
Kościół pw Św. Piotra i Pawła stał się centrum tegorocznych uro-
czystości z okazji Dnia Niepodległości. Tutaj 11 listopada w godzinach 
wieczornych z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandaro-
wych, delegacji młodzieży oraz organizacji i stowarzyszeń odbyła się 
Msza Święta za Ojczyznę.

Irena i Andrzej Antkowiakowie z Glinna, Danuta i Benedykt Kło-
sowscy z Rościnna, Zofia i Karol Witkowscy ze Stawian oraz Jadwiga 
i Zdzisław Baranieccy ze Skoków, w roku 1957 znajdowali się wśród 
71 par narzeczeńskich, które mówiąc sakramentalne tak przed ów-
czesnymi Kierownikami Urzędów Stanu Cywilnego na terenie obecnej 
Gminy Skoki wstąpili w związki małżeńskie. 

Wszystkim im udało się w związkach dotrwać Złotych Godów, 
które obchodzili w gronie swych najbliższych, dzieci i wnuków, a 
niektórzy i prawnuków. Wszystkim im też Prezydent Rzeczpospolitej 
Lech Kaczyński przyznał Medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE”.

W dniu 6 listopada br na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kłosa 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach przybyli: Irena i Andrzej 
Antkowiakowie, Danuta i Benedykt Kłosowscy oraz Zofia i Karol 
Witkowscy.

Pamięci Niepodległej 
Rzeczpospolitej!

Uzupełnieniem uroczystości mszalnych stał się pokaz słowno – mu-
zyczny w wykonaniu Zespołu „Skoczki” i członków działającego przy 
Bibliotece Kółka Teatralnego, poświęcony temu wielkiemu wydarze-
niu jakim stało się odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 
latach niewoli.

Po uroczystościach w kościele zgromadzeni w towarzystwie pocztów 
sztandarowych udali się pod Tablicę Pamiątkową na Placu Powstań-
ców Wielkopolskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów i oddano cześć 
zarówno znanym, jak i bezimiennym bohaterom walk niepodległo-
ściowych.

E. Lubawy  

„Przeżyła(e)m z Tobą tyle lat” 
- Złote Jubileusze Małżeńskie!

Dokończenie na str. 2
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ZłOTE JUBILEUSZE MAłżEńSKIE!
Dokończenie ze str. 1

Wizyta ta stała się uwieńczeniem Ich uroczystości Jubileuszowych, a 
w jej trakcie burmistrz udekorował przybyłych przyznanymi Im przez 
Prezydenta Medalami.

Dekoracji towarzyszyły słowa uznania za wspólnie przebytą drogę 
oraz życzenia dalszych lat szczęśliwego życia i cieszenia się przez 
Jubilatów szczęściem ich najbliższych.

Jubilaci obdarowani zostali też dokumentami pamiątkowymi oraz 
wiązankami kwiatów i okolicznościowymi bombonierkami. Był też 
tradycyjny toast za ich zdrowie oraz spotkanie przy kawie, w trakcie 
którego snuto wspomnienia z przeżytych lat. W trakcie wspomnień i 
rozmów przybliżyły się postacie i drogi życiowe szanownych gości:

- Irena i Andrzej Antkowiakowie wychowali 2 dzieci, doczekali się 
5 wnuków i jednego prawnuka, a pan Andrzej całe swe dorosłe życie 
związał z pracą w Państwowych Gospodarstwach Rolnych;  

- Danuta i Benedykt Kłosowscy wychowali 7 dzieci, doczekali się 10 
wnuków i jednego prawnuka, pan Benedykt pracował w Zakładach 
Przemysłu Terenowego, a następnie w Zakładzie H. Cegielski w 
Skokach;

- Zofia i Karol Witkowscy wychowali 3 dzieci i doczekali się 8 
wnuków, pan Karol swe życie związał z pracą w Państwowych Gospo-
darstwach Rolnych.

Jubilatki – małżonki swe dorosłe życie związały z prowadzeniem 
domu i wychowywaniem dzieci oraz wnuków.

Stan zdrowia nie pozwolił na udział w spotkaniu Jadwidze i Zdzisła-
wowi Baranieckim, którzy w związku wychowali 2 dzieci i doczekali się 
3 wnuków, przy czym pani Jadwiga łączyła obowiązki domowe z pracą 
w Zakładzie Gastronomicznym, a pan Zdzisław związał się zawodowo 
z Zakładem Energetycznym w Czerwonaku.

By uhonorować państwo Baranieckich Medalami burmistrz Tadeusz 
Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego p. Joanną Wolic-
ką-Przywarty odwiedził Ich w miejscu zamieszkania w Skokach.

Spotkanie urozmaiciły swymi występami dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Skokach, które przybyły w towarzystwie wychowawczyni 
Lilianny Fryska.

E. Lubawy 

ANDRZEJKOWY WIECZÓR 
KABARETOWY

W sobotę, 25 listopada ok 400 Skoczan spragnionych humoru i 
satyry spotkało się na hali widowiskowo – sportowej Gimnazjum by 
uczestniczyć w Andrzejkowym Wieczorze Kabaretowym. Gościem 
szczególnym Wieczoru, był lider polskich kabaretów Jerzy Kryszak, 
który swymi monologami, nie tylko politycznymi i prowadzonymi 
zarówno na wesoło, jak i z nader poważną miną bawił i rozweselał 
publiczność. 

I tym razem Skoczanie pokazali, że dobrej zabawy nigdy nie jest za 
dużo, a organizatorzy spotkań z kulturą zawsze mogą na nich liczyć.

E. Lubawy   

„MIKOłAJ – TAK NA MNIE WOłAJ”
SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOłAJEM

„Mikołaj – tak na mnie wołaj”, to tegoroczne hasło spotkania 
ze Świętym Mikołajem, które w niedzielę 2 grudnia br na skockim 
rynku zgromadziło młodych Skoczan w towarzystwie ich opiekunów, 
rodziców i dziadków.

Spotkanie zapoczątkowało powitanie przybyłych zarówno tych 
najmłodszych, jak i „nieco starszych” przez dyrektora Biblioteki oraz  
przez Burmistrza i proboszcza skockiej parafii, którzy z kolei ustąpili 
miejsca na scenie przybyłym artystom. Pojawił się więc zespół muzyczny 
z Arlekinem w mikołajkowych strojach, którego liderka Tia Maria, nie 
tylko sama śpiewała, ale też zachęcała zgromadzonych, a zwłaszcza 
dzieci do wspólnej zabawy. Ona też zainicjowała błyskawiczny konkurs 
„wiedzy o Świętym Mikołaju”, którego uczestnicy obdarowani zostali 
słodkościami i zachęceni do udziału w zapalaniu świateł na wielkiej 
świątecznej choince. Oczekiwania na Świętego Mikołaja umilała też 
młodzieżowa orkiestra z Mieściska, która zaprezentowała koncert 
kolęd. 

Przywołany przez dzieci, w imponującym stylu, bo pojazdem te-
renowym poprzedzanym przez Mikołajków na quadach, pojawił się 
Święty Mikołaj. I choć, tym razem, nie w szatach Świętego Mikołaja 
Biskupa – patrona skockiej parafii, lecz w stroju Mikołaja z dalekiej 
Laponii, ale jak zawsze z obfitymi prezentami dla skockich pociech, 
został serdecznie przywitany przez zgromadzonych. Teraz nastąpiły 
wspólne śpiewy i pląsy dzieci i ich opiekunów z przybyłym Mikołajem 
i jego towarzyszami. 

Na zakończenie spotkania wszystkie uczestniczące w nim dzieci z 
rąk Świętego Mikołaja, bądź też z rąk jego pomocników otrzymały 
paczki ze słodkim poczęstunkiem.

Święty Mikołaj pamiętał nie tylko o młodych mieszkańcach Skoków. 
W tym samym dniu i o tej samej godzinie trafił też z prezentami do 
dzieci we wszystkich miejscowościach Gminy Skoki. 

Ale Mikołaj nie był by  Świętym, gdyby zapomniał o naszych „Weso-
łych Misiach”. Jak nas poinformował ksiądz Karol Kaczor z członkami 
tej społeczności spotka się On dodatkowo w sobotę, 8 grudnia po ich 
modlitwach na mszy świętej o godz. 10:00 w kościele pw Świętych 
Piotra i Pawła w Skokach.

E. Lubawy     

KOMUNIKAT !!!
Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 
24.12.2007 r. (tj. w wigilię) Urząd Miasta 

i Gminy w Skokach będzie czynny 
od godziny 8.30 do 13.00. 

BY KARPIA NIE ZABRAKłO
NA WIGILIJNYCh STOłACh 

Zakończył się sezon hodow-
lany na stawach Gospodarstwa 
Rybackiego Sp. z o. o. w Sko-
kach. Ze 135 ha stawów kolejno 
spuszczono wodę, przeprowa-
dzono odłowy i sortowanie ryb. 
W rezultacie będące efektem 
trzyletniej pracy hodowlanej 
karpie królewskie, stanowią-
ce główny produkt handlowy 
Spółki trafiły do magazynów, 
by następnie w dzień wigilijny poprzez sieć sprzedaży trafić na nasze 
stoły.

Ale nie tylko. Dla amatorów innych gatunków ryb, znajdą się też, 
chociaż w mniejszych ilościach sumy, amury i szczupaki, znajdujące 
na stawach doskonałe warunki do życia, a równocześnie mające swe 
zasługi w utrzymaniu zdrowotności hodowanych karpi.

Pozostałe sztuki, karpie matki i kroczek w zimochowach poczekają 
do wiosny, by ponownie trafić na stawy hodowlane.

Tradycyjnie też już, na stawach nie zabrakło innych gatunków ryb, a 
zwłaszcza karasi, które w części trafiły do sprzedaży, a pozostałe wraz z 
kroczkiem karpia królewskiego posłużą do zarybienia skockich jezior, 
by sprawiać radość i satysfakcję wędkarzom.

E. Lubawy 
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PRZETARGI:
· Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej 
nr 136/1 o pow. 0,3683 ha, położonej w Grzybowie. Cena wyjściowa do 
przetargu wynosiła 57.511,00 zł. W przetargu wzięło udział 2 oferentów 
– działkę sprzedano za 83.000,00 zł.
· Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, położonej w 
Lechlinie, obejmującej działkę nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o 
pow. 0,1400 ha. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosiła 
396.500,00 zł. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów – nieruchomość 
sprzedano za 670.000,00 zł.
· Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej położonej w Sławie Wlkp., obejmującej działkę nr 3/3 
o pow. 0,4425 ha. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosiła 
148.352,00 zł. W przetargu wzięły udział 3 podmioty. Nieruchomość 
sprzedano za 188.500,00 zł.
· Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy 
ciągnikowej (w złym stanie technicznym przystosowanej do przewozów 
szkolnych). Cena wyjściowa do przetargu wynosiła 500,00 zł. W prze-
targu uczestniczyło 5 podmiotów. Przyczepę sprzedano za 520,00 zł.
· Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony  na dostawę opału (węgla i 
miału) do placówek samorządowych z terenu Gminy Skoki, w okresie 
od 1.01 do 31.12.2008 r. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Najko-
rzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we Jerzy Zieliński i Wspólnicy z Janowca. Cena oferty 100 561,00 zł;
· Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej  położonej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczo-
drochowo – obejmującej działkę nr 15/40 o pow. 3,000 ha. Przetarg 
zaplanowano na 14 grudnia 2007 r. Cena wywoławcza sprzedaży 
nieruchomości wynosi 768.600,00 zł.
· Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gmin-
nej nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha, położonej w Rejonie ulicy Polnej w 
Skokach. Jest to działka niezabudowana, położona przy torze linii 
kolejowej Poznań-Wągrowiec. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 
40.000,00 zł. Przetarg zaplanowano na 13 grudnia 2007 r.
· Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budow-
lanych położonych w Skokach w rejonie ulic Topolowej i Sosnowej.

