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Diamentowy Jubileusz
Piękną, niecodzienną rocznicę, bo Diamentowy 

Jubileusz Małżeństwa obchodzili Barbara i Adam 
Wasilewscy ze Skoków. 

Razem z Jubilatami ich szczęściem cieszyli się najbliżsi, córki Anna 
i Elżbieta oraz syn Stefan wraz ze swymi rodzinami, tj. 8 wnukami i 6 
prawnukami, którzy na tę uroczystość zawitali do Skoków z Poznania i 
z dalekiego Chicago. Ale nie tylko. W poniedziałek, 3 grudnia, dostoj-
nych Jubilatów odwiedzili długoletni przyjaciele, a także członkowie 
Zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów i członkowie Zarządu 
OSP w Skokach oraz przedstawiciele Chóru „Harfa”, w których to 
pan Adam aktywnie działał i których honorowym członkiem pozostaje 
nadal.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Miasta i Gminy i nie tylko na 

XVI Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gramy w Skokach, w niedzielę - 

13.01.2008 r. od godziny 15:00 
w hali Gimnazjum.

W programie wiele atrakcji – zabawy i 
piosenki dla dzieci i dorosłych, licytacje 
i fajerwerki. Gwiazdą wieczoru będzie 

Zespół „ABBA SHOW”.

Pierwszym kapłanem wywodzącym się ze Skoków, 
którego spotkałem i poznałem osobiście, a który 
wspominał miasteczko nad Małą Wełną był Ksiądz 
Biskup Tadeusz Paweł Maria Wyskota-Zakrzewski. 
Poznałem go w Gnieźnie w 1951 r., gdy byłem kle-
rykiem na trzecim roku studiów w Gnieźnieńskim 
Seminarium Duchownym.

Ksiądz Zakrzewski 
– pierwszy Biskup 

ze Skoków
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ROZKŁAD JAZDY PKP 
obowiązujący od 9 grudnia 2007 r. do 13 grudnia 2008 r.

(stan na dzień 18 grudnia 2007)
Godziny odjazdów pociągów ze stacji Skoki oraz ze stacji początko-
wych łącznie z godzinami dojazdu do stacji końcowych (Wągrowiec i 
Poznań):

UWAGA: Należy pamiętać, że rozkład jazdy pociągów ulega czę-
stym modyfikacjom, a w związku z tym nie należy podanych przez nas 
informacji traktować jako ostatecznych.

SKOKI W POWSTANIU WlKP.
W dniu 21 kwietnia 2007 r. odbył się w Poznaniu IV Krajowy Zjazd 

Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, 
który zainicjował ogólnopolskie przygotowania do wielkiej rocznicy 
90 - lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Od 3 VI 2005 r. działa również na terenie Ziemi Skockiej  Koło 
Towarzystwa, którego celem jest kultywowanie pamięci o Powstaniu 
Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartości, jakie przyświecały 
bohaterskim czynom i życiu skockich Powstańców. Nasze Koło, 
największe w Wielkopolsce, stara się promować powstańczy dorobek 
Skoków również na szczeblu całego regionu.

Zbliżająca się kolejna grudniowa rocznica jest doskonałą okazją do 
przybliżenia Państwu sylwetki jednego z bohaterów Ziemi Skockiej 
- ludwika Cibaila.

Urodził się on 11 VII 1897 r. w Małych Łąkach, powiat Śmigiel, 
jako syn Władysława i Marii z domu Homm. W latach 1913 – 1914 
przebywa w Niemczech w poszukiwaniu pracy. Zatrudnienie znajduje 
w górnictwie węglowym oraz w zakładach hutniczych w Oberhausen 
w Nadrenii. Po powrocie do kraju pracuje na kolei w Pobiedziskach. 
Od 25 X 1916 roku zmobilizowany w 15. Pułku Artylerii w Grudzią-
dzu. Po 8 - tygodniowym przeszkoleniu wojskowym, 25 XII 1916 r. 
wysłany na front wschodni I wojny światowej / Białoruś/, gdzie służył 
do listopada 1917 r. Później - na froncie zachodnim. Ochotniczo w 
wielkopolskich oddziałach powstańczych od 29 XII 1918 r. Jako Po-
wstaniec, Ludwik Cibail służył w 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich w 
Gnieźnie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, ranny w 1920 r. Po 
wyjściu z lazaretu przydzielony do zapasowego baonu 4 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich, później w I baterii 15 Pułku Artylerii Ciężkiej. 
Z dniem 1 XI 1920 r. skierowany na kurs podoficerów artylerii, który 
ukończył w maju 1921 r. jako plutonowy. Przeniesiony do rezerwy w 
lipcu 1921 r. wraca do pracy na kolei, gdzie pracuje w DOKP Poznań 
jako robotnik toru, zwrotniczy, torowy i starszy torowy. Czynny zawo-
dowo do października 1955 r.

Powstaniec Wielkopolski Ludwik Cibail zmarł 25 IX 1964 r. i jest 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Skokach. Za udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej odznaczony został Orderem Virtuti Militari.

Jak Państwo pamiętają, w 2003 roku uroczyście odsłoniliśmy tablicę 
pamiątkową poświęconą Powstańcom pochowanym na cmentarzu 
parafialnym. Ideą, jaka wówczas nam przyświecała, była chęć ochrony 
przed likwidacją nagrobków zasłużonych dla całej naszej wspólnoty 
bohaterów. Obecnie, na zbliżający się jubileusz 90. rocznicy wybuchu 
Powstania, inicjatywą skockiego Koła Towarzystwa jest odsłonięcie 
w dniu 27 grudnia 2008 r. dodatkowej tablicy, swoistego suplementu 
/umieszczonej poniżej tablicy poświęconej w 2003 r./, na której utrwa-
lone będą nazwiska wszystkich pozostałych skockich Powstańców, 
niezależnie od tego, gdzie zostali pochowani.

Uprzejmie zapraszamy więc wszystkich chętnych do wsparcia tego 
projektu dowolnej wielkości datkami – z zebranych funduszy wykonana 
będzie ta tablica.  Wpłaty proszę kierować bezpośrednio na rachunek 
bankowy udostępniony przez  Urząd Miasta i Gminy w Skokach / z 
dopiskiem <Powstanie Wielkopolskie> / lub pośrednio, tj. na ręce 
skarbnika Koła, P.Jana Cibaila

o czym Szanownych Państwa powiadamia Krzysztof Jachna

TOWARZYSTWO PAMIĘCI
POWSTANIA WIElKOPOlSKIEGO 1918 - 1919

KOŁO W SKOKACH
zaprasza Szanownych Obywateli Ziemi Skockiej 

do udziału w uroczystej mszy św. odprawionej w czwartek, 
27 grudnia 2007 roku o godz. 18:00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła 

przy ul. Parkowej w intencji Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej 
w 89 rocznicę wybuchu Powstania. 

Po mszy św. wspólnie odmówimy modlitwę za zmarłych i poległychPow-
stańców Wielkopolskich, co będzie okazją do zapalenia zniczy i złożenia 

kwiatów pod tablicą pamiątkową przed wejściem na cmentarz.
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ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARGI: 
Na sprzedaż nieruchomości komunalnych: 
-działki nr 15/40 o pow. 3,0000 ha położonej w Sławie Wlkp.; cena 

wywoławcza sprzedaży 768.600,00 zł (brutto); cena sprzedaży osią-
gnięta w przetargu 776.300,00 zł (brutto), w przetargu uczestniczył 
1 oferent.

