróciliśmy zadowoleni i bogatsi o nowe przeżycia 
oraz wiadomości.

Wyróżnienia dla najlepszych
W marcowym numerze „Wiadomości Skockich” informowaliśmy, 

iż dyrekcja i grono nauczycielskie szkoły w Jabłkowie postanowiło na 
koniec semestru zimowego i letniego nagradzać statuetką i dyplomem 
klasy oraz uczniów, którzy uzyskali najwyższe noty z danego przed-
miotu. Przedsięwzięcie to ma na celu motywowanie do zwiększenia 
wysiłku wkładanego w zdobywanie wiedzy i wprowadzenie ducha 
zdrowej rywalizacji. 

Oto jak przedstawia się klasyfikacja w poszczególnych kategoriach 
na zakończenie drugiego semestru. W punkcie filialnym w Rejowcu 
wyróżnienia dla „Najlepszych Humanistów” oraz  „Najlepszych Spor-
towców”  przypadły w udziale klasie szóstej. Zaś klasa piąta sięgnęła 
po tytuły i statuetki dla „Najlepszych Matematyków”, „Najlepszych 
Artystów” i „Najlepszych Przyrodników” i to właśnie ona, uzyskując 
przewagę nad starszymi kolegami, zdobyła także tytuł „Superklasy”.  
W szkole w Jabłkowie niemal wszystkie  tytuły i statuetki zakaso-
wała klasa szósta, która tym samym sięgnęła po  tytuł „Superklasy”. 
Wyjątkiem był tylko tytuł i statuetka dla „Najlepszych Sportowców”,  
którą otrzymali młodsi o rok koledzy. Żadnych wątpliwości co do 
miana „Superklasy” nie było w Lechlinie. Tam bowiem prym w każ-
dym z przedmiotów wiedzie klasa piąta (obecnie już szósta), która 
wyróżnia się nie tylko pod względem nauki, ale również  godnego 
pochwały zachowania. 

Natomiast najlepszych uczniów nagrodzono plakietkami z napisem 
„Uczeń na medal”. Z dumą mogą nosić je na piersi następujące osoby: 
Anita Sydow, Jan Szymański, Filip Graczyk, Natalia Dudek, Wiktoria 
Klimczak, Krystian Siódmiak, Patryk Piechowiak, Kinga Piechowiak, 
Paweł Pachowicz, Zuzia Grzechowiak, Julia Saukens, Ilona Nowicka, 
Weronika Grynia, Magdalena Paczyńska, Weronika Mucha, Weronika 
Smykowska, Weronika Blados, Mateusz Konieczny, Dawid Lipiński.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym klasom oraz uczniom 
serdecznie gratulujemy i życzymy, by podobne sukcesy stały się ich 
udziałem w nowym roku szkolnym.

Na półkoloniach fajnie jest!
W drugim tygodniu lipca trzydziestoosobowa grupa uczniów naszej 

szkoły uczestniczyła w półkoloniach, które tym razem miały miejsce 
w Lechlinie, a ich motyw przewodni stanowiły żywioły: ziemia, po-
wietrze, woda i ogień. 

Były więc związane z nimi zajęcia artystyczne,  podczas których 
wykonywaliśmy latawce, barwne motyle z papieru, rybki o lśniących 
brzuszkach i bajecznie kolorowe akwaria. Było też  lepienie naczyń 