Do sprzedaży przeznaczono:
Działkę nr 1669/2 o pow. 0,1331 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 
55.876,00 zł;
Działkę nr 1669/3 o pow. 0,1271 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 
53.436,00 zł;
Działkę nr 1669/4 o pow. 0,1177 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 
49.532,00 zł;
Termin  przetargu 17 grudnia br.
Działkę nr 1669/6 o pow. 0,1120 ha ul. Sosnowa – cena zbycia 44.408,00 zł;
Działkę nr 1669/7 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 
43.676,00 zł;
Działkę nr 1669/8 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 
43.676,00 zł;
Działkę nr 1669/9 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 
43.676,00 zł;
Działkę nr 1669/10 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 
43.676,00 zł;
Termin przetargu 21 grudnia br.
· Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę paliw (olej napędowy, 
benzyna i gaz) do pojazdów i urządzeń Gminnych w 2008 r. Przetarg 
zaplanowano na 5.12.2007 r.
· Ogłoszono przetarg nieograniczony na przewozy szkolne do placówek 
oświatowych na terenie Gminy Skoki w 2008 roku. Przetarg zaplano-
wano na 5 grudnia br.

· Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta 
i Gminy Skoki w zakresie: opieki wychowawczo-trenerskiej nad grupą 
młodzieży, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, przeprowadzania 
rozgrywek Ligii Okręgowej w różnych kategoriach wiekowych, prowadze-
nia zajęć treningowych oraz zapewnienia pomocy hospicyjno-paliatywnej; 
Otwarcie ofert konkursowych nastąpi 27 grudnia br.

PONADTO BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI WYDAł 
ZARZąDZENIA W SPRAWACh:
· Rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 85/9 w Kuszewie;
· Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Skoki za III kwartał 2007 r.;
· Zmiany Zarządzenia nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia  planów finansowych zadań zleconych w podziale na dys-
ponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane 
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2007;
· Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
· Przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2008;
· Odroczenia spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami);
· Wyrażenia zgody na odstąpienie od wykonania prawa pierwokupu działki 
nr 422/2 i udziału we współwłasności działki nr 422/1 w Sławicy;
· Zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 
1 na rok szkolny 2007/2008;

SPRAWY BIEżąCE
Zakończono remont drogi w Rościnnie. W ramach zadania, na istniejącej 
nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem z recyklingu, ułożono 
dywanik asfaltowy wraz z chodnikiem o długości 340 mb. 
Zakończono reorganizację ruchu na osiedlu Rakojedzka. Łączny koszt 
realizacji projektu tj. wykonanie projektu, zakup i montaż 70 szt. znaków, 
wyniósł 14 350,00 zł.
Zakończono remont przystanku w Chociszewie i Pawłowie Skockim.
Zlecono wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej Jabłkowo-
Pląskowo.
Opracowano koncepcję podziału na działki budowlane, terenów gminnych 
przy ulicy Dojazd w Skokach.
Trwają prace geodezyjne związane z planowanym poszerzeniem działek 
letniskowych w Sławicy i wyznaczeniem odrębnych działek geodezyjnych 
stanowiących ulice.
Zakończono prace z zakresu gospodarki leśnej w Skokach i Rościnnie. 
Uzupełniono nasadzenia drzew w lasach gminnych w Skokach, Budzisze-
wicach, Potrzanowie i Sławicy.
Podkrzesano aleję dębową w Rościnnie.
Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na ul. Rakojedzkiej, Parkowej, 
Krętej i Jana Pawła II w Skokach.
Przygotowano teren na boisko przy ul. Podgórnej w Skokach oraz w 
Rejowcu.
Uporządkowano nielegalne wysypiska na terenie wsi Wysoka i Kusze-
wo. 

KOMUNIKAT
Urząd Miasta i Gimny w Skokach przypomina o obowiązku wymiany 
„książeczkowych” dowodów osobistych. Dowody osobiste wydane 
przed dniem 01.01.2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 
2007r.
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem
- dowód uiszczenia opłaty 30zł (opłaty można dokonać w kasie 
Urzędu)
-odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstą-
piły w związek małżeński) lub odpis  skrócony  aktu  małżeństwa z 
adnotacją o używanym nazwisku.
Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Skokach nie mają 
obowiązku dostarczenia odpisu.
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XII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY SKOKI

25 października 2007 r. odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej Gminy 
Skoki. Sesji przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza ob-
rad pełniła radna Anna Stróżowska-Kaczmarek. W sesji uczestniczyło 
14 radnych, którzy podjęli 4 uchwały, w tym:

1. Uchwałę nr XII/91/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2007r. 

Uchwałą tą ogólne dochody budżetu na rok 2007 zwiększono o 
170.302 zł. W rezultacie budżet Gminy zamyka się sumą 21.860.028 
zł. Równocześnie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 439.714 zł, co 
oznacza że łączne wydatki budżetowe aktualnie wynoszą 23.138.335 
zł.

2. Uchwałę nr XII/92/2007 - w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2008”.

Uchwałą powyższą Rada ustaliła priorytetowe zadania na rok 2008 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zadania z zakresu kultury 
fizycznej, turystyki i sportu, które zamierza realizować we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Zadania te będą realizowane przez 
organizacje i podmioty, które zostaną wyłonione w drodze przetargu 
ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 

3. Uchwałę nr XII/93/2007 – w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od wykonania prawa pierwokupu działki nr 85/9 położonej w 
Kuszewie.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do re-
zygnacji z prawa pierwokupu określonej nieruchomości, której cena 
we wstępnym akcie notarialnym przekracza wartości nieruchomości 
stosowane na terenie Gminy Skoki.

4. Uchwałę nr XI/74/2007 - w sprawie powiadomienia Skarbnika 
Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwałą tą Rada postanowiła powiadomić Skarbnika Gminy o obo-
wiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie 3 miesięcy 
od dnia doręczenia powiadomienia oraz o skutkach niedopełnienia 
tego obowiązku. Wykonanie tej uchwały Rada powierzyła Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Rada wyraziła też pozytywną opinię w sprawie wniosku do planu 
wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 i upo-
ważniła Burmistrza do wystąpienia o przydział środków na realizację 
następujących robót związanych z budową dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych:

1. Wieś Łosiniec – działki nr 96, 160, 100, 132 – łączna długość 1,93 
km.

Zakres robót obejmie wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na 
istniejącej podbudowie z kruszywa recyklingowego.

2. Wieś Lechlin (Lechlinek) – działki nr 97, 103, 111, 92 – łączna 
długość odcinka 1,73 km.

Zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na 
istniejącej podbudowie z kruszywa recyklingowego.

Podjęte Uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy Skoki na stronie internetowej pod adresem http://skoki.nowo-
czesnagmina.pl/. 

Wraz z protokółem Sesji Rady znajdują się tez one do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora ds. Rady i Jej Organów (pokój 
nr 8)

E. Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 
Skoki

 -  inspektor ds. planowania przestrzennego - 
Wymagania niezbędne
Wykształcenie wyższe – architektura, gospodarka przestrzenna;
Członkostwo w izbie samorządu zawodowego architektów lub urbanistów (wymagane 
uprawnienia bez ograniczeń);
Znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz budownictwa;
Minimum 3 letni staż pracy;

Wymagania dodatkowe
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
Praktyka zawodowa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;

Zakres wykonywanych na stanowisku zadań
• Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabu-
dowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym m.in.:
Prowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 
ustalenia wymagań dla nowej zabudowy;
Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie;
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem ww. decyzji;
Wydawanie zaświadczeń z zakresu gospodarki przestrzennej;

Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie.
2. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy.
3. Kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego 
architektów lub urbanistów;
4. Oświadczenie kandydata, że  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie danych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze 
zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz U z 
2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).
Wymagane dokumenty  wraz z życiorysem zawodowym  i listem motywacyjnym należy składać 
do 14.12.2007 r.: osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki - z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
urzędnicze” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy – tel. 061 8925 809.
Informacje dotyczące przebiegu naboru będą zamieszczane w BIP i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

ZAJRZYJ!!!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tyko do 

odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem: 
www.gmina-skoki.pl.

Strona pod obecną postacią istnieje w sieci od czerwca 2006 i z 
miesiąca na miesiąc wchodzi na nią coraz więcej Internautów. Na 
stronie oprócz bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują 
się zarówno opisy wydarzeń bieżących i zapowiedzi nadchodzących 
imprez i spotkań. 

Na stronie znajduje się także Forum internetowe. Zachęcamy wszyst-
kich do wyrażenia swojej opinii w sprawach naszej Gminy. 
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Skąd pomysł na tego typu publikację? 
Bezpośrednią inspiracją był niewątpliwie 

zbliżający sie jubileusz 640-lecia nadania Sko-
kom praw miejskich oraz chęć podzielenia się 
- co wiążę się z moim zawodem- wiedzą oraz 
kolekcją , w wielu wypadkach unikatowych 
wręcz widokówek i fotografii przedstawiają-
cych nasze miasteczko na przestrzeni ponad 
stu lat. 

Początkowo, a było to pod koniec 2005 roku 
myślałam o zorganizowaniu wystawy. Doszłam 
jednak do wniosku, że efekt takiego działania 
jest zbyt ulotny. Wkrótce pojawiła się myśl o 
albumie. Już wtedy dokładnie widziałam jak 
będzie wyglądać. Główną jego ideą kompo-
zycyjną było zestawienie obrazu z dawnej wi-
dokówki z jego dzisiejszym odpowiednikiem. 
Zredagowanie albumu wymagało również 
sporego wkładu czasu, pracy i pieniędzy, ale to 
ciekawsza i  niejako "korzystniejsza", dla mnie 
jako autorki, a przede wszystkim dla odbiorcy 
propozycja pozostająca - mam nadzieję- w 
wielu domach na dziesiątki lat. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za wydaniem 
książki był fakt, że Skoki nie posiadały jeszcze 
tego typu publikacji. Istnieją tylko króciuteń-
kie broszurowe opracowania z lat 60-tych i 
70-tych przedstawiające rys historyczny mia-
sta. Zwróciłam się więc z tym pomysłem do 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki - Tadeusza 
Kłosa i uzyskałam aprobatę. Nie pozostało 
mi już nic innego jak tylko ostro wziąć sie 
do pracy i przelać na papier to, co w mojej 
wyobraźni było już od kilkunastu miesięcy. 
Zaczął powstawać pewnego rodzaju prze-
wodnik po dawnych i współczesnych Skokach. 
Wszyscy, którzy mieli już okazję przejrzeć 
album, przekonali się, że rzeczywiście można 
przespacerować się wzdłuż Skoków według 
zaproponowanego w książce układu. 

Na stronie tytułowej zamieściła pani de-
dykację... 

Książkę tę dedykowałam przede wszystkim 
miastu, w którym się urodziłam, mieszkam i 
pracuję. Zwyczajowo jubilatów obdarowuje się 
upominkami - jest to więc też mój jubileuszowy 
prezent dla Skoków. Zrzekłam się bowiem 
honorarium za udostępnienie zdjęć i prace 
redakcyjne, zrezygnowałam też z korzyści fi-
nansowych wynikających ze sprzedaży książki. 
Druga część dedykacji dotyczy wszystkich tych 
Skoczan, którzy się tu urodzili i tych, którzy 
Skoki wybrali na swoje miejsce na ziemi. 
Fragment ten ma też wymiar bardziej osobisty, 
ponieważ myślałam tu o swoich śp. rodzicach 
(Urszuli i Benonie Kaczmarkach) a także o 
moim mężu i synach. 

Kogo, pani zdaniem, powinien zaintereso-
wać ten album? 

Mam nadzieję, że krąg odbiorców będzie 
dość szeroki. Książka adresowana jest bowiem  
nie tylko do mieszkańców, ale również do 

osób, którym Skoki są w jakiś sposób bliskie. 
Starsze pokolenie może sięgnąć po tę książkę, 
aby przypomnieć sobie jak niegdyś wyglądało 
nasze miasto, a młodsi dodatkowo mają okazję 
lepiej poznać jego historię. Cieszyłabym się, 
gdyby publikacją tą zainteresowały się osoby 
spędzające tu swój wolny czas. Natomiast dzię-
ki tłumaczeniu na język angielski i niemiecki 
książka może stanowić sympatyczną pamiątkę 
dla odwiedzających nas gości z zaprzyjaźnio-
nych miejscowości partnerskich. 

Co sprawiło pani przyjemność podczas 
pracy nad książką? 