- działki budowlanej nr 1669/2 o pow. 0,1331 ha przy ul. Topolowej; 
cena wywoławcza sprzedaży 55.876,00 zł (brutto); cena sprzedaży 
osiągnięta w przetargu 69.000,00 zł (brutto); w przetargu udział 
wzięło 6 oferentów.

- działki budowlanej Nr 1669/3 o pow. 0,1271 ha; cena wywoławcza 
sprzedaży 53.436,00 zł (brutto); cena sprzedaży osiągnięta w przetar-
gu 77.000,00 zł (brutto); w przetargu udział wzięło 8 oferentów.

- działki budowlanej nr 1669/4 o pow.0,1177 ha; cena wywoławcza 
sprzedaży 49.532,00 zł (brutto); cena sprzedaży osiągnięta w przetar-
gu 63.000,00 zł (brutto). w przetargu uczestniczyło 7 oferentów.
Na przewozy w roku 2008 uczniów do placówek oświatowych na 
terenie Gminy Skoki. Zwycięzcą przetargu został Zakład Usługowo 
– Handlowy Franciszek Bober ze Skoków, który będzie świadczył 
usługi przewozowe w dniach nauki szkolnej na trasie 306 km dzien-
nie w cenie 3,10 zł brutto za 1 km, a łączna wartość usługi wyniesie 
180.234 zł brutto.
Na dostawę w roku 2008 paliwa (oleju napędowego i benzyny) do 
pojazdów i urządzeń samorządu Gminy Skoki. Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JANUS” ze Skoków, które 
dostarczy paliwo za łączną kwotę 120.422 zł.

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY SKOKI

27 listopada 2007 r. odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 
Sesji przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad pełniła 
radna Wiesława Surdyk-Fertsch W sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy 
podjęli 7 uchwał, w tym:

1. Uchwałę nr XIII/95/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2007r.

Uchwałą ta Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę 165.415 
zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 44.552 zł. W 
rezultacie, aktualnie budżet Gminy wynosi 22.172.264 zł po stronie 
dochodów i 23.240.604 zł po stronie wydatków.

2. Uchwałę nr XIII/96/2007 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatku rolnego.

Uchwałą tą Rada średnią cenę skupu żywca określoną w Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2007 r. dla 
ustalenia w roku 2008 podatku rolnego obniżyła z kwoty 58,29 za 1q 
do kwoty 38 zł za q. 

3. Uchwałę nr XIII/97/2007 - w sprawie  ustalenia stawek w podatku 
od środków transportowych.

Uchwałą tą Rada ustaliła stawki podatku od środków transportowych 
obowiązujące na terenie Gminy Skoki w roku 2008. 

Zasadnicze stawki tego podatku nie ulegną zmianie w stosunku do 
stawek obowiązujących w roku 2007, a jedyna istotna różnica polega 
na tym, że jako samochody ciężarowe w świetle uchwały objęte 1 grupą 
podatkową przyjęto – „samochody powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy 
całkowitej”, w czasie gdy dotychczas były to „samochody od 3,5 tony”.

Tak więc określenie to jest bardziej korzystne dla podatników.

4. Uchwałę nr XIII/98/2007 - w sprawie uchwalenia regulaminu 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
przez Gminę Skoki.

Uchwałą tą Rada wprowadziła regulamin przyznawania w roku 2008 
dodatków oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźne oraz zasady przyznawania nagród i świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę. 

5. Uchwałę nr XIII/99/2007 - w sprawie wniesienia skargi na uchwałę 
nr 22/912 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Powyższą uchwałą Rada postanowiła wnieść do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu skargę na „Uchwałę nr 22/912/2007” 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzającą 
nieważność określonych postanowień „Uchwały nr XI/76/2007 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia 
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Do wniesienia skargi i podejmowania wszelkich działań z nią zwią-
zanych upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy.

6. Uchwałę nr XIII/100/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od wykonania prawa pierwokupu działki nr 422/2 w Sławicy.

Uchwałą powyższą Rada stwierdzając, że cena ustalona w umowie 
warunkowej nie daje gospodarczego uzasadnienia do skorzystania z 
prawa pierwokupu, postanowiła nie skorzystać z przysługującego jej 
prawa.

7. Uchwałę nr XIII/101/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie przez Gminę gruntów pod budowę drogi dojazdowej do wsi 
Roszkówko.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do nabycia 
dla Gminy Skoki gruntów – działki nr 29/1 o pow. 841 m2 i działki nr 
29/3 o powierzchni 3359 m2 – położonych w Roszkówku, a planowa-
nych pod budowę gminnej drogi dojazdowej do Roszkówka oraz na 
poszerzenie drogi gminnej w Roszkówku i pod budowę przystanku 
autobusowego przy drodze wojewódzkiej Skoki – Wągrowiec.

Rada rozpatrzyła też przedstawiony przez Burmistrza wniosek 
Krzysztofa Jachny aby na terenie miasta umieścić tabliczki upamięt-
niające ludzi zasłużonych i związanych z historią miasta. Postanawiając 
do tematu powrócić Rada wyraziła zgodę na umieszczenie na budynku 
byłego Magistratu w Skokach przy Placu Powstańców Wielkopolskich 
18 tabliczki upamiętniającej osobę Jana Smektały – Burmistrza Skoków 
z okresu międzywojennego.

Podjęte Uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Skoki na stronie internetowej pod adresem http://skoki.
nowoczesnagmina.pl/.

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

E. lubawy

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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Do gości z życzeniami dołączyli też prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz 
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
piszący te słowa. Wśród odwiedzających i 
składających życzenia gości byli też zarówno 
obecny, jak i poprzedni naczelnik skockiego 
Urzędu Pocztowego, z którego pracą Jubilat 
związał niemal całe swe dorosłe życie. 

Bo też tu, na skockiej Poczcie, przed 60-ciu 
laty wszystko się zaczęło. To tutaj do pracy 
trafiła pani Basia. Tutaj też wzbudziła zainte-
resowanie pełniącego już funkcję naczelnika 
pana Adama. Spotkanie to zaowocowało 
wzajemna sympatią,  która rozwinęła się w 
miłość i doprowadziła do ślubowania w skoc-
kim kościele potwierdzonego w miejscowym 
Urzędzie Stanu Cywilnego, które to małżeń-
stwo szczęśliwie trwa do dzisiaj. 

Spotkanie w mieszkaniu Państwa Wasi-
lewskich stało się też okazją do wspomnień 
ważniejszych momentów z życia Jubilatów 
oraz z życia środowiska. 

Pan Adam urodził się 5 kwietnia 1913 r. w 
Śniatyniu w województwie stanisławowskim, 
skąd w roku 1918 rodzina Wasilewskich trafiła 
do Tarnowa w województwie krakowskim, by 
ostatecznie zamieszkać w Koziegłowach w 
Gminie Czerwonak. Stąd też zarówno szkołę 
podstawową, jak i średnią Jubilat ukończył w 
Poznaniu, gdzie też, w 1933 r. znalazł pierwszą 
prace w charakterze praktykanta w Urzędzie 
Pocztowym przy ul. Głównej. Następnie była 

praca w agencjach pocztowych w Szamotułach 
i w  Inowrocławiu, by wreszcie w roku 1936 
objąć funkcję asystenta na poczcie w Skokach. 
Tu zastała go wojna i obowiązek zniszczenia 
centrali telefonicznej przed wkroczeniem oku-
pacyjnych wojsk niemieckich. Po wykonaniu 
zadania, wraz z monterem Józefem Grosza-
kiem Jubilat ewakuował się na rowerach do 
Warszawy, skąd po klęsce wrześniowej pró-
bował wrócić do Skoków. Dotarł do Sławy. Tu 
został ostrzeżonym, że jest poszukiwany przez 
władze niemieckie, w związku z czym ratując 
się przed aresztowaniem wyjechał do Gorlic w 
Małopolsce, gdzie do końca wojny pracował w 
rafinerii w Glinniku Mariampolskim. W lipcu 
1945 roku pan Adam wrócił do Skoków, a w 
Skokach do pracy w „swym Urzędzie Poczto-
wym”, którym od roku 1947 pełniąc funkcję 
naczelnika kierował do przejścia na emerytu-
rę, co nastąpiło w lipcu 1978 roku.