i figurek z gliny, wspólne pieczenie pizzerinek, wyjazd do westerno-
wego miasteczka Silverado City w Bożejewiczkach koło Żnina czy 
- sprawiające niemniejszą frajdę  - podchody wokół jeziora w Lechli-
nie.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się  zajęcia entomologiczne, 
w ramach których pod okiem pań od przyrody, Agnieszki Przewoźnej 
i Grażyny Kufel, poznawaliśmy i uczyliśmy się oznaczać  rodzime 
owady. Okazało się też, że nawet największe kaprysy pogody  nie 
były w stanie zakłócić przebiegu gier zespołowych. Mimo że żar lał 
się z nieba, zawzięcie rozgrywaliśmy mecz piłki nożnej, a kiedy po 
niebie płynęły ciemne chmury przynosząc ze sobą deszcz, niechętnie 
opuszczaliśmy boisko do piłki siatkowej. Czas upływał nam niesłycha-
nie szybko. Ostatniego dnia nadszedł czas podsumowania wspólnego 
wypoczynku. Każda z grup za pomocą kolorowej kredy namalowała 
na szkolnym boisku przypisany  jej żywioł. W ciągu godziny na płycie  
boiska pojawiły się fale,  rybki, ptaki,  drzewa, których korony kołysał 
wiatr, trąba powietrzna, wulkan z wydobywającą się z jego wnętrza 
lawą, a nawet ziejący ogniem smok.  W nagrodę każdy z nas mógł 
posilić się kawałkiem soczystego arbuza. Ledwo odzyskaliśmy siły, 
a już czekało na nas kolejne wyzwanie. Panie prowadzące zajęcia przy-
rodnicze przygotowały dla nas zadania sprawdzające zdobytą na temat 
owadów wiedzę.  I wreszcie czas relaksu – pieczenie kiełbasek na 
ognisku, lody, wręczenie dyplomów dla najlepszych przyrodników...

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że tegoroczne półkolonie minęły 
nam wyjątkowo szybko i radośnie. Wypełniła je wspólna zabawa, 
obcowanie z przyrodą, zdrowa  sportowa rywalizacja i  artystycz-
ne działania.

Żegnaj szkoło
W piątek 29 czerwca w szkole w Jabłkowie oraz w punktach fi-

lialnych w Rejowcu, Lechlinie i Łosińcu,  po raz ostatni wybrzmiał 
dzwonek wzywający na lekcje. Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego poprzedziła msza święta, podczas której uczniowie, nauczyciele 
i rodzice dziękowali  za Bożą opiekę i wsparcie. Następnie  wszyscy 
członkowie szkolnej społeczności udali się do szkoły, by tam wierszem 
i piosenką pożegnać czas nauki, a powitać wakacje. Po części arty-
stycznej Dyrekcja  placówki  nagrodziła tych  uczniów, którzy w mi-
nionym roku szkolnym  szczególnie sumiennie pracowali i uzyskali 
wysoką średnią ocen z poszczególnych przedmiotów oraz wzorową 
lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.   

W szkole w Lechlinie uroczystość zakończenia roku szkolnego 
uświetniła wizyta zacnego gościa – księdza prałata Andrzeja Ry-
gielskiego. Ksiądz prałat przybył do szkoły, by właśnie tego dnia 
podziękować uczniom, którzy włączyli się w realizację akcji „Żonki-
lowe Pola Nadziei”, mającej na celu zbieranie funduszy na potrzeby 
hospicjum w Wągrowcu. Słowa uznania wyraził dla pani Grażyny 
Kufel, która była głównym koordynatorem całej akcji. Korzystając 
z okazji, ksiądz prałat, ze szczególną mocą tłumaczył dzieciom, jak 
ważna i potrzebna jest osobom ciężko chorym opieka hospicyjna,  
i jak młodzi ludzie sami mogą  się do tej  opieki włączyć. Wierzymy 
więc, że pomoc  wągrowieckiemu hospicjum na stałe wpisze się 
w działalność naszej szkoły.     

Lidia Błachowiak
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Rajd Reymontowski 2012 Kołaczkowo
Świetna zabawa, aktywna forma spędzania czasu poza murami 

Ośrodka, zajęcie drużynowo II miejsca w Międzywojewódzkim Pieszym 
Rajdzie Reymontowskim, cóż chcieć więcej ?