Prawdziwą przyjemnością jest dla mnie 
zawsze pochylanie się nad starą fotografią. 
Widokówki ze Skoków kolekcjonuję już kil-
kanaście lat, ale ciągle od nowa przeżywam 
chwile radości, wzruszenia i zadumy jednocze-
śnie, patrząc na zatrzymaną w kadrze dawną 
urodę naszego miasta i okolic. Ciągle zadziwia 
mnie to, że na przełomie XIX i XX wieku sfo-
tografowano stosunkowo dużo obiektów w tak 
niewielkim mieście. Ogromnie przyjemne były 
kontakty z osobami, do których zwróciłam sie z 
prośbą o informacje i udostępnienie fotografii 
z ich albumów. Niemal zawsze towarzyszyły 
temu długie, niezwykle ciekawe i serdeczne 
rozmowy. Współczesne metody komputero-
wego opracowania starych zdjęć to  naturalnie 
kolejny miły i fascynujący element pracy nad 
książką. Bardzo sympatyczna okazała się też 
współpraca z tłumaczem i wydawnictwem. 
Niezwykle ciekawe były chwile spędzone 
w archiwum, gdzie korzystałam z tekstów 
źródłowych. To szczególne doświadczenie i 
radość, zwłaszcza dla filologa. Dodatkowo 
wiele satysfakcji przyniosła mi współpraca z 
...moim młodszym synem Maciejem - autorem 
wszystkich współczesnych fotografii Skoków. 
Niezmiernie istotne dla mnie jest też to, że 
książka została wydana na dobrym papierze 
i jest ciekawa pod względem edytorskim. 
Dzisiaj, kiedy trzymam ją w ręku cieszy mnie 
to, że władze samorządowe znalazły fundusze 
na sfinansowanie tego przedsięwzięcia a tym 
samym wiedza i kolekcja widokówek ożyły, 
radując poza mną również wiele innych osób. 
Niezwykłą radość sprawia mi zainteresowa-
nie z jakim spotyka się ten album oraz wiele 
miłych i serdecznych słów, które miałam 
przyjemność usłyszeć na jego temat. 

Napotkała pani na jakieś problemy? 
Pewnego rodzaju trudnością była selekcja 

materiału. Z jednej strony chciałam zapre-
zentować jak najwięcej posiadanych zbiorów, 
ale z drugiej były wymogi edytorskie, estetyka 
i, oczywiście, ekonomia... Opis obiektów już 
dzisiaj nieistniejących wymagał szczególnej 
rzetelności i precyzji, dlatego też posiadane 
wiadomości wielokrotnie sprawdzałam w 
literaturze i konsultowałam z kompetentnymi 
osobami. Problemem na pewno zawsze jest 

dla mnie brak odpowiedniej ilości czasu i zbyt 
wiele różnych zajęć, zarówno zawodowych jak 
i prywatnych. Przy okazji, nie po raz pierwszy 
zresztą, zdałam sobie sprawę z ogromnej, 
spoczywającej na wszystkich parających się 
piórem, odpowiedzialności za słowo. 

Które miejsce w Skokach lubi pani najbar-
dziej? 

Niezwykle ciepło i serdecznie myślę o całym 
miasteczku i okolicy. Jestem wprost "uzależ-
niona" od otaczającej nas przyrody. Jej piękno 
i kojący wpływ są mi po prostu niezbędne do 
normalnego funkcjonowania. Nie wyobrażam 
sobie nawet życia bez pobliskiego lasu i "Mo-
rasia". Natomiast tym miejscem szczególnym 
siłą rzeczy stał się budynek szkoły podstawo-
wej. Jestem przecież jej absolwentką, przez 
dziesiątki lat pracowali tu moi rodzice a i ja 
stawiałam tutaj pierwsze nauczycielskie kroki. 
Na dodatek w tym miejscu mieszkałam przez 
16 lat. To tu właśnie był mój dom rodzinny, 
podwórko, piaskownica, ogród i oczywiście 
koledzy i koleżanki. Natomiast od 1986 roku 
mieszkam naprzeciw. Jak więc widać ze Szkołą 
związałam się na zawsze. 

Czy ma pani pomysły na kolejne publika-
cje? 

Już podczas pracy nad omawianym tu al-
bumem, pojawiła sie myśl o jego kontynuacji. 
Tym razem uwagę czytelników mają zwrócić 
nie obiekty architektoniczne, a ludzie. Mam  
zamiar zaprezentować sylwetki m.in. księży, 
lekarzy, nauczycieli, urzędników , rzemieślni-
ków, handlowców. Nie zabraknie też zdjęć i 
informacji o organizacjach i stowarzyszeniach, 
takich jak chociażby "Młode Polki", "Sokół", 
kurkowe bractwo strzeleckie, klub sportowy, 
straż pożarna, skockie chóry i zespoły arty-
styczne. Kilka stron chciałabym poświęcić 
Skoczanom, którzy oddali życie w obronie 
Ojczyzny. To właśnie o nich wszystkich będzie 
książka pt. "Mieszkańcy Skoków i okolic na 
starej fotografii". Przygotowuję ją wspólnie z 
Krzysztofem Jachną. Już teraz pozwolę sobie 
zaprosić Szanownych Czytelników do lektury 
i życzliwego przyjęcia tej książki.

Z autorką albumu „Skoki dawniej i dziś” 
rozmawiał 

E. Lubawy

Jubileuszowy prezent!
Rozmowa z Iwoną Migasiewicz - polonistką z Gimnazjum nr 1 w Skokach, autorką 

książki „Skoki dawniej i dziś”.
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„hUBERTUS 2007” W SKOKACh!
27 października już przed godziną 15-tą miłośnicy koni oraz spragnieni 

niecodziennych pokazów jakimi są wyścigi konne oraz konkursy zręcz-
nościowe z udziałem koni i jeźdźców przybyli na łąkę między jeziorem 
Rościńskim i rzeką Małą Wełną w Skokach.

Odbywały się tu uroczystości związane z Dniem Świętego Huberta 
organizowane przez skockich hodowców koni  z udziałem ich przyjaciół, 
hodowców z Rogoźna, Szamotuł, Gniezna, Damasławka, Poznania, 
Mieściska i Wągrowca.

Pierwszą konkurencję stanowił konkurs powożenia zaprzęgami, którego 
zwycięzcą został powożący końmi „Kubuś” i „Tucio” Tomasz Pluciński 
ze Skoków. Potem był  konkurs „Trzech beczek”, w którym najlepszym 
okazał się na koniu „Szafir” gospodarujący w Roszkowie Zbigniew 
Chmielewski z Gniezna. Kolejną konkurencję stanowiły gonitwy za lisem. 
Tutaj „Młodzieżowym Królem Polowania” została Weronika Walkowiak 
z Rogoźna, a w kategorii seniorów, po długiej gonitwie lisa dopadł Marek 
Sobek z Wieli w Gminie Mieścisko i Mu też przypadł zaszczytny tytuł 
„Króla Polowania”.

Kulminacyjnym punktem programu była „Wielka Potrzanowska”, tj. 
wyścig kilkudziesięciu koni i jeźdźców o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki, zakończony zwycięstwem dosiadającej konia „Genius” Weroniki 
Walkowiak z Rogoźna. 

Wszystkie konie uczestniczące w uroczystości „Hubertusa” udekorowa-
ne zostały okolicznościowymi flo, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
dyplomami i pucharami ufundowanymi przez Burmistrzów: Miasta i 
Gminy Skoki i Miasta i Gminy Rogoźno.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka i ognisko oraz poczęstunek w postaci 
ciepłego bigosu i grochówki, a na rozgrzewkę „grzaniec”, którym mogli 
uraczyć się wszyscy jego uczestnicy. 

Pomysłodawcą i organizatorem X już „Hubertusa” był Marian Demi-
niak i on też otrzymał adres okolicznościowy z życzeniami i podziękowa-
niami od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. 

Ale uroczystości „HUBERTUSA 2007” jak zawsze rozpoczęła zbiór-
ka koni i jeźdźców oraz wszelkiego rodzaju pojazdów konnych przy ul. 
Zamkowej w Skokach, skąd barwna kawalkada przejechała ulicami mia-
sta w kierunku Roszkówka. Następnie poprzez Lechlin, skrajem gmin: 
Wągrowiec i Rogoźno, poprzez Grzybowice, nad jeziorami Czarnym i 
Budziszewskim, przez Grzybowo i Rościnno dotarła na łąkę, gdzie roze-
grały się wyżej opisane konkurencje z udziałem koni i jeźdźców.  

 Rajd ten dla wielu uczestników stanowił niebywałą atrakcję turystycz-
no-krajoznawczą i umożliwił im poznanie tych pięknych zakątków ziemi 
wielkopolskiej. O tym i o zamierzeniach na przyszłość mówiono min. w 
trakcie postoju i zorganizowanego na trasie poczęstunku oraz w trakcie 
spotkania, które w formie kameralnej, na zakończenie dnia odbyło się w 
pomieszczeniach Mariana Deminiaka przy ul. Zamkowej w Skokach.

E. Lubawy

hUBERTUS W STAJNI POD LASEM
Dnia 3 listopada 2007 roku odbył się pierwszy organizowany przez 

„Stajnię pod lasem” Hubertus połączony z oficjalnym otwarciem Agrotu-
rystycznego Ośrodka Sportów Konnych i Rekreacji w Łosińcu. Na imprezę 
przybyli goście honorowi: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki  Tadeusz Kłos, 
Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Migasiewicz, oraz Radny Rady Powiatu Wągrowieckiego z 
terenu gminy Skoki Grzegorz Owczarzak. Patronat medialny sprawowali: 
Głos Wągrowiecki, Wągrowiecka Telewizja Internetowa itvwagrowiec.
pl, „PodSkoki”, oraz Goniec Rogoziński. Nie zabrakło również naszych 
klientów, sąsiadów oraz tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do powstania naszego ośrodka jak: Stanisław Kida ODR, 
Ryszard Kobus, Karolina Stefaniak. 

Również, jak na święto koniarzy i myśliwych, bardzo licznie przybyli 
do nas reprezentanci okolicznych stajni i ośrodków jeździeckich (Skoki, 
Rogoźno, Wągrowiec, Grzybowice, Mieścisko, Damasławek, Łosiniec) 
by wraz z nami świętować imieniny Św. Huberta. Nie zabrakło wśród 
nich Marka Jóźwiakowskiego – Przewodniczącego Okręgowego Koła 
Hodowców Koni, który od samego początku pomagał nam i wspierał w 
organizacji naszej imprezy. 

Pogoda niestety nie była dla nas łaskawa. Pochmurne niebo oraz 
siąpiąca mżawka mogłyby zniechęcić niektórych mieszczuchów, ale nas 
wszystkich rozgrzewały dobre humory, wspaniałe rumaki i domowej 
roboty cytrynówka.

Po godzinnej przejażdżce do lasu i krótkim postoju, na którym Pan 
Walkowiak raczył nas pysznymi pączkami, wszyscy wróciliśmy do „Stajni 
pod lasem”, gdzie Burmistrz wraz ze Starostą i właścicielką ośrodka Małgo-
rzatą Bobrownicką uroczyście przecięli wstęgę i oficjalnie Agroturystyczny 
Ośrodek Sportów Konnych i Rekreacji został otwarty.

Po oficjalnym otwarciu wszyscy mogli raczyć się gorącą grochówką i 
pysznym grzańcem. Była także loteria fantowa z cennymi nagrodami. Bur-
mistrz MiG Skoki Tadeusz Kłos oraz Starosta Powiatu Wągrowieckiego 
Michał Piechocki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wągrowieckiego 
Krzysztofem Migasiewiczem podziękowali właścicielom za ich trud i 
wysiłki włożone w powstanie na terenie Łosińca ośrodka, który będzie 
służył całej lokalnej społeczności, a także przyciągnie klientów z zewnątrz 
wspierając rozwój turystyki na terenie powiatu wągrowieckiego.