Pani Barbara urodziła się 18 listopada 1926 
r. w Skokach. Tutaj też ukończyła szkołę 
podstawową, a w czasie wojny pracowała 
jako ekspedientka w sklepie. W roku 1947 po 
nauce w szkole średniej w Gnieźnie podjęła 
prace na skockiej poczcie, gdzie pracowała 
do roku 1970.

Państwo Wasilewscy, wspólnie pracując, 
wspólnie wychowywali też dzieci, wykształ-
ceniu których poświęcali szczególną uwagę. 
Teraz cieszą się, ze zarówno dzieci, jaki i 
wnuki ukończyły szkoły wyższe, co pozwoliło 

Diamentowy Jubileusz
im zdobyć dobrą pracę i ułożyć sobie życie. Pan 
Adam, przez kilkadziesiąt lat, pracę zawodową 
łączył z pracą społeczną i z pracą w ukochanym 
ogrodzie. Był radnym i członkiem Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej i radnym Rady 
Miasta i Gminy w Skokach. Należał do grona 
inicjatorów wielu przedsięwzięć społecznych 
i gospodarczych w mieście i gminie. Był też 
założycielem skockiego Koła Emerytów i 
współzałożycielem Chóru „Harfa”. Za swe 
działania był odznaczany odznaczeniami lo-
kalnymi i państwowymi, a w roku 2000 został 
wybrany „Skoczaninem Roku”.

Chociaż dzisiaj, wiek i stan zdrowia nie po-
zwala Jubilatom na aktywne życie zawodowe 
i społeczne, nadal interesują się tym co dzieje 
się w Kraju i w Gminie i cieszą się z pozytyw-
nych zmian oraz z rozwoju ukochanego miasta, 
które stało się „ich miejscem na ziemi”.

Współpracując z panem Wasilewskim przez 
kilkadziesiąt lat w Radzie Miejskiej oraz w 
Radzie Miasta i Gminy, poznałem Go jako 
życzliwego ludziom i zaangażowanego spo-
łecznika, którego życie i postawa mogą stać 
się wzorem dla obecnych samorządowców oraz 
dla przyszłych pokoleń Skoczan.

Za tę współpracę i za życzliwość Panu 
Adamowi serdecznie dziękuję, a z okazji ob-
chodzonego Jubileuszu Państwu Wasilewskim 
życzę zdrowia i tego by mogli jaknajdłużej 
cieszyć się owocami swej pracy.

Edmund lubawy
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Ksiądz Biskup urodził się 11.08.1883 r. 
w rodzinnym majątku w Skokach, w pałacu 
wybudowanym przez ojca, a mieszczącym 
obecnie Dom Plenerowy Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Rodzicami przyszłego 
Księdza Biskupa byli Stanisława z domu Łu-
bieńska z Budziszewka i Stanisław Zakrzew-
ski. Łubieńscy, był to stary ród magnacki, z 
którego pochodziło dwóch Prymasów Polski. 
U Łubieńskich, w Budziszewku przebywał też 
Adam Mickiewicz, który 26 września 1831 r. 
wraz z Marianną Wodecką wystąpił w roli 
rodziców chrzestnych Marii Tekli, córki 
Józefa Łubieńskiego i Konstancji z Boja-
nowskich, nad którą obrzędów chrzcielnych 
dopełnił ówczesny skocki proboszcz, ksiądz 
Borowski*.

Tadeusz Zakrzewski ukończył Gimnazjum 
Św. Marii Magdaleny w Poznaniu w 1901 r. 
W tym też roku wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Poznaniu, a następnie studiował 
w Gnieźnie, Münsterze i w Fryburgu Badeń-

skim. Święcenia kapłańskie przyszły Biskup 
przyjął 11 lutego 1906 r. w Poznaniu. 

Ksiądz Zakrzewski pracował jako wikary w 
katedrze poznańskiej. Następnie był ekono-
mem w Seminarium Poznańskim, a w końcu 
został Prefektem tego Seminarium. Wykładał 
liturgię (uczył odprawiać Mszę Świętą i udzie-
lać Sakramentów i odprawiać nabożeństwa), 
uczył też języka polskiego, co było zabronione 
w czasie zaborów. Następnie był kapelanem 
Księdza Arcybiskupa Likowskiego i pierwsze-
go po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę 
niepodległości, Kardynała Edmunda Dal-
bora. W 1919 r. ksiądz Zakrzewski otrzymał 
godność Szambelana Papieskiego, a w 1931 
r. Prałata. Od 1928 do 1938 ksiądz Tadeusz 
pracował w Rzymie na Watykanie w Głównej 
Radzie Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji 
Rytów. Dnia 8 sierpnia 1938 r. został przez 
Papieża Piusa XI mianowany Biskupem Po-
mocniczym w Łomży. 

W czasie okupacji Biskup Zakrzewski 
przebywał w Ostrowii Mazowieckiej skąd 
zarządzał częścią Diecezji Łomżyńskiej.

Po wojnie, 12 
kwietnia 1946 
roku ,  zos ta ł 
przez Papieża 
Piusa XII mia-
nowany Bisku-
pem Ordyna-
riuszem Diece-
zji Płockiej i zajął się odbudową diecezji po 
zniszczeniach wojennych. Był też członkiem 
Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

Ksiądz Biskup Tadeusz Zakrzewski zmarł 
26 listopada 1961 r. w szpitalu Bielańskim w 
Warszawie. Pochowany został 30 listopada 
1961 r. w podziemiach Katedry Płockiej.

Ksiądz Bronisław Sobkowiak

*- Czytelników zainteresowanych pobytem 
Adama Mickiewicza w Wielkopolsce oraz dzieja-
mi rodziny Łubieńskich zachęcam do sięgnięcia 
po książkę Lucjana Bojanowskiego pt. „Rękopis 
dla wnuków”.

E. lubawy

Ksiądz Zakrzewski 
– pierwszy Biskup ze Skoków



�

Wykorzystując czas przedświątecznych przy-
gotowań  stworzono atmosferę, która pozwoliła 
na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania 
na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta 
Bożego Narodzenia. Podobnie jak w ubiegłym 
roku  pomysłodawcą i głównym organizatorem 
tej imprezy była opiekunka szkolnego kółka 
europejskiego p. Wiesława Surdyk-Fertsch. Jak 
dowiedzieliśmy się z rozmowy przeprowadzonej 
z nią, tak wielkie działania nie byłyby możliwe 
gdyby nie pomoc i ogromne zaangażowanie 
dyrekcji, wielu nauczycieli, rodziców, instytucji i 
sponsorów i przede wszystkim uczniów , którzy 
tak bardzo chcieli zrobić coś dla innych. Dzięki 
uruchomieniu bezpłatnych dowozów w impre-
zie mogli wziąć udział uczniowie i ich rodzice z 
terenu całej Gminy. Impreza ta miała charakter 
charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży ozdób i  losów  loterii świątecz-
nej zostaną przeznaczone na zakup paczek 
świątecznych dla najbardziej potrzebujących 
uczniów gimnazjum.