Dziewczęta i chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie miło wspominają udział w tej imprezie, która odbyła 
się 13 maja br. w Kołaczkowie. 31- osobowa grupa z opiekunami B. 
Seidlerem, I. Żakiem i G. Lubawą chętnie włączyła się do udziału w raj-
dzie, którego głównym celem było przypomnienie pobytu Władysława 
Reymonta w  Kołaczkowie oraz uczczenie 145 rocznicy urodzin pisarza. 
Nasze cztery zespoły reprezentujące powiat wągrowiecki walczyły o za-
jęcie jak najlepszych lokat w klasyfikacji drużynowej/ o czym stanowiła 
suma punktów z konkurencji indywidualnych / i uzyskanie dobrych 
wyników we Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego /o czym stanowiła suma punktów uzyskanych przez 
dwie najlepsze drużyny z powiatu

Na starcie przekazaliśmy organizatorom konkursu plastycznego pt. 
„Pałac Reymonta w Kołaczkowie pędzlem malowany” prace wyko-
nane przez nasze dzieciaki. Plakaty zostały wyeksponowane w Izbie 
Pamięci naszego Noblisty, gdzie przepięknie prezentowały się wśród 
innych prac, zaprezentowanych przez artystów z innych powiatów woj. 
wielkopolskiego. Również przed wyjściem na trasę wzięliśmy udział 
w konkursie n/t życia i twórczości Wł. Reymonta. Mimo, że nie zdo-
byliśmy czołowych lokat (pytania były bardzo trudne), to uzyskaliśmy 
znaczną ilość punktów, mających istotny wpływ na klasyfikację końcową 
współzawodnictwa powiatów woj. wielkopolskiego.

Choć pogoda nie dopisywała, było zimno, wietrznie i pochmur-
nie - wszyscy rozgrzewali się dobrym humorem, towarzyszącym nam 
podczas kolejno pokonywanych kilometrów. Na trasie co jakiś czas 
zatrzymywaliśmy się, aby wziąć udział w konkurencjach sprawnościo-
wych takich jak: przenoszenie fasolki, bieg w workach i rzut lotką do 
celu. W biegu na czas w workach nasi skoczkowie uplasowali się na 
czołowych miejscach. Najlepszy był Ścibor Stankowiak, II m-ce zajął 
Daniel Koperski, III m-ce przypadło Łukaszowi Rosanowskiemu. 
W przenoszeniu fasolki słomką na czas  II miejsce wywalczyła Patrycja 
Rączkowiak. Natomiast p. Bartosz Seidler uzyskał największą ilość 
punktów w rzucie lotką do celu.

Po zakończeniu Rajdu Reymontowskiego dokonano klasyfikacji 
powiatów: 

I miejsce Września 
II miejsce Wągrowiec 
III miejsce Szamotuły 

IV miejsce Pleszew 
V miejsce Środa Wlkp.  

VI miejsce Konin 
VII miejsce Poznań 

Grażyna Lubawa 
 

W hołdzie temu, co polskich „Chłopów” 
rozsławił

Od wielu już lat młodzi turyści z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie biorą udział w Międzywojewódzkim Pieszym 
Rajdzie Reymontowskim w Kołaczkowie. Mają okazję poznać miejsce, 
gdzie przez pięć ostatnich lat życia przebywał pisarz a przy okazji 
reprezentować powiat wągrowiecki we współzawodnictwie turystycz-
nym powiatów województwa wielkopolskiego o puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.

Rajd Reymontowski to także dobry pretekst, aby bliżej poznać życie 
i twórczość polskiego noblisty. Dlatego inicjatorzy tych antoniewskich 
wyjazdów w ramach przygotowań do majowego rajdu zorganizo-
wali wcześniej zajęcia edukacyjne a następnie zabawę plenerową, 

w czasie których młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat 
Władysław Reymonta.

Tak przygotowani, w dniu 13 maja br., wyruszyli na turystyczny 
szlak. 31 piechurów pod opieką Grażyny Lubawej, Ireneusza Żaka 
i Bartłosza Seidlera nie tylko dzielnie pokonało wyznaczoną trasę, ale 
w klasyfikacji powiatów wywalczyło dla naszego powiatu II miejsce. 
O tak dobrej lokacie zadecydowała sprawność fizyczna rajdowiczów 
oraz ich przygotowanie teoretyczne.