Małgorzata Bobrownicka podziękowała wszystkim sponsorom za 
wsparcie imprezy: panu Burmistrzowi – który ufundował prawie wszystkie 
nagrody na zawody jeździeckie oraz puchary burmistrza dla zwycięz-
ców, panu Staroście Wągrowieckiemu – który ufundował ogłowie za 
zwycięstwo w Łosinieckiej pogoni za lisem dla dorosłych, oraz lejce na 
parę koni za I miejsce w konkurencji zaprzęgów, panu Aleksandrowi 
Szymkowiakowi - właścicielowi Cukierni „Pistacja”, który podarował 
nam wspaniały tort i ciasta na wieczorną biesiadę jeździecką, panu 
Romanowi Pachela - właścicielowi firmy „ROMEX”, który wspomógł 
nas w zaopatrzeniu w wyroby mięsne, panu Migasiewiczowi, który całą 
imprezę zabezpieczył w pyszne pieczywo, pani Violetcie Lisieckiej, 
która podarowała wspaniały obraz z końmi na naszą loterię fantową, 
panu Jerzemu Omelczukowi, który podarował nam namalowane przez 
siebie obrazy z końmi na licytację, która ze względu na warunki po-
godowe, nie odbyła się w trakcie naszej imprezy, a którą przełożymy 
na następną dogodną okazję, panu Janowi Wójcikowi i Grzegorzowi 
Owczarzakowi, którzy finansowo wsparli organizację imprezy oraz 
innym sponsorom.

Właścicielka podziękowała również osobom, które włożyły swój 
wkład pracy w organizację Hubertusa w „Stajni pod lasem”, a w szcze-
gólności Beacie, Krzysztofowi i Patrykowi Loręckim, Urszuli i Robertowi 
Druciarek, oraz studentkom z Poznania, które specjalnie przyjechały do 
Łosińca, żeby pomóc nam w trakcie imprezy.

Padły też słowa związane naszymi marzeniami, które są motorem wszel-
kiego rozwoju. Każdy powinien mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. 
Marzeniem właścicieli „Stajni pod lasem” – Małgorzaty Bobrownickiej 
i Wiesława Szczepańskiego było zbudowanie własnej stajni, a potem 
ośrodka, otwartego dla każdego klienta, łaknącego kontaktu z przyrodą i 
końmi, pragnącego odpocząć od codziennego zgiełku i zalatania w zaciszu 
naszego domostwa. Będziemy też w przyszłości starali się dostosować 
warunki infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzić 
hipoterapię i inne zajęcia  rehabilitacji ruchowej.

Zapraszamy też dzieci, młodzież i dorosłych na naukę jazdy konnej od 
podstaw, bo kontakt z koniem to wspaniały sposób na relaks i odstreso-
wanie w każdym wieku i sytuacji.

Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody jeździeckie. Przewidzieli-
śmy 6 konkurencji, które komentował i wspierał muzycznie pan Piotr 
Wiśniewski:

Konkurencja zaprzęgów – zwycięzcą której został Jan Wójcik oraz 
Bogdan Szczepocki, a ich zaprzęg prowadziły konie Amadeus i Arkus ze 
stajni Jana Wójcika ze Skoków.

Konkurencja dla początkujących jeźdźców – I miejsce zdobyła Maja 
Rosół na koniu Idol ze stajni Sławomira Łukaszewskiego z Pruśc. 
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„MUZYKA łąCZY POKOLENIA”!
„Muzyka Łączy Pokolenia” – to hasło Festiwalu Pieśni, który 27 

października odbył się w sali skockiego Gimnazjum. Obecny Festiwal 
to zmodernizowana, poszerzona koncepcja Festiwalu Chórów Emeryc-
kich, z których przez 8 lat słynęły Skoki, a które jako miejsce spotkań 
wyznaczali sobie emeryci z całej Wielkopolski. Teraz na Festiwalu 
obok 7-miu zespołów śpiewaczych ludzi trzeciego – złotego wieku 
zaprezentowało się też 7 zespołów młodzieżowych.

Symbol tego co miało się stać uwidocznił się już na wstępie, gdy z 
czarodziejskiej skrzyni pojawiły się 2 pary – para młodzieżowa i para 
emerycka, które próbując się wzajemnie przegłuszyć śpiewały pieśni 
stosowne do swej epoki. Tak było chwilę, potem zagrano wspólną 
melodię i zaczęła się wspólna zabawa.

Jako pierwszy i ostatni zespół zaprezentowała się „Harfa” Skoki 
w wykonaniu której popłynęła „Cyganeria” i piosenka współczesna 
zespołu „Ich Troje” - „Powiedz”. Gospodarzy reprezentował też ka-
baret „Nie dej sie” z Potrzanowa, prezentujący przebój „Chciałabym” 
i rozpropagowany przez zespół „Ich Troje” przebój „Zawsze z tobą 
chciałbym być”. Duże ożywienie wniosły „Skoczki”, pojawiające się w 
„Tańcu z miotłami” oraz prezentujące ciekawą interpretacje piosenek 
„Autostop” i „Deszczowy rocken blus”. Swój występ miały też dziew-
częta z PMOW Antoniewo, w których wykonaniu zabrzmiały „Chłopiec 
z gitarą” i „Choć pomaluj mój świat”. Pojawiły się też dziewczęta z 
Potrzanowa prezentujące piosenki „Już nie ma dzikich plaż” i rozsła-
wioną przez Annę German pieśń „Człowieczy los”.

Na Festiwalu w Skokach nie mogło zabraknąć Chóru Emeryckiego 
„Cichy kącik” z Ostrowa Wielkopolskiego, w którego wykonaniu popły-
nęły „Hiszpańskie oczy” i „Zawsze z tobą chciałbym być”. Tradycyjnie 
już też pojawiły się chóry „Jarzębinki” i „Pałuki” z Damasławka, przy 
czym pierwszy zaprezentował pieśń „Po pięćdziesiątce” oraz „Wlazł 
kotek na płotek”, a drugi „Serenadę” i „Usta milczą”. Wśród zespołów 
emeryckich prezentowały się też: chór z Mieściska z piosenką „Przebój” 
Zespołu „Łzy” oraz chór „Melodia” z Pobiedzisk z piosenką „Szarpa-
ny” Zespołu „Golec Orkiestra”.

Natomiast wśród zespołów młodzieżowych brylowały jeszcze 
„Pawlinki” z Pawłowa Żońskiego („W gorącym słońcu Casablanki” i 
„Mały człowiek”), „Sing Simie” z Obornik („20 - latki” i „Ach cóż to 
za romans”), zespół z Mieściska („Mój słodki Charlie” i „Cała sala”) 
oraz młodzież z Kostrzyna („Zaczekaj z tym do jutra” i „Gdy mi ciebie 
zabraknie”).

Uzupełnieniem prezentacji amatorów był koncert  „Drugiej Maryli”, 
której dzielnie towarzyszyli panowie Andrzej i Czesiu z „Harfy”, a który 
stał się okazją do wspólnej zabawy członków zespołów i publiczności.

E. Lubawy        

Konkurencja „Trzy Beczki” – I miejsce zajeła Magdalena Stocha na 
koniu Idea ze stajni Pawła Mantaj z Grzybowa.

Konkurencja drużynowa – skoki przez przeszkody - zwyciężyła drużyna 
została stajnia gospodarzy zawodów w składzie – Adam Szczepański na 
koniu Bajadera, Marika Loręcka na koniu Kaja oraz Zuzanna Druciarek 
na koniu Bravo – łączny czas przejazdu zawodników .

Łosiniecka pogoń za lisem dla młodzieży – lisa złapała Marika Loręcka 
na koniu  Kaja z Łosińca.

Łosiniecka pogoń za lisem – dla dorosłych – lisa złapał Roman Łuka-
siewicz na koniu Almos z Mieściska. 

Po zmaganiach turniejowych nastąpiło wręczenie cennych nagród 
zwycięzcom zawodów przez Prezesa okręgowego Koła Hodowców Koni 
- Pana Marka Jóźwiakowskiego oraz pucharów Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki. Zawody zakończyła honorowa runda wszystkich uczestników.

Pierwszego Hubertusa w „Stajni Pod Lasem” zakończyła biesiada 
koniarzy która rozpoczęła się o godzinie 20:00 i trwała do białego rama. 
Uczestnikom zabawy zagrała orkiestra w składzie Krzysztof Koniarek i 
Piotr Wiśniewski. Gwiazdą wieczoru był przepiękny tort z głową konia 
ufundowany przez pana Aleksandra Szymkowiaka właściciela Cukierni 
Pistacja z Roszkowa.

Małgorzata Bobrownicka i Wiesław Szczepaniak

ROZKOPANE ChODNIKI
W październikowym wydaniu „Wiadomości Skockich” ustosunkowa-

liśmy się do uwag dotyczących robót realizowanych na terenie skockich 
ulic, a spowodowanych prowadzonym przez Zakład Energetyczny 
kapitalnym remontem sieci elektrycznej. 

Informowaliśmy również, ze po zakończeniu robót wykonawca 
przywróci chodniki do pierwotnego stanu. I tak się też stało.

Obecnie Energetyka przystąpiła do remontu sieci na ul. Rogoziń-
skiej, Kościelnej i Placu Powstańców Wielkopolskich, (w przyszłości 
planowana jest przebudowa sieci na dalszych ulicach) co spowodowało 
dalsze krytyczne uwagi ze strony korzystających z ruchu.

W tej sytuacji , stwierdzając że obecne utrudnienia są przejściowe i 
nieuchronne, a po ich zakończeniu nastąpi przywrócenie chodnika do 
stanu przed rozpoczęciem budowy, przy równoczesnym usprawnieniu 
dostawy energii elektrycznej i zmniejszeniu awaryjności sieci, apeluje-
my o zrozumienie obecnej sytuacji, jak i o podobnie życzliwe podejście 
do takich robót w przyszłości.

Ponownie wyjaśniamy również, że gdy podejmowaliśmy decyzję 
o przebudowie chodników na tych ulicach, informowaliśmy Zakład 
Energetyczny by nasze prace skoordynować z pracami związanymi z wy-
mianą i modernizacją sieci elektrycznej. Działania te nie dały wówczas 
efektu, a wiązało się to z brakiem środków finansowych w Energetyce 
i z prowadzeniem przez ten Zakład innych inwestycji.

ZZOZ „Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” zaprasza
MIESZKAńCÓW  MIASTA I GMINY SKOKI

na badania w ramach programu badań profilaktycz-
nych, sfinansowane przez WIELKOPOLSKI ODDZIAł 

WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU 
ZDROWIA

M A M M O G R A F I A 
bezpłatnie dla Pań w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo)

jeżeli w roku 2006 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzyma-
ły wskazania do wykonania powtórnych

badań po upływie 12 miesięcy oraz dla kobiet z tego samego prze-
działu wiekowego, które nie wykonały badania 

w ciągu ostatnich 2 lat lub wykonują badanie po raz pierwszy. 
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem 

(zdjęcia i opis) ostatniego badania mammograficznego.

J A S K R A 
bezpłatnie dla Pań i Panów od 35 roku życia

z wyłączeniem osób leczonych na jaskrę i badanych bezpłatnie w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy  w programie profilaktyki jaskry

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie medycznym
w dniu 13 grudnia 2007 r. (czwartek)

w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00
obok Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco”

ul. Ciastowicza 12 w Skokach

Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie numeru PESEL) w godz. 
8:00–16:00,  od dnia 19 listopada 2007 r. pod bezpłatnym numerem: 

0 800 101 201

Dla osób, które nie zdążą się zapisać telefonicznie istnieje moż-
liwość rejestracji w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne 

miejsca na liście). 
Dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: 
mammografia – 70 zł, jaskra I etap – 40 zł, II etap – 50 zł

Badania przeprowadza “ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie”  
61-361 Poznań  ul. Starołęcka 38

P F I Z E R   O P H T H A L M I C S 
– partnerem badań profilaktyki jaskry
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CENY ZBÓż.
Obecnie (na 26 listopada 2007) ceny skupu na poziomie: żyto na mąkę 

= 700 zł/tona, pszenica na mąkę = 800 zł/tona, jęczmień na kasze = 
700 zł/tona, owies na płatki = 600 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 - 5 
%VAT.

Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : 
jęczmień i pszenżyto na paszę = 720 zł/tona, pszenica na paszę = 785 
zł/tona. Cena skupu suchego ziarna kukurydzy na pasze około 780 zł/tona 
plus VAT.