Wspólne spotkanie rozpoczął występ 
szkolnego koła teatralnego, które przygoto-
wało własną adaptację „Opowieści Wigilijnej”. 
Wspaniały występ młodych aktorów nagro-
dzono wielkimi brawami doceniając nie tylko 
ich wkład pracy, ale także zaangażowanie 
i grę aktorską. Był to niewątpliwie sukces 
młodych aktorów i ich opiekunki i zarazem 
reżysera tego spektaklu p. Elżbiety Słomy. 
Gratulujemy!

Jarmark Bożonarodzeniowy był uwieńcze-
niem trwających od ponad miesiąca eduka-
cyjnych działań projektowych w gimnazjum. 
Celem tych działań było poznanie i  ukazanie 
tradycji bożonarodzeniowych  różnych krajów 
europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów  partnerskich  naszej Gminy czyli 
Niemiec i Holandii. Uczniowie na lekcjach i 
zajęciach pozalekcyjnych  poszukiwali infor-

macji o tradycjach bożonarodzeniowych w po-
szczególnych krajach europejskich. Zebrane 
wiadomości starali się  przekazać w atrakcyjnej 
formie przygotowując plakaty, albumy i  zbiory 
życzeń świątecznych .  Członkowie szkolnego 
kółka europejskiego przygotowali specjalne 
wydanie gazety projektowej  zatytułowanej  
„Święta w Europie”. Zredagowali i wykonali 
gazetę dwaj gimnazjaliści , członkowie kółka  
europejskiego Witold Drewicz i Wojciech 
Moliński, a profesjonalizm ich dzieła wzbudził 
uznanie wśród „zawodowców”.

Poza zbieraniem informacji o bożonarodze-
niowych tradycjach europejskich uczniowie 
poznawali ogólnopolskie i regionalne  zwy-
czaje świąteczne. Celem tych działań było  
uświadomienie roli tradycji w kształtowaniu 
się właściwych relacji i więzi między ludźmi  i 
zrozumienie potrzeby kultywowania zwycza-
jów regionalnych i tradycji polskiej.

Na zakończenie tych działań edukacyjnych 
uczniowie wraz z nauczycielami zorganizo-
wali wspaniałą imprezę która przyciągnęła 
tak wielu mieszkańców naszej gminy. Hala 
skockiego gimnazjum zamieniła się w jarmark 
, na którym pośród świątecznej, teatralnej  de-
koracji stanęły stoiska, na których wystawiono 
do sprzedaży przygotowane przez uczniów i 
nauczycieli ozdoby, kartki świąteczne, stroiki, 
książeczki z tekstami życzeń. Jarmark Bożo-
narodzeniowy był okazją by zapoznać się z 
pracami wykonanymi przez uczniów, skosz-
tować wspaniałych świątecznych wypieków 
przygotowanych przez uczniów i rodziców, 
zakupić świąteczne stroiki, kartki i ozdoby i 
wreszcie wziąć udział w wielkiej świątecznej 
loterii fantowej. Stoisko loterii świątecznej 
było najbardziej obleganym miejscem w hali. 
W długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali 
by kupić upragniony los. A było warto czekać, 
bowiem każdy zakupiony los wygrywał a wśród  

najwartościowszych nagród kusiły piękne 
zabawki, radia, choinki i ozdoby choinkowe, 
słodycze, książki i atlasy ofiarowane przez 
wydawnictwa i księgarzy, talony na karpie 
ufundowane przez Gospodarstwo Rybackie 
w Skokach, talon na świąteczne ciasto ufun-
dowany przez piekarnię „Emka” p. Krzysztofa 
Migasiewicza,  czy wreszcie wymarzone przez 
panie zestawy do manicure. 

Po odstaniu w kolejce i zakupie szczęśliwych 
losów można było wzmocnić się posiłkiem w 
przygotowanej świątecznej kawiarence próbu-
jąc domowych wspaniałych wypieków, a kto 
miał ochotę na tzw. konkrety  ten częstował się 
kiełbaską z grilla przygotowaną i serwowaną 
przez przedstawicieli Rady Rodziców. Czas 
spędzony na Jarmarku umilały występy gim-
nazjalistów prezentujących adaptację kolęd i 
piosenek o tematyce świątecznej i recytujących 
wiersze. Najmłodsi mogli porozmawiać z 
Gwiazdorem i zrobić sobie z nim pamiątkową 
fotografię i wykonać rysunki za które otrzymy-
wali słodkości i kolorowe książeczki.

Wielką ciekawostką prezentowaną podczas 
Jarmarku był zbiór opowiadań uczniowskich 
wydany w formie książki  pt. „Magia Świąt”. 
Zbiór ten zawiera 32 opowiadania – w tym jed-
no w języku angielskim i trzy utwory poetyckie  
związane tematycznie ze Świętami Bożego Na-
rodzenia. Seria limitowana wydana w liczbie 
40 egzemplarzy  jest  nie tylko kolekcjonerską 
gratką, ale także sukcesem  młodych autorów 
i  ich nauczycieli. To unikatowe wydawnictwo 
powstało dzięki  staraniom p. Danuty Kobus-
Boguni i p. Elżbiety Chojnackiej. 

Czas spędzony na Jarmarku minął bardzo 
szybko. Liczne atrakcje, dobre jedzenie, mu-
zyka, wspaniała atmosfera pozwoliła Skocza-
nom spędzić radosne popołudnie w klimacie 
oczekiwania na zbliżających się święta.

E. lubawy

W niedzielne popołudnie 16 grudnia w hali skockiego gimnazjum odbyła się niezwykła impreza zatytuło-
wana Jarmark Bożonarodzeniowy .Wzięło w niej udział wielu mieszkańców naszej gminy. Już po raz drugi, 
Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosiło swoich uczniów wraz z rodzinami a także 
wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Skoki  do udziału w imprezie  integrującej pokolenia. 

Jarmark Bożonarodzeniowy
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Z ŻYCIA KlUBU SPORTOWEGO 
„WEŁNA” SKOKI

RAZ Z PRĄDEM, 
A RAZ POD PRĄD

„Wełna” Skoki zaczęła sezon piłkarski 2007/2008 w pięknym stylu, 
później jednak coś zaczęło kuleć i drużyna wylądowała w końcówce 
jesieni na piątym miejscu w tabeli. Szczególnie słabo drużyna „Wełny” 
spisywała się na wyjazdach.

Początek sezonu, to trzy efektowne zwycięstwa potwierdzające 
czwartoligowe aspiracje. Pokonany został 7:3 Czarnków, 8:1 Wysoka 
oraz 4:1 Złotów. Swój popis snajperski rozpoczął Marcin Ślósarczyk 
– senior. 