Ale to nie koniec przygody z Reymontem, bo uwieńczeniem do-
tychczasowych działań była niedzielna wycieczka w dniu 3 czerwca 
br. do Lipiec Reymontowskich i Łodzi. To pierwsza taka eskapada, 
stąd też jej organizatorzy chcieli pokazać młodzieży jak najwięcej 
miejsc, które związane są z pisarzem.

Lipce to przecież miejsce akcji, w którym rozgrywa się, nagrodzona 
Noblem, akcja powieści „Chłopi”. Drugi człon „Reymontowskie” 
miejscowość otrzymała na cześć pisarza, który rozsławił ją po świecie. 
A skoro Lipce to muzeum poświęcone Reymontowi, a w nim wiele 
ciekawostek związanych z samym pisarzem jak i z życiem wsi polskiej 
na przełomie XIX i XX wieku. No i skansen, a w nim chaty jakby 
żywcem przeniesione z dawnych Lipiec i drewniane rzeźby bohaterów 
tej chłopskiej epopei i stare sprzęty rolnicze i bogactwo barw strojów 
oraz sprzętów domowych. Przebywając w Lipcach ma się wrażenie, że 
czas jakby się cofnął, a przy odrobinie wyobraźni można było poczuć 
klimat dawno minionych lat. Oczywiście, w programie wycieczki nie 
mogło zabraknąć domku dróżnika, w którym kiedyś mieszkał młody 
Reymont, gdy był robotnikiem kolejowym.

Kolejny etap tej jednodniowej wycieczki to Łódź, miasto nazwane 
przez pisarza „Ziemią obiecaną” w powieści o takim samym tytule. 
Dzisiejsza Łódź juz nie jest tym samym miastem, którym była za 
czasów Reymonta, jednak ślady jej dawnej świetności pozostały. 
Dziś dawna manufaktura Izraela Poznańskiego to nie miejsce, gdzie 
wytwarza się tkaniny, a jedno z największych centrów handlowo – 
kulturalno – rozrywkowych w Europie. Dawne farbiarnie, tkalnie 
przestały pełnić swoją rolę, a o tym, jak wyglądało to miejsce kiedyś, 
można dowiedzieć się w Muzeum Fabryki, które się tam mieści. 
W czasach świetności było to prawdziwe mocarstwo przemysłowe, 
gdzie obok fabryk mieściły się domy dla robotników, szkoły, szpitale 
i ochronki dla dzieci. Było to miasto w mieście, samowystarczalne, 
które dawało utrzymanie i pracę tysiącom ludzi. Dziś już nie ma 
kominów fabrycznych, a jedynie zrewitalizowane budynki dawnej 
fabryki dają obraz ich ogromu.

Łódź to także jedna z najbardziej znanych polskich ulic, czyli Piotr-
kowska. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta tętniąca życiem ulica, kipiąca 
od zabytkowych kamieniczek, a nawet pałaców, jeszcze dwieście lat 
temu była tylko traktem handlowym łączącym Piotrków Trybunalski 
ze Zgierzem, zaś Łódź była niewielką osadą zagubioną wśród puszczy.

Piotrkowska to także miejsce, gdzie w cukierni „U Roszkowskie-
go” przesiadywał Władysław Reymont, zbierając materiał do swojej 
powieści o Łodzi. Dziś cukierni już nie ma, ale budynek nadal stoi. 
O pobycie pisarza w tym mieście przypomina także pomnik jemu 
poświęcony, stojący na ulicy Piotrkowskiej. Atrakcją tej ulicy jest 
także Aleja Gwiazd, stworzona na wzór tej hollywoodzkiej, gdzie 
swoje gwiazdy mają znani polscy aktorzy, reżyserzy i ludzie filmu. 
Piotrkowska to Łódź w pigułce, bo jak słusznie zauważył w swej 
fraszce Jan Sztaudynger „To największą Łodzi troską, aby Łódź całą 
– zmieścić na Piotrkowską”.