CENY TUCZNIKÓW.
Obniżają się, cena skupu wynosi około 3,00 - 3,05 zł/kg plus VAT. Cena 

skupu młodego bydła rzeźnego (byki) to około 4,30 zł/kg plus VAT, a 
jałówki 3,60 zł/kg plus VAT. Sytuacja rolników – producentów tuczników 
jest dramatyczna. Bo co może uczynić dzisiaj rolnik jeżeli dla 1 tucznika 
potrzeba 300 kg zboża w cenie 0,70 zł/kg (tj. 210 zł) oraz 40 kg koncentratu 
w cenie 1,75 zł/kg (tj. 70 zł), do tego koszt prosięcia ok. 60 zł/szt. Czyli już 
mamy razem 340 zł, a tucznika sprzeda za 330 zł. Już jest strata 10 zł, a gdzie 
inne wydatki jak koszt prądu (śrutowanie zboża), wody, leków weteryna-
ryjnych, amortyzacji chlewni. Strata się powiększa, a nie ma tutaj liczonych 
godzin pracy rolnika, podatku rolnego i ubezpieczenia KRUS. 

INNE WIADOMOŚCI.
Od 1 grudnia br. rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do zakupio-

nego jesienią materiału siewnego zbóż. Dotacja wzrosła do kwoty 100 
zł/ha zbóż.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji rolniczych z „Unijnych środków” 
PROW 2007-2013 były w Poznaniu przyjmowane 9 i 10 listopada br. 
Bardzo możliwe, że wkrótce może się w Oddziałach ARiMR rozpocząć 
przyjmowanie wniosków na dofinansowanie „Młodego Rolnika” oraz na 
„Różnicowanie produkcji w gospodarstwie rolnym”. Więcej informacji na 
temat tych dotacji rolnicy winni uzyskać w biurach  powiatowych ARiMR 
, biurach Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz na stronach internetowych 
Ministerstwa Rolnictwa i ARiMR, tj. www.arimr.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze ceny gruntów rolnych jakie 
są brane pod uwagę przy udzielaniu kredytów preferencyjnych – i tak dla 
Wielkopolski: grunty dobre = 30408 zł/ha, grunty średnie = 22699 zł/ha, 
a grunty słabe = 15290 zł/ha.

Rolnicy ! Zapraszam w dniu 7 grudnia 2007 (piątek) o godz. 11 - tej do 
sali Biblioteki w Skokach na szkolenie rolnicze na temat „Dotacje rolni-
cze”, „Materiał siewny”, „Kredyty preferencyjne w rolnictwie”, „Ubezpie-
czenia upraw polowych”, między innymi od gradobicia i suszy.

Stanisław Kida

WRÓżKA 
W SKOCKIEJ BIBLIOTECE

9 listopada skocką książnicę odwiedziła Pani Wioletta Piasecka, 
autorka bajek i baśni dla dzieci. 

Przybyłe na spotkanie z nią maluchy przywitała w stroju wróżki. 
Dzieci wysłuchały fragmentów znanych baśni, dowiedziały się co jest 
potrzebne pisarzowi do napisania ksiązki, aktywnie włączyły się do 
zabaw konkursowych. Nie zabrakło tzw. łamańców językowych, pio-
senek, zgaduj-zgaduli. Wróżka nie byłaby sobą, gdyby nie spełniała 
marzeń. Nic prostszego, wystarczyło bowiem dotknąć jej magicznego 
pierścienia, niczym czarodziejskiej różdżki, aby spełnić dziecięce ży-
czenia.  Dzieci otrzymały plakaty oraz baśnie i oczywiście autografy.  
Biblioteka zakupiła kilka tytułów bajek Pani Wioletty. Zapraszamy do 
ich wypożyczania. Do następnego spotkania. 

I TURNIEJ RECYTATORSKI 
„GłOS POEZJI”

W dniu 15 listopada 2007 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w Antoniewie odbył się I Turniej Recytatorski „Głos Poezji”. 
Pomysłodawcą i organizatorem turnieju była Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Skokach.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka 
ojczystego poprzez poezję Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twa-
rowskiego. Zaproszenie do udziału skierowane zostało do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego. 
Przyjęło je 32 uczestników. 

Młodzież zaprezentowała się w dwóch dowolnie wybranych przez 
siebie utworach. Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: 
Karol Kruś Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu- Prze-
wodniczący Jury, Elżbieta Rożnowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wągrowcu oraz  Renata Wójcik bibliotekarz Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

Na brak strawy duchowej nikt narzekać nie mógł  Obok poezji mó-
wionej w wykonaniu uczestników turnieju zebranych w auli widzów 
uraczył poezją śpiewaną Krzysztof Koniarek. 

Po długich obradach jury postanowiło przyznać :
- I miejsce Karolinie Meyer  z Gimnazjum nr 1, im. Marii Konop-

nickiej w Wągrowcu,
- II miejsce Monice Dziuma z Gimnazjum nr 1, im. Marii Konop-

nickiej w Wągrowcu,
- III miejsce Patrycji Dąbrowskiej z Zespołu Szkół w Wapnie.
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Wyrzykowska z Gimnazjum nr 1 

im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, Jakub Kąkol z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz Natalia Ważniewicz z 
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Nagrody specjalne jury odebrali: Agata Mielcarek oraz Piotr Paczew-
ski z Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 

Statuetki dla zwycięzców ufundowała Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji w Poznaniu, natomiast wszelkie nagrody 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu. 

Gratulujemy uczestnikom oraz ich opiekunom, nauczycielom i 
rodzicom. Trzymajcie się poezji jako tej „zbawiennej poręczy”. 

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Bibliotek: Wojewódzkiej w 
Poznaniu i Powiatowej w Wągrowcu za pomoc w organizacji turnieju. 
Dyrekcji i nauczycielom MOW w Antoniewie dodatkowo za oprawę 
multimedialną turnieju. 

Bibliotekarze Biblioteki Publicznej 
w Skokach

BEZ ALKOhOLU, NAPRAWDĘ 
MOżNA żYĆ I BAWIĆ SIĘ!

Z udziałem władz Gminy, koordynatora ds. uzależnień, członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorów 
i przedstawicieli szkół oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a także komendanta Komisariatu, dyrektora Biblioteki Samorządowej 
oraz dyrektora PMOW w Antoniewie i przedstawicieli Fundacji Pomoc 
Dzieciom Wiejskim dokonano podsumowania Kampanii Profilaktycznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzonej w roku 2007 na terenie 
Gminy Skoki. Wyrażając uznanie i wdzięczność dla osób zaangażowanych 
w Kampanie Burmistrz Tadeusz Kłos i Gminny Koordynator ds. Uza-
leżnień Małgorzata Szpendowska-Wylegalska w imieniu organizatorów 
Kampanii Ogólnopolskiej oraz własnym obdarowali ich okolicznościowymi 
dyplomami i pamiątkami, a uczestnicy spotkania stwierdzając, że prowa-
dzona Kampania spotkała się z ciepłym przyjęciem i zaangażowaniem ze 
strony nie tylko organizatorów, ale także dzieci, młodzieży i dorosłych 
współmieszkańców, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia posta-
nowili ponowić ją w wersji rozszerzonej w roku 2008.
      E. Lubawy  
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Z żYCIA KLUBU SPORTOWEGO 
„WEłNA” SKOKI

WYGRAłA DRUżYNA 
Z ChARAKTEREM

Przed tym meczem trampkarze młodsi ostro trenowali, gdyż 
stawką meczu z zespołem „Noteć” Czarnków było czwarte miejsce 
w Okręgowej Pilskiej Lidze. Dla przypomnienia nasi trampkarze 
młodsi zajmowali piąte miejsce z dorobkiem 18 pkt natomiast 
drużyna z Czarnkowa zajmowała czwarte miejsce z dorobkiem 
19 pkt. 

W końcu nadszedł ten dzień 04.11.2007r. godz. 11:00 na stadio-
nie w Czarnkowie rozpoczął się mecz. Pierwsza połowa to ciągłe 
ataki gospodarzy, po jednym z nich w napastnik „Noteci” znalazł 
się w sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem i ten pojedynek 
wygrał bramkarz „Wełny” Maciej Kujawa popisując się wspaniałą 
interwencją. Wynik do przerwy 0:0. W drugiej połowie nadal stroną 
dominującą byli gospodarze a nasi trampkarze ograniczali się do 
kontrataków i konsekwentnej gry w obronie. Jednak po jednym z 
ataków drużyny Czarnkowa sędzia podyktował rzut karny dla go-
spodarzy, który został zamieniony na bramkę pomimo tego, że nasz 
bramkarz wyczuł intencje strzelca. W bramce w tym momencie stał 
już Jędrzej Ślósarczyk natomiast Maciej Kujawa wszedł na prawą 
pomoc. Od tego momentu nasi piłkarze podjęli ryzyko i przesunęli 
wszystkie formacje wyżej. Ciężar rozgrywania oraz solowych akcji 
wziął na siebie Artur Kucharski i po wspaniałym rajdzie i silnym 
strzale przez tego zawodnika piłka trafiła w słupek a dobitkę z 
jednego metra oddał Jakub Nawrot i był już remis. 

Trampkarze „Wełny” poszli za ciosem grając cały czas do 
przodu co przyniosło kolejną bramkę a jej strzelcem został Ma-
ciej Kujawa. Końcówka meczu to zmasowane ataki Czarnkowa, 
które były rozbijane przez „Wełnę” przed polem karnym. Gra 
naszej drużyny przyniosła upragnione zwycięstwo 2:1 i awans na 
czwarte miejsce.

Radosław Kujawa

hORROR W CZARNKOWIE
Tak tak to był prawdziwy horror dla kibiców oraz trenerów a 

to za sprawą miejscowej drużyny trampkarzy starszych i dru-
żyny przyjezdnej tj. naszej „Wełny” Skoki, a także przy udziale 
sędziego.

W tym meczu a przynajmniej w pierwszej połowie warunki 
dyktowali trampkarze starsi „Wełny”, którzy dzięki kombinacyjnej 
grze stwarzali wiele stuprocentowych sytuacji, jednak skuteczność 
pozostawiała wiele do życzenia. Goście natomiast nie oddali ani 
jednego strzału na naszą bramkę i pierwsza połowa zakończyła 
się bezbramkowym remisem. W drugiej połowie mecz był już 
wyrównany akcja za akcję i stało się sędzia podyktował jedenast-
kę dla gospodarzy po rzekomym faulu naszego obrońcy. Nasi 
zawodnicy nie mogli się pogodzić z decyzją sędziego, który nie 
miał zamiaru dyskutować z zawodnikami w związku z powyższym 
usunął dwóch zawodników ze Skoków dając każdemu karę pięciu 
minut za dyskusje. 

Wracając jednak do rzutu karnego zawodnik Czarnkowa w ge-
ście sprawiedliwości (bardzo dyskusyjny rzut karny) przestrzelił 
go wysoko nad bramką. Już po pięciu minutach kolejna dziwna 
decyzja sędziego, który odgwizdał rzut wolny pośredni oczywiście 
dla drużyny Czarnkowa za przekroczenie linii pola karnego pod-

czas wykopu przez bramkarza (nasz bramkarz przekroczył tą linię 
ale już po wykopnięciu piłki jego noga przy opadaniu na ziemię 
przekroczyła tą linię). Brawa, brawa na stojąco należą się naszemu 
bramkarzowi Bartoszowi Rakowskiemu, który wybronił ten rzut 
wolny wyciągając się jak struna i ekspediując piłkę na rzut rożny. 
Wszystko wskazywało, że ten mecz zakończy się bezbramkowym 
remisem, ale w piłce nożnej gra się do końca i na pięć minut przed 
końcem meczu Piotr Rakowski zaczął swój taniec z piłką w polu 
karnym gości. 

Obrońcy Czarnkowa nie znają chyba słów piosenki, że do tanga 
trzeba dwojga bo aż dwóch zawodników próbowało powstrzymać 
naszego zawodnika lecz ta sztuka nie udała się im więc do pomocy 
ruszył trzeci i zaatakował od tyłu nogi Piotra Rakowskiego. Sędzia 
za to zagranie podyktował rzut karny ale tym razem dla drużyny 
„Wełny” Skoki. Sam poszkodowany chciał wymierzyć sprawiedli-
wość i strzelił bramkę ale sędzia jej nie uznał twierdząc, że strzał 
został oddany przed gwizdkiem a dodatkowo za to wymierzył karę 
naszemu kapitanowi dając mu pięć minut kary czyli do końca już 
meczu. Rzut karny został powtórzony a jego wykonawcą był Michał 
Gruszka, który mocnym i pewnym uderzeniem zapewnił zwycię-
stwo naszej drużynie co prawda skromne 1:0 ale liczą się punkty 
a więc trzy i utrzymanie fotela wicelidera Pilskiej Okręgówki.