Zaskoczeniem był czwarty mecz, bo to u siebie, przegrali z „Notecią” 
Rosko 1:2. Remis 2:2 w Wapnie i zwycięstwo 2:0 w Wieleniu – to już 
znowu napawało optymizmem. Porażka 1:4 w Krzyżu oraz to co zaczęło 
dziać się z drużyną w październiku i listopadzie dawało do zrozumienia, 
że „Wełna” płynie raz z prądem, raz pod prąd. Ale po kolei. Po wpadce 
w Krzyżu „Wełna” wygrywa kolejne trzy mecze: z Jastrowiem było 3:2, z 
Łobżenicą aż 4:1, a z Okonkiem 4:2. Wydawało się, że powróciła forma 
z początku sezonu, a tu tymczasem „Wełna” obrywa lanie w Kaczorach 
1:4, a było to jedyne zwycięstwo „Zjednoczonych” na własnym boisku. 
Remis 2:2 z Białośliwiem nie dodał splendoru, bo w Ujściu było już 
0:3 i nasza „Wełenka” spadła z podium. Pewną skuteczność Skoczanie 
pokazali u siebie w meczu z Gołańczą wygrywając 5:1. Jednak na koniec 
rundy nie sprostali „Radwanowi” Lubasz, przegrywając 1:2.

Na pocieszenie jesieni został nam snajper, Marcin Ślósarczyk, który 
jest „królem strzelców” okręgówki z dorobkiem 20 celnych trafień.

A oto: 
Piłkarska jesień po weryfikacji

Klasa „0” seniorzy
1. Unia Wapno 15 32 41:12 10 2  3
2. Radwan Lubasz 15 31 29:12 9 4  2
3. Drawa Krzyż 15 28 31:21 8 4  3
4. Noteć Rosko 15 28 27:19 8 4  3
5. Wełna Skoki 15 26 45:30 8 2  5
6. Unia Ujście 15 26 24:18 7 5  3
7. Sparta Złotów 15 23 24:25 6 5  4
8. Polonia Jastrowie 15 20 26:29 6 2  7
9. Pogoń Łobżenica 15 20 15:25 5 5  5
10. Fortuna Wieleń 15 19 11:16 5 4  6
11. Zamek Gołańcz 15 19 22:28 5 4  6
12. Noteć Czarnków 15 18 18:17 4 6  5
13. Stella Białośliwie 15 17 19:26 5 2  8
14. GLKS Wysoka 15 12 15:33 3 3  9
15. Zjednoczeni Kaczory 15 7 13:30 2 1  12
16. Włókniarz Okonek 15 7 14:33 2 1  12

Wszystkim zawodnikom, działaczom i trenerom, tym maluczkim i 
tym wielkim życzę zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2008 … i do dzieła – Wierzę w Was!

Antoni Wiśniewski

1. Ceny zbóż.
Obecnie (na 18 grudnia 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.

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Nadal niskie. Cena (dnia 18 grudnia) skupu tuczników wynosi oko-

ło 3,00 – 3,20 zł/kg plus VAT. Cena skupu młodego bydła rzeźnego 
(byki) to około 4,20 - 4,30 zł/kg plus VAT, a jałówki 3,60 – 3,70 zł/kg 
plus VAT. 

3. Inne wiadomości.
Od 1 grudnia br. rolnicy mogą składać do Agencji Rynku Rolnego w 

Poznaniu wnioski o dopłatę do zakupionego jesienią 2007 r materiału 
siewnego zbóż. Dotacja wzrosła do kwoty 100 zł do 1 ha zboża.

Od 1 grudnia 2007 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa rozpoczęła wysyłać do rolników zawiadomienia o wysokości 
dopłat bezpośrednich i uzupełniających do upraw za 2007 rok. Należy 
spodziewać się, że w najbliższych terminach zaczną na konta rolników 
wpływać naliczone dotację. Są kilka złotych wyższe niż w 2006 roku. 
Jednak należy dodać, że znacznie wzrosły ceny środków do produkcji 
rolnej i zwierzęcej. 

W ostatnim czasie bardzo wzrastają ceny nawozów mineralnych.
Kończący się właśnie 2007 rok nie był dla rolnictwa zbyt łaskawy. 

Sytuacja rolników staje się trudna i pozostaje tylko mieć nadzieję, że 
może Nowy Rok 2008 będzie bardziej pomyślny – oby tak było. I tego 
też, jak również Dużo, Dużo Zdrowia, realizacji zamierzeń i spełnienia 
planów w Nowym Roku naszym Rolnikom życzę!

Skoki, 18 grudnia 2007r.
Stanisław Kida

KOMUNIKAT
Urząd Miasta i Gimny w Skokach przypomina o obowiązku wy-
miany „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.

Zarząd OSP w Skokach
oraz

Zarząd OSP w Kakulinie
oferują wynajem sal wraz z zapleczem kuchennym 

na uroczystości rodzinne (przyjęcia weselne, uroczy-
stości komunijne i pogrzebowe itp.) oraz zabawy i 

imprezy okolicznościowe
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DZIEŃ PATRONA
Dzień Patrona to święto naszej szkoły poświęcone zgłębianiu tajni-

ków życia i twórczości Adama Mickiewicza. Uczniowie na miarę swych 
możliwości dokonują interpretacji utworów wieszcza wykorzystując 
elementy różnych dziedzin sztuki. Poprzez techniki malarskie, prezen-
towanie scenek teatralnych i recytację przenoszą się w świat ballad i 
bajek, po uprzednim dogłębnym zapoznaniu się z tekstami.

W tym roku każda z klas przygotowała interpretację sceniczną wy-
branego utworu i zaprezentowała kolegom. Nie zabrakło wszystkich 
znanych postaci z utworów Mickiewicza. Był lis, który przechytrzył 
kozła, Leszek okazywał fałszywą przyjaźń Mieszkowi, uwodziła zjawa 
nad malowniczym jeziorem Świteź, a Twardowski chciał pozbyć się w 
podstępny sposób swej żony. Plejadę bohaterów dopełniały postacie z 
„Pana Tadeusza” biorące udział w grzybobraniu i przepięknie wykona-
nym polonezie.Dzieci wykazały się także wiedzą o życiu patrona, czego 
efekt można było podziwiać w przygotowanych pracach plastycznych, 
obrazujących między innymi podróże Mickiewicza po Wielkopolsce.

Zaangażowanie uczniów, ich wspaniałe prezentacje, mozolna praca 
nad kostiumami i rekwizytami, wreszcie przejęcie i trema malujące się 
na twarzach młodych znawców romantycznej literatury, po raz kolejny 
utwierdzają organizatorów w przekonaniu, że Dzień Patrona to istotne 
wydarzenie w życiu szkoły.

SAlA WYCHOWANIA 
KOMUNIKACYJNEGO

17 grudnia została oddana do użytku uczniów nowoczesna sala 
wychowania komunikacyjnego. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Wągro-
wieckiego Michał Piechocki, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, przedstawiciel WORD w Pile oraz dyrektor szkoły Wiesław Be-
rendt. W tym dniu została powołana Powiatowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego na czele ze starostą Michałem Piechockim. Pierwsze 
posiedzenie Rady odbyło się w nowej sali dydaktycznej. To już kolejna w 
naszej szkole profesjonalna pracownia, która przyczynia się do wizerunku 
szkoły nowoczesnej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów, 
kształcących swoje umiejętności i zdolności w optymalnych warunkach. 
Dzięki istnieniu tejże sali uczniowie będą przygotowywani do egzami-
nów, w wyniku których zdobywają pierwszy w życiu poważny dokument 
– kartę rowerową, do czego obliguje szkołę podstawa programowa. Dla 
usprawnienia nauki i efektywniejszego przyswojenia zasad zachowania 
się w ruchu ulicznym służyć będzie sprzęt ufundowany przez Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zbigniewa Przeworka: 
rzutnik multimedialny, ekran, odtwarzacz DVD, plansze poglądowe 
ze znakami drogowymi, kodeksy  i stojące znaki drogowe. Kwiaty i po-
dziękowania w formie listu gratulacyjnego złożone na ręce sponsorów 
stanowiły wyraz wdzięczności dyrekcji i uczniów.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
WARCABOWY

Kółko szachowo – warcabowe otrzymało zaproszenie na Mikołajko-
wy Turniej Warcabowy w Wągrowcu. 9 grudnia reprezentacja naszej 
szkoły podjęła wyzwanie!