W czasie tej krótkiej wizyty w mieście włókiennictwem stojącym 
młodzież odwiedziła także Księży Młyn, jeden z najciekawszych 
zabytków przemysłowych na świecie.

Dzięki tej wycieczce, a wcześniej rajdowi Władysław Reymont stał 
się dla młodych jej uczestników kimś bliskim, a nie tylko postacią, 
o której piszą encyklopedie.

Nie trzeba jechać daleko, by poznać kawałek naszej historii i zoba-
czyć miejsca, których może nam pozazdrościć niejeden kraj. Warto 
więc wykorzystać każdą okazję, nawet rajd, by odkryć bogactwo 
kultury i tradycji naszej ojczyzny.

Irena Kasica.
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zatrzymaliśmy się w Kołobrzegu, aby popłynąć statkiem, pospacerować 
nadmorską promenadą oraz zwiedzić port. W wycieczce uczestniczyło 57 
osób: niepełnosprawni, rodzice, opiekunowie.

Wyjazd możliwy był dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta 
i Gminy Skoki, dzięki którym opłacono noclegi i wyżywienie. Przejazd 
autokarem sfinansowali p. Hanna Gąsowska- Fundacja Wspierania Roz-
woju Ruchowego „Pomóż nam chodzić” , Katolickie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych oraz p. Franciszek Bober. Dodatkowo wsparli nas: 
p. Alicja i Mariusz Deminiak, p. Krystyna i Marek Skarupa, p. Krystyna 
i Wacław Wojciechowscy, p. Iwona i Krzysztof Migasiewicz, p. Janina 
i Jan Dziurka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej wycieczki.
W imieniu Stowarzyszenia - Alicja Nowak

WAKACYJNE PODRÓŻE 
Pod hasłem „Wakacyjne podróże z Biblioteką” skocka książnica zor-

ganizowała wypoczynek dla dzieci  w wieku 7-12. Podczas półkolonii  jej  
uczestnicy po prostu podróżowali i poszerzali wiedzę o podróżach w ogóle. 

Dzieci poznały wszelkie środki lokomocji, również zabytkowe. A te 
ostatnie w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji(największa w Europie 
kolekcja parowozów) i w Żninie(Żnińska Kolej Powiatowa). Przejazd tzw. 
wąskotorówką, cmentarzysko wagonów(wagony naprawcze i ratunkowe, 
pług odśnieżny, drezyna ręczna, lokomotywa z możliwością ”zajrzenia do 
jej serca”), parowozownia, zrobiły nie lada wrażenie. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy bilet, który mógł własnoręcznie skasować za 
pomocą zabytkowego kompostera. Dzieci bardzo dokładnie przeszukały 
ruiny Zamku Weneckiego na chwilę przenosząc się w czasie do wieku 
XIV. Diabła Weneckiego nie dało się usłyszeć, ani ujrzeć, wszak straszy 
tylko o północy.

Port Lotniczy i jego zwiedzanie przerosło dziecięce najśmielsze ocze-
kiwania. Jako jedyna grupa w okresie lata(biblioteczna) zakwalifikowa-
na została do programu edukacyjno-poznawczego „POZnaj Ławicę” 
I poznaliśmy. Najpierw halę główną, ogólnodostępną, a dalej już miejsca 
zastrzeżone wyłącznie dla pasażerów i dla naszej grupy. Każde dziecko 
otrzymało imienną kartę pokładową po uprzednim udaniu się do punktu 
odprawy pasażerów. Następnie przeszło przez kontrolę bezpieczeństwa 
przy użyciu specjalistycznych urządzeń technicznych do hali odlotów 
a stamtąd autobusem dzieci objechały płytę lotniska. Start samolotu na 
wyciągnięcie ręki - ale frajda. Dzięki uprzejmości Organizatorów: Portu 
Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. oraz POZ AIPORT SERVICES 
Sp. z o.o. dzieci zwiedziły  strażnicę i najnowocześniejsze wozy bojowe oraz 
specjalistyczny ambulans. Mogły wejść do wnętrza pojazdów (zapraszamy 
do galerii zdjęć). Dalej zwiedziły całkiem nową halę przylotów i taras wi-
dokowy. Na zakończenie otrzymały po firmowym lizaku. Było wspaniale. 