Radosław Kujawa

Tabela Trampkarzy Młodszych Pilskiej Ligi Okręgowej
Sezon 2007/2008 po zakończeniu rundy jesiennej

Miejsce Nazwa drużyny       liczba meczy Punkty Bramki
1 „Sparta” Złotów  11 29 pkt 61-8
2 „Zamek” Gołańcz  10 26 pkt 59-10
3 „TP” Piła  10 25 pkt 52-9
4 „WEŁNA” SKOKI 10 21 pkt 30-22
5 „Noteć” Czarnków 10 19 pkt 32-14
6 „Pogoń” Łobżenica 11 15 pkt 31-24
7 „Lubuszanin” Trzcianka 11 15 pkt 25-40
8 „Zjednoczeni” Kaczory 10 10 pkt 22-30
9 „Leśnik” Margonin 11 10 pkt 24-46
10 „Polonia” Chodzież 11 7 pkt 13-49
11 „Sokół” Szamocin  11 4 pkt 9-59
12 „Polonia” Jastrowie 10 3 pkt 8-55

Tabela Trampkarzy Starszych Pilskiej Ligi Okręgowej
Sezon 2007/2008 po zakończeniu rundy jesiennej

Miejsce  Nazwa drużyny        liczba meczy Punkty Bramki
1 „Sparta” Złotów  11 33 pkt 60-11
2 „WEŁNA” SKOKI 10 25 pkt 43-13
3 „Pogoń” Łobżenica 11 25 pkt 48-20
4 „Noteć” Czarnków 10 16 pkt 23-17
5 „Zamek” Gołańcz  10 15 pkt 22-18
6 „T.P.” Piła  10 15 pkt 25-26
7 „Sokół” Szamocin  11 15 pkt 21-28
8 „Zjednoczeni” Kaczory 10 14 pkt 22-23
9 „Polonia” Jastrowie 10 9 pkt 17-29
10 „Leśnik” Margonin 11 7 pkt 17-45
11 „Lubuszanin” Trzcianka 11 5 pkt 9-48
12 „Polonia” Chodzież 11 4 pkt 19-48

Najlepszym zawodnikiem trampkarzy młodszych Wełna Skoki w 
rundzie jesiennej okazał się Artur Kucharski, natomiast wśród tramp-
karzy starszych Piotr Rakowski strzelec 18 bramek, i Łukasz Podolski 
– 14 bramek, na trzecim miejscu uplasował się z rezultatem 8 bramek 
Michał Gruszka.

Radosław Kujawa
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UROCZYSTA ChWILA
Pod koniec  września oraz w październiku w szkołach w Łosińcu, 

Rejowcu i Jabłkowie, pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów. 
Podczas uroczystości  obecni byli rodzice, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele oraz starsi koledzy i koleżanki. Każdy z uczniów pierwszej klasy 
po usłyszeniu z ust pani dyrektor Beaty Wilczyńskiej słów: „Pasuję 
cię na ucznia naszej szkoły”, otrzymał gratulacje oraz róg obfitości, 
w którym znalazły się słodycze oraz pamiątkowy kubek.

Z WIZYTą W RADIU
We wrześniu grupa uczniów należących do Klubu Młodego Re-

portera wybrała się wraz z opiekunką, panią Moniką Stachowiak, 
do siedziby radia „Emaus” w Poznaniu. Przyszli dziennikarze 
zwiedzili studio nagraniowe i spróbowali swych sił, zasiadając przed 
prawdziwym mikrofonem. Mogli także poznać bliżej warsztat pracy 
reportera, rozmawiając z dziennikarzami zatrudnionymi w radiu.

ŚWIĘTO PYRY
Piątego października uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich 

spotkali się w Łosińcu, by wziąć udział w Święcie Pyry. Organizator-
kami imprezy były nauczycielki uczące w tamtejszej szkole, panie: 
Grażyna Mazurek, Justyna Graczyk i Iwona Darul-Sobczak. Mimo 
deszczu i wiatru, dobry humor nie opuszczał uczestników zabawy, na 
których czekało mnóstwo konkursów, m. in. układanie haseł z ziem-
niaka, rzut pyrą do worka lub wykonanie ziemniaczanego ufoludka. 
Natomiast trzecioklasiści musieli wykazać się znajomością historii 
ziemniaka. Na zmęczonych, ale szczęśliwych zawodników czekał na 
koniec smaczny posiłek w postaci  pieczonej pyry z gzikiem. 

NAGRODA DLA WYTRWAłYCh
W dniach od 11 do 13 października uczniowie szkoły w Pawłowie 

Skockim, Karol Paczyński i Krzyś Krupa, uczestniczyli w Zielonej 
Szkole. Pobyt w niej jest nagrodą fundowaną przez Fundację Na 
Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek RECAL w Warszawie, dla 
szkół, które od ponad dwóch lat aktywnie uczestniczą w zbiórce 
opakowań aluminiowych. Ponieważ chłopcy uzbierali najwięcej 
puszek spośród wszystkich uczniów szkoły, to właśnie oni repre-
zentowali placówkę. W tym roku Zielona Szkoła odbyła się Hucie 
Szklanej, miejscowości położonej na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. Celem spotkania, w którym uczestniczy prawie 
50 uczniów z całej Polski, jest wymiana doświadczeń związanych 
ze zbiórką surowców wtórnych oraz z ochroną środowiska. Dużą 
gratką dla młodych ekologów było także zwiedzanie fabryki PEPSI 
w Michrowie oraz fabryki Ball Packaging Erurope  w Radomsku, 
produkującej puszki aluminiowe.

ŚWIĘTO EDUKACJI
Nauczyciele i pracownicy obsługi zatrudnieni w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Jabłkowie spotkali się z okazji Dnia Nauczyciela 
25 października w bliżyckiej „Walentynówce”. Prezes Fundacji 
„Pomoc Dzieciom Wiejskim”, pan Jan Sztylka, oraz dyrektor 
szkoły, pan Wojciech Dudek, złożyli wszystkim obecnym życzenia 
i wyrazy uznania za trud włożony w edukację młodego pokolenia. 
Pracownicy, którzy w ubiegłym roku szkolnym najaktywniej uczest-
niczyli w życiu szkoły, otrzymali nagrody pieniężne. W ten sposób, 
z grona pedagogów,  wyróżniono: W. Paczyńską, M. Błażejewską, 
M. Stachowiak, M. Przybysz, G. Kufel, A. Żurakowską, J. Graczyk, 
Ł. Dembińską.

Lidia Błachowiak

DARZ BÓR!
Szkoła w Lechlinie od wielu lat przyjaźni się z leśnikami z Koła Łowiec-

kiego „Szarak” w Poznaniu. Uczniowie i nauczyciele pomagają leśnikom 
w zbiórce karmy dla zwierząt oraz w akcjach mających na celu ochronę 
lasu i dbałość o jego zasoby. Leśnicy ze swej strony wspierają placówkę, 
fundując nam przykład pomoce dydaktyczne lub sprzęt sportowy. Jako 
że na początku listopada obchodzone jest święto patrona myśliwych, czyli 
świętego Huberta, jedni i drudzy spotkali się 3 listopada w leśniczówce 
w Lechlinku. Dzieci, pod opieką neuczycielki przyrody, pani Grażyny 
Kufel, przygotowały dla leśników przedstawienie pt. „W obronie lasu”. 
Jak zwykle podczas takich spotkań bywa, i tym razem nie zabrakło 
smacznego jadła i gawęd związanych z lasem i zwierzętami.

ŚWIĘTO NIEPODLEGłOŚCI
Z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 

szkołach należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabł-
kowie odbyły się uroczyste apele. Pamięć przodków walczących o 
wolność uczczono recytacją wierszy patriotycznych i śpiewem pieśni 
legionowych. Uczniowie ze szkoły w Pawłowie Skockim przygotowali 
krótką inscenizację pt. „A kiedy błyśnie świt nad Belwederem...”, 
przypominającą zdarzenia, które miały miejsce 11 listopada 1918 roku. 
Natomiast dzieci z Lechlina zaprezentowały montaż słowno-muzyczny 
„Drogi do wolności”. Każda z tych uroczystości była dla młodych ludzi 
niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu. 

NIEPEłNOSPRAWNE DZIECI 
NAD MORZEM

10 listopada na długo pozostanie w pamięci uczniów Oddziału Specjal-
nego z Pawłowa Skockiego i ich opiekunów. Dla dzieci był to pierwszy 
dzień aż dwutygodniowej rozłąki z domem rodzinnym, a dla opiekunów 
wyzwaniem podołania 24 godzinnej opiece nad dziećmi. Tego dnia autobu-
sem ruszyliśmy do Mrzeżyna, do Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowego 
„Meduza”. Podróż była wyczerpująca, trwała aż 8 godzin. Widok, który 
ukazał się nam po dotarciu na miejsce oraz ciepłe przyjęcie przez kierow-
nictwo ośrodka wynagrodził nam trudy podróży. Ośrodek, w którym mie-
liśmy zamieszkać położony był 150 metrów od plaży. Z jego okien można 
było obserwować morze i pracę  rybaków powracających z połowu. 

Od pierwszego do ostatniego dnia  pobytu w ośrodku dzieci poddawane 
były leczniczym zabiegom, takim jak: gimnastyka, vioform, naświetlania, 
inhalacje, masaże w basenie i na specjalnych fotelach. Wymagały one du-
żego wysiłku ze strony dzieci, ale dawały im wielką satysfakcję i oddawały 
im się z największą przyjemnością. Kierownictwo ośrodka zadbało też o 
opiekunów grupy, dla których przygotowano specjalne kąpiele perełkowe 
i masaże elektryczne, co pozwoliło nam fizycznie i psychicznie podołać 
dwutygodniowej opiece nad dziećmi.

Pobyt w Mrzeżynie przeplatany był wieloma wycieczkami. Odwiedzili-
śmy Świnoujście gdzie płynęliśmy promem. W Międzyzdrojach czuliśmy 
się jak gwiazdy spacerując Aleją Gwiazd w kierunku molo, z którego 
podziwialiśmy piękny i niezwykle spokojny wtedy Bałtyk. Poznaliśmy 
historię ruin kościoła w Trzęsaczu, a także zobaczyliśmy piękne Turku-
sowe Jezioro. Najwięcej frajdy sprawiła wszystkim  wizyta w Kołobrzegu, 
gdzie podczas godzinnego rejsu po Bałtyku poczuliśmy się jak prawdziwi 
marynarze, stojąc za sterami statku. Wieczorami spotykaliśmy się w 
Ośrodkowej kawiarence, gdzie zawieraliśmy przyjaźnie z innymi miesz-
kańcami „Meduzy.

Najtrudniejszym dniem okazał się dzień pożegnania. Żegnali nas 
kuracjusze i pracownicy „Meduzy”, zaprzyjaźnieni marynarze, a nawet 
okoliczni mieszkańcy Mrzeżyna. Niejednemu zakręciła się łezka, ale cóż, 
choć czuliśmy się jak wielka jedna rodzina trzeba było wyruszyć w drogę 
powrotną.

W imieniu opiekunów oraz dzieci z Oddziału Specjalnego w Pawło-
wie Skockim  dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
wyjazdu.

Iwona Zarębska, Magdalena Błażejewska, Aneta Gruss, 
Elżbieta Szymkowiak
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URODZINY KUBUSIA PUChATKA
15 listopada najmłodsi uczniowie ze szkół w Rejowcu, Łosińcu, Jabł-

kowie i Łopuchowie świętowali urodziny najukochańszego z literackich 
misiów, czyli Kubusia Puchatka. Tego dnia wszystko było „kubusiowe”. 
Gry, konkursy, zgaduj-zgadule miały tylko jednego bohatera. Dzieci 
przyniosły z domu pluszaki, puzzle i układanki z Kubusiem. Punktem 
kulminacyjnym było oczywiście głośne czytanie wybranych fragmen-
tów „Kubusia Puchatka”. Wydaje się jednak, że równie wiele frajdy 
sprawiło maluchom oglądanie przygód Kubusia na dużym ekranie 
(taka projekcja miała miejsce w Łosińcu) lub beztroskie brykanie z 
Tygryskiem. Podczas tak wspaniałego święta nie mogło zabraknąć „ma-
łego conieco”. Były więc pieczone jabłka z miodem, chleb z miodem, 
ciasteczka a nawet- tak jak to miało miejsce w Jabłkowie- pyszny tort, 
udekorowany oczywiście postacią Kubusia Puchatka . 