Pod czujnym okiem sędziego – starosty powiatu wągrowieckiego M. 
Piechockiego rozegranych zostało 9 partii warcabowych. Radosław 
Dorawa zdobył III miejsce, a Mateusz Tyll IV miejsce oraz wyróżnienie 
dla najmłodszego uczestnika zawodów. Wszyscy uczestnicy turnieju 
obdarowani zostali słodkimi upominkami ufundowanymi przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową w Wągrowcu.

Wioletta Molińska

„CHOINKI JEDYNKI”
Od połowy listopada uczniowie przygotowywali prace plastyczne 

przedstawiające ich marzenia związane z Bożym Narodzeniem. Ich dzieła 
przesyłane były do siedziby Programu Pierwszego Polskiego Radia w War-
szawie. W ten sposób dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji radiowej 
„Choinki Jedynki” współorganizowanej przez Fundację Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”, która niesie pomoc osobom niepełnosprawnym. 

M. Fertsch

„O TYM, JAK DRZEWA 
WYSZŁY Z lASU”

„O tym, jak drzewa wyszły z lasu” to historia, która wydarzyła się 
naprawdę. 10 grudnia 2007 śledziliśmy drzewa. Pojawiły się w rzeźbie, 
malarstwie, na rysunku i fotografii. 

Wystąpiły w sztuce użytkowej. Posłużyły, gdy tworzono nazwiska. 
Dziś już nikt nie wie dlaczego związano je z konkretnymi ludźmi. Z 
pewnością wskazują na dawny związek człowieka z przyrodą. Uczniowie 
mieli okazję śledzić wiele przykładów dotyczących znanych im osób. 
Chętnie podawali kolejne. Musiała więc powstać część druga, która 
rozszerzała poszukiwania słowotwórcze o nazwy zwierząt. 

Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wystąpili we 
wspólnej przygodzie językowej, za co im dziękuję.

Justyna Markiewicz

WYCIECZKA DO BERlINA
5 grudnia 39 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do 

Berlina. Mieli okazję poznać historię i architekturę stolicy Niemiec, 
zwyczaje świąteczne naszych zachodnich sąsiadów oraz zastosować w 
praktyce umiejętności zdobyte na lekcjach języka niemieckiego.

Zwiedzili budynek Reichstagu wraz ze słynną szklaną kopułą, z której 
podziwiali panoramę Berlina. Gościli także w Muzeum Techniki i w 
Muzeum Egipskim. Wycieczka zakończyła się obejrzeniem Bramy 
Brandenburskiej i  spacerem znana ulicą Unter den Linden. Berlin 
zapewne pozostawi w pamięci uczniów niezapomniane wrażenia.

PRZEDSTAWIENIE 
BOŻONARODZENIOWE

Tuż przed świętami uczniowie żegnają się ze szkołą w podniosłej i uro-
czystej atmosferze będącej przedsmakiem niespodzianek czekających w 
domach rodzinnych. Wszystkie klasy organizują spotkania opłatkowe, 
często z udziałem rodziców i nieodzownego Św. Mikołaja.

Wszyscy spotykają się podczas szkolnych jasełek, podczas których 
dzielimy się opłatkiem, przypominamy tradycje świąteczne przy wtórze 
kolęd. 

Dzieci uczące się języka niemieckiego w tymże języku opowiedziały 
swoim kolegom o zwyczajach świątecznych w Austrii, Niemczech i 
Szwajcarii. Dzięki rekwizytom przedstawienie było zrozumiałe także 
dla tych, którzy nie znają języka niemieckiego.

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza  w Skokach
na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
rodzicom, sponsorom, władzom samorządowym
i wszystkim zaangażowanym w życie szkoły
życzą spokoju, okazji do radosnych przeżyć,
życzliwości i wzajemnego zrozumienia,
a także pomyślności, zrealizowania marzeń
i zamierzeń zawodowych
w Nowym Roku 2008.
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ZABAWA ANDRZEJKOWA
Zabawa andrzejkowa w przedszkolu to już tradycja. Co roku z tej 

okazji przedszkolaki poddają się wesołym pląsom, zabawom i wróż-
bom. W tym roku miała ona trochę inny jak zawsze przebieg, ponieważ 
nie odbywała się w przedszkolu, ale w  sali biblioteki.  Z uwagi na 
brzydką pogodę i obawy o zdrowie, dzieci drogę tę przebyły autobusem 
szkolnym. Sam przejazd był już atrakcją. Ale to co czekało dzieci w 
środku to dopiero była niespodzianka. 

DJ Antoni (Pan Antoni Wiśniewski) dwoił się i troił podczas pusz-
czania muzyki, organizowania pociągów, wężyków i innych figur ta-
necznych. Wszyscy poddawali się skocznej muzyce i tańczyli, tańczyli... 
w wolnych chwilach podczas zaczerpnięcia oddechu dzieci zajadały się 
rogalikami upieczonymi przez panie z kuchni przedszkolnej. Smako-
wały jak domowe rogaliki mamy. Mamy w tym roku bardzo aktywnie 
zaangażowały się w organizowanie uroczystości andrzejkowej. To one 
przygotowały dla każdego dziecka kolorową czapeczkę, to one wpadły 
na pomysł i zamówiły Pana z urządzeniem do robienia popcornu, i to 
dzięki nim prażoną kukurydzą przez cały czas trwania zabawy zajadały 
się dzieci.  To one wymyśliły armatki z konfetii, które wystrzeliły na 
głowy maluchów ogromną ilością błyskotek. Podczas trwania zabawy 
mamy wraz z nauczycielkami dzielnie czuwały nad bezpieczeństwem 
około 150 osobowej grupy przedszkolaków bez reszty poddającej się 
zabawie

Równie przyjemnie przebiegało spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
Z uwagi na to, że jest nas w przedszkolu dużo ( 150 dzieci ) do spo-
tkania również doszło w sali biblioteki.  Samo spotkanie poprzedzone 
zostało wesołą zabawą, objadaniem się ciasteczkami, piernikami, ale 
i wielką niespodzianką zorganizowaną przez rodziców. Ten sam pan, 
który przygotował popcorn (na zabawie andrzejkowej) teraz miał dla 
dzieci watę cukrową!!! Pyszną, słodką, puszystą watę cukrową. Po tych 
słodyczach to tylko nastąpić mogło cudowne spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, który przyniósł dzieciom ulubione słodycze.

Tuż przed świętami tj. w piątek 21 grudnia, dzieci przedszkolne 
spotkały się z Gwiazdorem. Spotkanie to odbyło się w przedszkolu, w 
sali pięciolatków. Zebrały się wszystkie dzieci, każda grupa ze swoją 
Panią usiadła jak najbliżej pianina i wspólnie śpiewano piosenki o 
Świętym Mikołaju oraz kolędy. W takiej ciepłej, świątecznej atmosferze 
żegnaliśmy naszą koleżankę Irenkę Ślósarczyk, która z dniem 1 stycz-
nia 2008 roku staje się emerytką, tym samym kończy pracę w naszym 
przedszkolu. Kochana Pani Irenka została pożegnana piosenkami i 
wierszykami specjalnie przygotowanymi dla niej na tę okazje przez 
dzieci. Julka Jakubowska życzyła od wszystkich dzieci i współpracow-
ników wierszykiem, mówiąc: 

Pani Irenko
dziś składamy słoneczne życzenia
zdrowia, szczęścia, radości
i marzeń spełnienia
aby zawsze było słońce
i uśmiech na twarzy
aby wszystko się spełniło
o czym Pani marzy.
 