Kolejny dzień letniego wypoczynku upłynął pod znakiem pływania. 
Rejs statkiem, zwiedzanie hotelu „Pietrak” (witano nas po królewsku) 
i Biura Usług Turystycznych i Rekreacji „Maria” dostarczyły wiedzy, 
wrażeń i mnóstwa atrakcji. 

W czwartek 12 lipca podróżowaliśmy na wysokości w Cascader Parku 
w Kobylnicy. Nie było łatwo. Całą trasę przeszła zaledwie połowa grupy. 
Zabawy w parku linowym nie tylko podniosły adrenalinę, ale  przede 
wszystkim okazały się niezbędne dla ogólnej sprawności fizycznej. Nauczyły 
dzieci pracy zespołowej, odpowiedzialności i rozważnego postępowania.  

Czas na podsumowanie wypoczynku i konkursy związane z podróżo-
waniem. Zwyciężyła grupa: OGNIKI, na miejscu drugim uplasowali się 
FANI KOLEJORZA, a tuż za nimi WyCIECZKA DO BARCELONy. 

Dzieciom dziękujemy za wspólną zabawę i mówimy do zobaczenia 
za rok.
Wypoczynek w  skockiej Bibliotece sponsorowali:
 - Gmina Skoki,
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach,
 - Dom Trzeźwości w Poznaniu: Franciszek Jan Szklennik i Roman Pomianowski
- Hubert Wojciech Student – „Hubertus” w Potrzanowie
- rodzice dzieci (odpłatność uczestnika wynosiła 50 zł/tydzień )

Sponsorom najserdeczniej dziękujemy. 
Zdjęcia z wakacyjnych podróży na rozkładówce oraz stronie www.

gmina-skoki.pl
Elżbieta Skrzypczak

Sukcesy młodych zawodników
W czerwcowym wydaniu Wiadomości Skockich pisaliśmy o sukcesie 

I drużyny piłkarskiej skockiej „Wełny” i sygnalizowaliśmy o zajęciu 
czołowych miejsc we właściwych tabelach przez naszych Juniorów 
i Trampkarzy Starszych. 

Dzisiaj, rozwijając temat z przyjemnością zawiadamiany, że Ju-
niorzy „Wełny” pod kierunkiem trenera Tomasza Jarzembowskiego 
i opiekuna drużyny Andrzeja Szczepaniaka podobnie jak i ich starsi 
koledzy, sezon piłkarski 2011/2012 zakończyli jako najlepsi w tabeli 
i zapewnili sobie awans do Okręgowej Ligi Juniorów. Zapewnił im to 
zakończony zwycięstwem – 10:0 mecz z Leśnymi Zawada, w którym 
strzelcami bramek byli: Filip Rakowicz – 4 oraz Błażej Gebler, Bogdan 
Ogórkiewicz, Sebastian Rosik, Sebastian Sommerfeld, Artur Kucharski 
i Patryk Nawrocki po 1. 

Skocką drużynę Juniorów tworzyli: Radosław Hagdan, Patryk 
Nawrocki, Sebastian Sommerfeld, Sebastian Rosik, Jakub Szymczak, 
Jakub Nawrot, Artur Kucharski, Błażej Gebler, Bartosz Szmydke, 
Filip Rakowicz, Bogdan Ogórkiewicz oraz Jędrzej Ślósarczyk i Bartosz 
Kurdelski. 