ANDRZEJKI
W ostatnich dniach listopada uczniowie ZSP zorganizowali w swoich 

szkołach zabawy andrzejkowe. Najważniejszym punktem zabawy było 
oczywiście lanie wosku i odczytywanie na podstawie woskowego kształ-
tu przyszłego losu. Nie zabrakło jednak także innych wróżb. Nakłuwając 
papierowe serce, na którym zapisano imiona, dziewczęta i chłopcy 
wróżyli sobie, jakie imię będzie miał przyszły wybranek lub wybranka. 
Wśród dziewczyn, zdecydowanie największe emocje wywołała zabawa 
polegająca na ustawianiu butów w kierunku drzwi. Jak głosi tradycja, 
ta z panien, której but pierwszy przekroczył próg, najwcześniej wyjdzie 
za mąż i opuści rodzinny dom. 

Szczególnie oryginalna była dyskoteka zorganizowana w Pawłowie 
Skockim przez uczniów z Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Intelektualnie oraz przez ich opiekunki. W pięknie ude-
korowanej sali ustawiono stoliki, przy których cyganki przepowiadały 
pannom i kawalerom przyszłość. W każdej ze szkół podczas andrzej-
kowej zabawy wróżby przeplatały się z tańcami i przerwami na słodki 
poczęstunek. 

„CZYSTA PLANETA”
17 września 2007 roku odbył się konkurs ekologiczny „Czysta pla-

neta”.
W konkursie zorganizowanym przez p. Justynę Markiewicz i p. 

Wiolettę Molińską wzięli udział uczniowie klas I – III.
Laureatami konkursu zostali: 
W kategorii klas pierwszych: 1 miejsce – Wiktor Jan Poschen, 2 

miejsce – Julia Dereżyńska i Aleksandra Nawrot, 3 miejsce – Maria 
Sawińska i Maja Frąckowiak

W kategorii klas drugich: 1 miejsce – Sara Krych, 2 miejsce – Michał 
Kerntopf i Katarzyna Szczepaniak, 3 miejsce – Tomasz Markiewicz i 
Katarzyna Marciniak

W kategorii klas trzecich: 1 miejsce – Edward Surdyk,2 miejsce 
– Jakub Hahn i Julia Wasilewicz, 3 miejsce – Radosław Dorawa i 
Patryk Pendziński.

MISTRZOWIE SZAChOWNICY
W nowym roku szkolnym miłośnicy szachów ponownie przystąpili 

do wyczerpujących treningów. Uwieńczeniem ich pracy były Szkolne 
Mistrzostwa Szachowe. Czołowe miejsca zajęli: I miejsce - Radosław 
Dorawa, II miejsce – Patryk Bałażyk, Mateusz Tyll, Patryk Szymkowiak, 
III miejsce – Edward Surdyk.

Szkolni mistrzowie szachownicy zakwalifikowali się do udziału w 
Powiatowych Mistrzostwach Szachowych dla Szkół Podstawowych w 
Wapnie.

GRZYBY W SZKOLE
Co roku w Polsce dochodzi do zatruć po spożyciu potraw z grzybów. 

Dlatego podejmowane są liczne działania popularyzujące wiedzę na te-
mat zasad grzybobrania, grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. 

Na korytarzu szkolnym miała miejsce wystawa grzybów jadalnych 
rosnących w najbliższej okolicy. Odbył się także II Szkolny Konkurs 
na Najpiękniejszy Owocnik Grzyba Jadalnego. Zwycięzcami konkursu 
zostali: I miejsce – Szymon Futro, kl. Ia, II miejsce Mateusz Ślósarczyk, 
kl. Ib i Łukasz Kaczmarek, kl. Ic oraz Maja Frąckowiak, kl. Ib. Naj-
większym powodzeniem wśród uczniów cieszyły się owocniki borowika 
szlachetnego oraz koźlarza babki.

M. Fertsch, J. Markiewicz

KONKURS 
Akcji „Sprzątanie Świata 2007” w naszej szkole towarzyszył kon-

kurs wiedzy na temat ochrony środowiska. Do udziału w nim zostali 
zaproszeni wszyscy uczniowie klas IV-VI. Testy konkursowe oceniono 
w kategoriach klas czwartych, piątych i szóstych. 

KLASY SZÓSTE: I miejsce – Paulina Lipczyńska, 6c i Natalia 
Witkowska, 6d; II miejsce – Maciej Kujawa; III miejsce – Monika 
Dereżyńska, 6c, Katarzyna Gruszka, 6d, Filip Kujawa, 6d; Joanna 
Kruczek, 6a, Marta Szmyra, 6c.

KLASY PIĄTE: I miejsce – Piotr Dembiński, 5a i Julia Kubiak, 5a; II 
miejsce – Paweł Dziekan 5a, Joanna Werda, 5c i Klaudia Wilmanowicz, 
5b; III miejsce – Roksana Nowak, 5b.

KLASY CZWARTE: I miejsce – Teresa Janecko, 4a; II miejsce 
– Szymon Burzyński, 4d; III miejsce – Paula Królczyk, 4a, Donata 
Pachowicz ,4d i Jakub Szymański, 4d.

Zespół Przyrodników

SZKOLNA GALERIA
3 października odbyła się wystawa „Znamy czy nie znamy? – Wize-

runki Matki Bożej”. Sylwetki Madonny spotykane w domu, kościele, 
telewizji, galerii obrazów, literaturze, w kraju i poza jego granicami 
bardzo poruszyły zwiedzających. Dzieci ciekawie komentowały ekspo-
naty. Przedstawione obrazy okazały się fragmentem życia duchowego, 
tudzież istotną częścią kultury materialnej. To nie była wystawa o Maryi 
. To wystawa o ludziach, którzy pragnęli ją poznać. Nasi uczniowie i 
uczennice przekonali się jak ważna to sprawa.

Justyna Markiewicz, Alicja Kramer

DZIEń NAUCZYCIELA
W przeddzień święta wszystkich nauczycieli wychowankowie i 

uczniowie przygotowali miłą niespodziankę, dla tych którzy na co 
dzień dbają o ich wszechstronny rozwój. Śpiewem, recytacją, a także 
humorystycznymi i żartobliwymi scenkami z życia szkoły podziękowali 
nauczycielom za ich trud i poświęcenie. Profesjonalnym przygotowa-
niem uroczystości, zaangażowaniem, a przede wszystkim uśmiechem i 
poczuciem humoru udowodnili, że żmudny codzienny wysiłek przynosi 
wymierne efekty nie tylko w sferze nauki.

ROCZNICA PONTYFIKATU 
JANA PAWłA II

Ten uroczysty dzień  tak ważny dla Polaków stał się po raz kolejny 
okazją do refleksji i wspomnień. Uczniowie przygotowujący uroczystość 
przypomnieli zasługi Jana Pawła II dla ojczyzny, świata i całej ludz-
kości. W atmosferze zadumy i skupienia recytowali wiersze, których 
autorzy doskonale wyrażają to, co drzemie na dnie duszy. Odpowiednia 
interpretacja utworów, a także wspólny śpiew przy akompaniamencie 
gitary pozwolił na skupienie myśli, refleksję. Wszyscy przypomnieli 
sobie najważniejsze fakty z życia Papieża, a także obejrzeli zdjęcia 
dokumentujące przebieg pontyfikatu. 
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PASOWANIE NA UCZNIA
Popołudnie 16 października wielu najmłodszym utkwi zapewne na 

długo w pamięci. Tego dnia zostali oficjalnie włączeni w poczet uczniów 
naszej szkoły, mimo że uczęszczają do niej już blisko dwa miesiące. 
Długo przygotowywali się do tej uroczystości, by zaprezentować się 
rodzicom, nauczycielom i starszym kolegom z jak najlepszej strony. 
Opanowali tremę, wstyd i wspaniale wystąpili przed licznie zebranym 
audytorium, śpiewając i recytując. Kulminacyjnym punktem programu 
było uroczyste pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły, 
zachęcając jednocześnie pierwszoklasistów do jak najrzetelniejszego 
zdobywania wiedzy i pokonywania trudności. Słowa otuchy i zachęty 
skierowali również do najmłodszych starsi koledzy, którzy jeszcze kilka 
lat temu byli na ich miejscu.

DRZEWO A DREWNO
6 listopada 2007 r. odbyła się w naszej szkole wystawa pt. „Drzewo a 

drewno”. Ugruntowała ona wiedzę na ten temat demonstrując nie tylko 
gatunki, ich różnorodność i urodę. Przybyli skupiali uwagę na rysunku 
drzewa i drewna, ich zmienności, interesujących detalach przyrodni-
czych i technicznych. Uczniowie mogli natychmiast przekonać się o 
zastosowaniu oglądając przedmioty użytkowe oraz ozdobne, niektóre 
nawet sprawdzić albo przymierzyć. Zajmujący związek człowieka ze 
środowiskiem okazał się ciekawy tudzież trwały.

Justyna Markiewicz, Krzysztof Gapiński

„PTAKI WODNO-BłOTNE POLSKI”
8 listopada 2007r.miłośnicy ptaków przystąpili do Wojewódzkiego 

Konkursu dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych PTOP 
Salamandra pod hasłem „Ptaki wodno-błotne Polski”. Pytania konkur-
sowe etapu szkolnego sprawdzały wiedzę uczniów dotyczącą wyglądu, 
zachowania, biologii oraz występowania ptaków wszystkich środowisk 
w Polsce. Bohaterami zadań były m.in. następujące ptaki: kulik wielki, 
krwawodziób, gąsiorek, płomykówka, bąk, śmieszka, kokoszka i szlam-
nik. Do etapu rejonowego uzyskując najwyższą ilość punktów zakwali-
fikowali się: Aleksandra Samol – VIc, Klaudia Loręcka-VId, Mariusz 
Moszczyński- Vc, Dagmara Surdyk-VIc oraz Marta Szmyra-VIc. W 
dogrywce etapu szkolnego uczestniczyli również Paulina Lipczyńska-
VIc oraz Bartłomiej Szymański-VIc. Dobre wyniki podczas konkursu 
uzyskali również Maciej Kujawa-VId i Filip Kujawa-VId.

Zespól Przyrodników

I MIEJSCE W POWIECIE 
18 Listopada 2007r. reprezentacja szkolnego kółka szachowo-war-

cabowego w składzie: Patryk Bałażyk, Patryk Szymkowiak, Mateusz 
Tyll oraz Edward Surdyk, wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu 
Wągrowieckiego w szachach. Zawody rozgrywane były w systemie 
szwajcarskim: 9 trzydziestominutowych partii szachowych. Po trud-
nych, wyczerpujących i pełnych emocji rozgrywkach okazało się, iż 
Mistrzem Powiatu Wągrowieckiego w Szachach w Kategorii Juniorów 
jest uczeń naszej szkoły: Patryk Szymkowiak zdobył(oprócz tytułu): 
dyplom, piękny puchar oraz nagrodę pieniężną w wyskokości: 50 zł. 

Mateusz Tyll – uczeń klasy II oraz Edward Surdyk – uczeń klasy 
III otrzymali dyplomy i wyróżnienia dla najmłodszych uczestników 
mistrzostw szachowych.

Opiekun Kółka Szachowo-Warcabowego W. Molińska

NAJMłODSI PREZENTUJą 
„CALINECZKĘ”

10 listopada uczniowie klasy IIc wzięli udział w IX Powiatowych 
Konfrontacjach Małych Form Teatralnych „Kurtyna 2007”. Zapre-
zentowali spektakl „Calineczka” szerszej publiczności i uczestniczyli w 
dwudniowych zmaganiach artystycznych wśród 22 zespołów z powiatu 
wągrowieckiego.

TURNIEJ MITOLOGICZNY
Uczniowie klas piątych, którzy po wielu lekcjach historii i języka 

polskiego stali się znawcami mitologii, mieli możliwość konfrontacji 
swoich wiadomości i umiejętności podczas turnieju mitologicznego. 
Ideą turnieju zorganizowanego przez Barbarę Surdyk i Wioletę Grze-
gorzewską było nie tylko sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, ale także 
umiejętność artystycznego zaprezentowania się na scenie. 