Później przyszedł czas na spotkanie z Gwiazdorem. Gwiazdor za-

chodził do każdej sali i tam obdarowywał każde dziecko prezentem. 
Prezenty bardzo się podobały.

Okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem 
to czas odpoczynku dla większości przedszkolaków. W czas ferii świą-
tecznych przedszkole pracuje na zasadzie dyżuru tzn. chodzą tylko te 
dzieci, które nie mają opieki.

Jeszcze raz dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygoto-
wanie wszystkich uroczystości, a Panu A. Wiśniewskiemu za pomoc i 
prowadzenie imprez.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
24 listopada w hali Gimnazjum odbył się turniej piłki siatkowej 

dziewcząt. W rywalizacji uczestniczyły 4 zespoły. Pierwsze miejsce za-
jęła reprezentacja Gimnazjum z Janowca Wielkopolskiego, na drugim 
uplasowała się reprezentacja naszego gimnazjum ( klasa IIa ), trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna z gimnazjum w Kiszkowie i  czwarte miejsce 
zajął zespół naszej szkoły (kl.IIIa).

Składy zespołów:
Klasa IIIa – J.Bachorska, K.Bystra, A.Gruss, A.Kaczmarek, M.Ku-

charska N.Pietrzycka, N.Przybysz, M.RobaszkiewiczA.Szczurek, 
P.Szymkowiak, N.Ważniewicz,, S.Łączyńska, M.Rakowicz .

Opiekun: H.Węglewska
Klasa IIa:W.Zrobczyńska,S.Sobik,M.Deminiak, Ż.Jarzembowska, 

I.Kaczmarek, A.Klawenhagen, E.Konwińska, M.Łukowska, L.Mal-
czewska, M.Orchowicz, N.Przybylska, M.Urbaniak.

Opiekun: E.Chojnacka

GWIAZDKOWY HAlOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Skokach zorganizował 
w sobotę 15.12.2007r. GWIAZDKOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ. W turnieju uczestniczyło pięć drużyn rocznika 1993 (klasa 
II i młodsi) ze Skoków (2 zespoły), Murowanej Gośliny (2 zespoły) i 
Wronek.

Grano systemem „każdy z każdym”. Rozegrano więc 10 meczów 
po których utworzono tabelę z wynikami, która przedstawia się na-
stępująco:

TABElA TURNIEJU
Szkoła        PUNKTY     BRAMKI MIEJSCE
Gimnazjum Skoki I  9 10 -- 3 I
Gimnazjum Skoki II  7 10 -- 5 II
Gimnazjum Murowana Goślina I 7 3 -- 1 III
Gimnazjum Murowana Goślina I 4 3 -- 10 IV
Gimnazjum Wronki  1 1 -- 8 V

Sędzią głównym zawodów był p. Henryk Marczyk. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali słodki poczęstunek a najlepsi pamiątkowe medale. Dla 
drużyny były puchary, dyplomy i piłki.

Najlepszym bramkarzem został Eryk Konowalski z I zespołu z 
Murowanej Gośliny, a najwięcej bramek strzelił Piotr Rakowski z I 
zespołu z Gimnazjum w Skokach.

Zwycięzcy turnieju – I zespół Gimnazjum Skoki grał w składzie: Kac-
per Frąckowiak, Miłosz Graczyk, Jacek Kłosowski, Mateusz Podolski, 
Bartosz Rakowski, Piotr Rakowski, Dawid Szczepaniak. 

Opiekun zespołu i organizator turnieju 
Wiesław Nowak

Staropolskim obyczajem,

Kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

Wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

I my życzymy Wam radości,

Aby wszystkim się darzyło,

Z roku na rok lepiej było.
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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części masta Skoki

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy 
Skoki nr IX/61/2007 z dnia 12.07.2007r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w części miasta Skoki obejmującego obszar działek nr 33/3, 163/2 i 
163/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
27.12.2007r. do 30.01.2008. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy 
ul. Ciastowicza 11 w Skokach w godzinach od 9:00 do15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.01.2008r. o godz. 14:00 w 
siedzibie Urzędu - pokój nr 5 Sala Konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2008r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

PODZIElIlI SIĘ OPŁATKIEM!
Wtorek, 4 grudnia, zwyczajny pierwszy wtorek m-ca. Dzień, w 

którym Biblioteka swą sale rezerwuje na comiesięczne zebrania Koła 
Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Zebranie zaczęło się więc zwyczajnie od omówienia bieżących spraw 
związanych z działalnością Koła. Następnie mówiono o przyjemnych 
sprawach związanych z nadchodzącym karnawałem i ustalono, że w 
dniach styczniowych Zarząd Koła zorganizuje dwa wieczorki tanecz-
ne dla swych członków. Nie zapomniano też o członkach, których 
stan zdrowia nie pozwala na aktywny udział w pracy Koła. Ustalono, 
że członkowie Zarządu odwiedzą Ich w miejscach zamieszkania by 
przekazać Im w imieniu społeczności emeryckiej upominki świąteczne 
wraz z życzeniami.

Tradycyjnie już też pamiętano o solenizantach, o członkach obcho-
dzących w m-cu grudniu imieniny, w tym o „Basiach i Basieńkach”. 
Miłym akcentem spotkania stały się też życzenia dla świętującej w 
m-cu grudniu Jubileusz 80-lecia urodzin pani Haliny Wołkow, na ręce 
której wraz z życzeniami wręczono „Kosz obfitości”. Dla wszystkich 
solenizantów i jubilatów zabrzmiało głośne „sto lat”.

Na zakończenie grudniowego spotkania jego uczestnicy składając 
sobie życzenia świąteczne i noworoczne podzielili się opłatkiem i 
wspólnie zaśpiewali najbardziej popularne tradycyjne kolędy.

E. lubawy       

Tajemnica Bożego Narodzenia
niech wzbogaci łaską,
napełni pokojem i radością
a blaskiem swym niech oświeca
wszystkie dni Nowego Roku

Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom 
Gimnazjum oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki w 

imieniu społeczności szkolnej
życzy

Dyrektor
Wiesław Sierzchuła

INDYWIDUAlNE MISTRZOSTWA 
POWIATU W SZACHACH

W Mistrzostwach Powiatu w Szachach ,które odbyły się w Wągrowcu 
nasze Gimnazjum reprezentowali: A.Berendt, O.Witecka,R.Lipczyń-
ski, F.Człapka.

II miejsce i awans do finału wojewódzkiego wywalczyła Aleksandra 
Berendt.

Opiekun: I.Węglewska

NIEZWYKŁY SPEKTAKl 
W NIEZWYKŁYM MIEJSCU

Dnia 15 grudnia 2007 r. grupa młodzieży gimnazjalnej wraz z p. 
M. Zaganiaczyk oraz członkowie Koła Teatralnego działającego przy 
Bibliotece Publicznej w Skokach wraz z opiekunem p. D. Kobus-Bo-
gunią uczestniczyła we wzruszającym spotkaniu wigilijnym w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu.