O wielkim sukcesie mogą mówić też nasi Trampkarze Starsi występu-
jący pod opieką trenera i kierownika drużyny - Mateusza Deminiaka, 
którzy 2 rok z rzędu pokonali przeciwników i zdobyli mistrzostwo 
w swej kategorii. Za wyczyn ten w przerwie meczu Seniorów „Wełny” 
z „Koroną” Stróżewo w dniu 26 maja br. zostali uhonorowani pa-
miątkowym pucharem przez przedstawiciela OZPN Piła, co pokazuje 
załączone zdjęcie. 

Ciesząc się z sukcesów naszych młodych piłkarzy i gratulując im 
zwycięstw życzymy im dalszego wytrwania i zapału na boiskach, tak by 
w przyszłości mogli z powodzeniem zastąpić swych starszych kolegów. 

Edmund Lubawy 

Wesołe Misie w Ustroniu Morskim
20-22.06.2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

odpoczywało nad morzem. Mimo, że pogoda nie dopisała, nie zepsuła nam 
humorów. Spacery brzegiem morza, zakupy, pyszna rybka w smażalni, 
dyskotekowe szaleństwo, spotkania integracyjne po kolacji- to wszyst-
ko pozwoliło zapomnieć o deszczowej pogodzie. W drodze powrotnej 
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pogoda dopisała W pełni
czyli iii wycieczka nordic walking

Trasa liczyła 12,5 km i nie była łatwa, tym razem 
pogoda była bez zarzutu. Wymarsz poprzedziła 
krótka rozgrzewka mięśni i instruktarz techniki 
nordic walking. Trasa wiodła w kierunku Stawian, 
urokliwą pomnikową aleją lip, i dalej w kierunku 
Rejowca gdzie w drewnianym kościółku pw. Serca 
Jezusowego czekał już na nas jego opiekun ks. 
Henryk Badura. Przyjemnie było odpocząć w ko-
ścielnej ławie w drewnianym mikroklimacie tej 
modrzewiowej świątyni. Przypominamy, iż kościół 
w Rejowcu jest jednym z 12 kościołów „Szlaku Ko-
ściołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. 

Ksiądz Badura przywitał nas serdecznie i opo-
wiedział historię kościoła. Po wspólnym zdjęciu 
wyruszyliśmy dalej w kierunku Niedźwiedzin 
i dalej Pawłowa Skockiego. Na strudzonych 
wędrowców w świetlicy wiejskiej czekała pyszna 
zupa. Po chwili regeneracji uczestnicy wyciecz-
ki przystąpili do tradycyjnego już testu wiedzy 
o Gminie Skoki i przebytej trasie. Tym razem 
test okazał się być łatwym. Bezapelacyjnie wygrały 
go panie Małgorzata Florysiak i Anna Gucia ze 
Sławicy. Zdobywcę III miejsca trzeba było wylo-
sować spośród wielu równorzędnych wyników. 
Poszczęściło się państwu Florysiak, gdyż szczęśli-
wym wybrańcem III miejsca okazał się mąż pani 
Małgosi - Remigiusz Florysiak. Wywalczyli oni 
przydatne akcesoria nordic walking. Pozostali 
uczestnicy testu otrzymali upominki promocyjne 
Gminy Skoki. 

Wycieczka ta była zorganizowana w ramach 
„cyklu wycieczek nordic walking w Gminie Skoki”, 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Do-
lina Wełny" w Wągrowcu. Kolejna wycieczka 
po wakacjach - 23 września. O szczegółach trasy 
powiadomimy w późniejszym czasie. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 
ks. Henrykowi Badurze oraz pani Marii Dudziń-
skiej sołtysowi Sołectwa Pawłowo Skockie. 

Wszystkich miłośników pieszych i rowerowych 
wycieczek zapraszamy do skorzystania z oferty 
IV Lata z Przewodnikiem po Puszczy Zielonka. 

Karolina Stefaniak

Rekordowa liczba blisko 60 osób wzięła udział w zorganizowanej przez Burmistrza III wycieczce nordic 
walking, która miała swój start i metę 24 czerwca przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim. 