Występujący bardzo poważnie potraktowali zmagania turniejowe i 
przygotowali niezwykle pomysłowe stroje i atrybuty greckich bogów i 
mitologicznych postaci, co sprawiło, że na godzinę sala gimnastyczna 
zamieniła się w prawdziwy Olimp, na którym wszechwładnie królował 
Zeus wraz ze swoją świtą. 

Organizatorka turnieju Barbara Surdyk w roli Pytii przepowiadała 
przyszłość, aczkolwiek w kwestii zwycięzcy nie miała wiele do powie-
dzenia, ponieważ wyręczyła ją komisja, która w ostatecznym werdykcie 
pierwsze miejsce przyznała klasie Va.

TURNIEJ WARCABOWY
25.11.2007 r. w Wągrowcu odbył się Powiatowy Turniej Warcabowy. 

Do udziału w nim przystąpili uczniowie naszej szkoły- reprezentacja 
Kółka Szachowo – Warcabowego: Patryk Bałażyk, Radosław Dorawa, 
Patryk Szymkowiak, Mateusz Tyll oraz Karolina Gasińska. Radosław 
Dorawa  zdobył II miejsce w kategorii juniorów.

Wszyscy nasi zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Życzymy dalszych sukcesów i mocno trzymamy kciuki za naszych repre-
zentantów, którzy wkrótce wezmą udział w Wojewódzkich Igrzyskach 
Warcabowych w Poznaniu.

BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE 
DLA CZłOWIEKA!

Pomimo chwilowych trudności lokalowych związanych z pracami bu-
dowlanymi, biblioteka szkolna systematycznie realizuje swoje zadania i 
zachęca uczniów do rozwijania zainteresowań. W październiku – miesiącu 
dobroci dla zwierząt przygotowana została wystawa książek o zwierzętach, 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne ,,Znamy i dbamy o zwierzęta” oraz 
przygotowano konkursy: plastyczny ,,Mój pupilek”, krzyżówkowy dotyczą-
cy świata zwierząt, a także test dla uczniów klas IV- VI ,,Święto zwierząt”. 
Zapomniane dotychczas książki o zwierzętach były chętnie wypożyczane, 
a uczniowie zapewne bardziej zadbali o swoich ulubieńców. 

Jak co roku w czwarty poniedziałek października obchodzony jest 
Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych.  Z tej okazji przygotowany został 
kiermasz książek, ogłoszono cykliczny konkurs fotograficzny ,,Skoki i 
okolice w czterech porach roku” oraz zorganizowano zaproszenia na 
kolejne spotkanie czytelnicze w Bibliotece Raczyńskich. Przygotowano 
także gazetkę edukacyjną poświęconą polskim noblistom literackim. 
Na wszystkich uczniów, którzy w poniedziałek odwiedzili bibliotekę, 
czekała słodka niespodzianka.

14 listopada w 100 rocznicę urodzin Astrid Lindgren, autorki tak 
popularnych książek jak  seria przygód o Pippi Langstrump czy ,,Bra-
cia Lwie Serce”, przygotowana została wystawa poświęcona jej życiu 
i twórczości. Pogadanki dotyczące A. Lindgren cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, gdyż sama pisarka była postacią nietuzinkową i 
bardzo ciekawą. Uczniowie zgłosili również swoje uczestnictwo w kon-
kursach czytelniczych: ,,Poznaj dzieci z Bullerbyn”  i ,,Astrid Lindgren 
– niesamowita kobieta, niesamowita pisarka”. 

Po wrześniowej przerwie ,,Bajeczne niedziele u Raczyńskich” znów 
cieszą młodych czytelników, także tych z naszej szkoły. W październiku 
dziesięcioro uczniów uczestniczyło w spotkaniu z aktorką Marzeną 
Trybałą, która czytała zgromadzonym dzieciom fragmenty książki Mał-
gorzaty Musierowicz ,,Kluczyk”. W listopadzie natomiast spotkaliśmy 
się z Norkiem, a właściwie Arturem Barcisiem, który zaprezentował 
fragmenty książki Jacka Nawrota ,, A w Patafii nie bardzo”. Uczestnicy 
spotkań mają nadzieję na kolejne, niesamowite spotkania z ciekawymi 
osobami i książkami.

Lidia Eksler
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ZWIEDZILI WYSTAWĘ
16 października grupa młodzieży z gimnazjum ucząca się języka 

rosyjskiego wraz z opiekunami: Danutą Kobus-Bogunią i Małgorzatą 
Zaganiaczyk uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy fotogra-
ficznej pt. „Obiekty UNESCO w Polsce i Rosji”. 

Ekspozycja mieści się w hali Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Uroczystego otwarcia dokonał Konsul Generalny Federacji 
Rosyjskiej, Redaktor naczelny gazety „Moskowskije Nowosti” oraz 
autor zdjęć. Jest to piękna wystawa ukazująca najwspanialsze miejsca 
naszego i sąsiadującego z nami kraju. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do Poznania.

M. Z.

LEKCJE PATRIOTYZMU 
Z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości 12 

listopada 2007r., młodzież klasy 3a i 1b Gimnazjum nr1 w Skokach 
zaprezentowała spektakl historyczny pt. „ Ta , co nie zginęła”.

Symboliczne sceny, wymowne rekwizyty skromna i jednocześnie 
monumentalne elementy, scenografii, bogate stroje aktorów pozwoliły 
widzom zrozumieć motywy postępowania narodu Polskiego w różnych 
okresach historycznych. Były rozbiory powstanie, prześladowanie, 
aresztowanie i legiony w przejmującej choreografii ilustrowanej mu-
zyką filmową i klasyczną. Nad całością czuwały p. D. Kobus-Bogunia 
i p. M. Zaganiaczyk. 

Okazało się, że propozycja takiej lekcji patriotyzmu przyjęta została 
z wielką aprobatą tak młodszego jak i starszego pokolenia widzów. 
Pierwsze miejsca na trybunach zajęli świadkowie i uczestnicy wydarzeń 
historycznych panowie Mieczysław i Leon Kamińscy oraz Teodor 
Tafelski. Jesteśmy im, wdzięczni, że mimo już sędziwego wieku, swo-
ją postawą i dumą narodową świadczą o tych, którzy polegli na polu 
chwały, oraz tych którzy zapomnieć nie pozwolą.

D.K-B ,M.Z.

 ALKOhOL I PRZEMOC KONTRA 
MłODZIEż

Kontra znaczy tyle samo co przeciw. 4 grudnia w naszym gimnazjum od 
samego rana w hali sportowej rozpoczęły się zajęcia dla gimnazjalistów. Nie 
były to zajęcia sportowe, a profilaktyczne. Młodzież poznała mechanizmy 
wchodzenia w uzależnienie.  Wszyscy mieli możliwość poszerzenia swoich 
widomości na temat przemocy, przyczyn sięgania po alkohol, czy też po-
wodów dla których nie pije się alkoholu, powodów abstynencji. Wszyscy 
też uświadomili sobie co czują dzieci pijącego rodzica, nadużywającego 
alkohol. Wstyd, upokorzenie, poczucie mniejszej wartości, dezorientacja, 
brak poczucia bezpieczeństwa, to tylko niektóre z odczuć jakie mocno 
zakorzeniają się u dziecka, którego rodzic nadużywa alkohol. 

MECHANIZM UZALEŻNIENIA: Próba-dobre samopoczucie-
kolejny zły dzień-ponowne poprawienie nastroju alkoholem-powrót 
dobrego samopoczucia- duża tolerancja na alkohol organizmu-popra-
wianie nastroju przed imprezami, uroczystościami alkoholem-coraz 
mniejsza tolerancja na alkohol, która pojawia się wraz z obawą, lękiem 
o to, że może zabraknąć-alkohol zaczyna towarzyszyć już na stałe  w 
każdym dniu i w każdym miejscu. Piwnica, pokój, garaż, szafki łazien-
kowe, kuchenne wszędzie jest alkohol. Uzależnienie dopadło już i nie 
opuszcza. Nie poradzisz już sobie sam, ale jeszcze wszystkim, a przede 
wszystkim sobie tłumaczysz, że nie masz problemu z alkoholem. 

Młodzież dowiedziała się także o konsekwencjach prawnych w sy-
tuacji stosowania przemocy. Dalszą częścią zajęć były popołudniowe 
warsztaty dla nauczycieli – przeciwdziałanie alkoholizmowi w środowi-
sku lokalnym w oparciu o aktualne przepisy obowiązującego prawa. 

Krzysztof Ołdziejewski  

Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

serdecznie zaprasza
Rodziców, Pracowników, Przyjaciół i Sympatyków szkoły na

BAL  KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się 19 stycznia 2008 r. o godzinie 20.00

w sali OSP  w Kakulinie.
Oprawę muzyczną zapewnia zespół TAKT.

Bilety w cenie 130 zł od pary można nabywać w sekretariacie gimnazjum 
tel. 061-8124-722 i w sklepie „Fioletowym” u p. Marii Gatkowskiej 

na Pl. Strażackim, tel. 502-211-333
                                                                                            Organizatorzy

WANDALIZM W NASZYM MIEŚCIE
Osiedle pozbawione znaków drogowych nie zawsze było bezpieczne, 

bo reguły ruchu drogowego ustalał tu najczęściej każdy sam i to nie-
zależnie od płci i wieku. Kiedy zauważyłem, ze ruch na ulicy mojego 
osiedla kierowany jest przez znaki, powiedziałem sobie w duchu – no 
wreszcie. No Andrzejkowa zmieniła jednak to moje dobre samopoczu-
cie. Czy w naszym małym miasteczku żyją wandale? Jak podają ency-
klopedie wandalizm to niszczenie bez wyraźnego powodu. Wandalizm 
jako przestępstwo jest przedmiotem zainteresowania prawa karnego, 
a jako masowe zachowanie patologiczne - kryminologii i psychologii 
społecznej. Definicja wandalizmu ma nieostry charakter: zniszczenie 
własności publicznej przez tłum pseudo-kibiców piłkarskich może 
być traktowane inaczej niż wybicie szyby w szkole przez uczniów, a 
to inaczej niż zniszczenie automatu telefonicznego; graffiti może być 
uznane za wandalizm lub sztukę w zależności od oceny dzieła.

1. zaborczy - niszczenie w celu uzyskania korzyści majątkowej, 2. 
taktyczny - zwracający uwagę na czyjeś postulaty, 3. ideologiczny - 
protest o charakterze politycznym, 4. mściwy - mający na celu rewanż 
za domniemaną krzywdę 5. zabawowy - niszczenie dla zabawy (domi-
nującym motywem jest nuda), np. kto zbije najwięcej lamp ulicznych, 
przewróci najwięcej znaków drogowych, 6. złośliwy - wyrażenie złości 
i frustracji.

Z jakim typem wandalizmu mamy tutaj do czynienia?

Osłabła kontrola społeczna, a z tzw. opinią publiczną przestano 
się liczyć. Przyczyną takiego stanu rzeczy - może nie jedyną, ale dość 
ważną - jest fakt, że społeczeństwo stało się bardzo wyrozumiałe dla 
wybryków młodocianych. Rodzice z dużą pobłażliwością zaczęli się 
odnosić do zachowania swych dzieci. Wyznają swobodniejsze zasady 
moralne - albo w ogóle ich nie wyznają. Preferują często tzw. wycho-
wanie bezstresowe, którego efektem jest osłabienie - czy wręcz utrata 
- wpływu na młode pokolenie. Pogoń za pieniądzem, pracoholizm, nad-
mierne ambicje zawodowe przy niskiej świadomości roli wychowania 
w rodzinie sprawiają, że wiele dzieci ma zapewniony byt materialny, 
ale cierpi z powodu braku autentycznego zainteresowania. Właśnie 
nie ingerowanie w wolny czas dziecka wydaje nieraz smutne owoce w 
postaci przestępczości i wandalizmu. 

Krzysztof Ołdziejewski



SKOCKI KALEJDOSKOP

Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada w Skokach

Apel w gimnazjum z okazji Święta Niepodległości. Nowe chodniki przy ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach.

Stoisko MiG Skoki na MTP Tour Salon w Poznaniu.

Uczeń skockiego gimnazjum Piotr Paczewski na I Turnieju Recytatorskim. Niepełnosprawne dzieci z Fundacji nad morzem.

Skoki się śmiały z Jerzym Kryszakiem.