Do wigilijnego stołu zaproszeni zostali wielcy patrioci Polski: A. 
Mickiewicz, J. Słowacki, Romek Strzałkowski, C. Ratajczak, M. 
Konopnicka, harcerze Szarych Szeregów, bohaterowie „Kamieni na 
szaniec” – Alek, Rudy i Zośka… Miło było usłyszeć słowa powitania 
kierowane imiennie pod naszym adresem z ust pani Barbary Wacho-
wicz. To właśnie ona pełniła honory domu, zapraszając, wspominając, 
budując atmosferę ciepła rodzinnego, przywołując fakty z życia naszego 
narodu. Ileż sentymentu, dumy i szacunku wyrażały słowa prowadzącej 
w odniesieniu do tak solidarnego, pełnego patriotyzmu i przywiązania 
do tradycji narodowej społeczeństwa polskiego.

„Wigilie polskie” to niezwykły spektakl w niezwykłym miejscu z 
niezwykłymi gośćmi. Warto w obłędzie codziennej gonitwy znaleźć 
czas na refleksję i duchowe wyciszenie.

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
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NOWE CHODNIKI NA UlICY 
KAZIMIERZA WIElKIEGO 

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał wymiany chodnika na drodze 
powiatowej – ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach. Na długości 570 
mb usunięto zużyte płytki chodnikowe i zastąpiono je chodnikową 
kostką betonową. Inwestycja ta stanowi wspólne dzieło Starostwa 
Powiatowego i Gminy Skoki, a jej wartość wyniosła 72 tys. zł brutto, 
w tym wartość dotacji Gminy Skoki wyniosła 50 tys. zł.

E. lubawy

STOWARZYSZENIE 
POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW!

W okresie międzywojennym w Skokch działało Stowarzyszenie 
Powstańców i Wojaków skupiające uczestników Powstania Wielkopol-
skiego i walk z Armią Czerwoną na wschodzie. Wielu jego członków 
w 1939 r. stanęło do walki w obronie Ojczyzny.

Po wojnie, większość jego członków, Tych którzy przeżyli wraz z 
mieszkającymi na ziemi skockiej Powstańcami Śląskimi oraz z żoł-
nierzami września i z żołnierzami walczącymi na frontach II Wojny 
Światowej działali w powstałym Kole ZBOWID.

E. lubawy  

NOWY PUNKT PASZPORTOWY 
W GNIEŹNIE 

Od 3 września 2007 mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego mogą skła-
dać wnioski i odbierać paszporty w Terenowym Punkcie Paszportowym 
w Gnieźnie, mieszczącym się przy ul. Tadeusza Kościuszki 7. 

 Tel. (061)4246630
 Fax. (061)4246631
Godziny otwarcia:
- poniedziałek: 11.00 – 18.00
- od wtorku do piątku: 8.00 – 15.00

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że opłaty roczne z tytułu użyt-

kowania wieczystego nieruchomości gruntowych, będących własnością 
Gminy Skoki na rok 2008 należy uiszczać do dnia 31 marca 2008 r.

APEl DO MIESZKAŃCÓW!
NIE SPAlAJMY ŚMIECI 

I ODPADÓW!!!
Powietrzem oddychamy wszyscy, nie zanieczyszczajmy go więc! Jeśli 

spalamy śmieci, odpady plastikowe i gumowe to w naszych piecach 
powstają, a poprzez kominy trafiają do naszych płuc dziesiątki bardzo 
szkodliwych, drażniących, a nawet powodujących choroby nowotwo-
rowe związków chemicznych.

Najbardziej rakotwórcze to DIOKSYNY i FURANY. 
Spalając 1 kg odpadów z POLICHLORKU WINYLU – PCW (bu-

telki, folie, skaj, wykładziny podłogowe i izolacje przewodów elektrycz-
nych) wytwarzamy 280 litrów gazowego CHLOROWODORU – HCL, 
który w połączeniu z parą wodną tworzy KWAS SOLNY.

Spalając 1 kg pianki poliuretanowej PU (spody butów, myjki, pianki 
tapicerskie) wytwarzamy 50 l CYJANOWODORU, tworzącego w 
atmosferze w połączeniu z wodą KWAS PRUSKI, tj. jedną z najsil-
niejszych trucizn. 

Spalając odpady stolarskie, takie jak płyty paździerzowe i laminaty 
wytwarzamy między innymi rakotwórczy ALFA – BENZO – PI-
REN.

W trakcie spalania niekontrolowanych śmieci i odpadów, w tym 
odpadów gumowych powstaje wiele rakotwórczych związków.

Pamiętajmy, że kominy naszych domów nie są wysokie i tym samym 
wszystkie powstające pyły i szkodliwe substancje nie ulatują nad chmu-
ry, lecz snują się przy ziemi, co szczególnie w porze zimowej widać na 
naszych osiedlach i ostatecznie trafiają one do naszych płuc. 

W tej sytuacji starajmy się nie używać do opalania naszych domów 
ww odpadów i w trosce o nasze zdrowie i o zdrowie naszych dzieci 
przeznaczajmy je do recyklingu i gromadźmy je w wyznaczonych do 
tego celu pojemnikach.

Drodzy Czytelnicy!
Od niedawna wdrożony został w skockiej bibliotece system kompu-

terowy SOWA. Rozpoczęliśmy więc proces informatyzacji biblioteki. 
Tworzenie własnego katalogu komputerowego to konieczność na-
pełnienia systemu dużą ilością danych. Dopiero w dalszej kolejności 
możliwe jest uruchomienie wypożyczalni. Dlatego realizacja całego 
projektu potrwa około 2 lat. Aby udostępniać katalog w sieci Internet 
to kolejne miesiące. Niemniej to spory krok do przodu i nadzieja, że 
również w Skokach pojawią się magnetyczne karty czytelnika wraz 
z czytnikiem. W chwili obecnej zachęcam do wypożyczania metodą 
tradycyjną nowości wydawniczych. Wzbogaciliśmy księgozbiór o 
podręczniki dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Zrealizowaliśmy ponad 250 życzeń czytelniczych. Od Nowego Roku 
ponownie uruchomiony zostanie zeszyt życzeń. Nie wszystkie książki 
możemy zakupić, istnieje jednak możliwość wypożyczeń, tzw. między-
bibliotecznych. Zapraszamy uczniów i studentów do zapytań o książkę 
drogą elektroniczną, adres: zamowksiazke11@wp.pl

Dyrektor Biblioteki
Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Miasta i Gminy 
zaprasza Miłośników Muzyki Salonowej

na

Koncert Noworoczny
w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego

„ARTU’S KWARTET” Filharmonii Poznańskiej
organizowany w niedzielę, 6 stycznia 2008 r. o godz. 18:00

w Starym Fortepianie
Bilety w cenie 25 zł od osoby można od dzisiaj 

nabywać już w Bibliotece.
W trakcie Koncertu obowiązuje strój wieczorowy.
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„WIEŚ W POEZJI 
POlSKIEJ” 

– NIEZWYKŁY 
WIECZÓR 

W POTRZANOWIE!
W dobie komórek, laptopów i telewizji 

satelitarnej żyjemy obok siebie, a nie 
ze sobą. Trudno znaleźć chwile wolnego 
czasu a co dopiero umówić się w szerszym 
gronie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Po-
trzanowie przygotowały dla mieszkańców 
wsi spektakl słowno-muzyczny pt. „Wieś w 
poezji polskiej”. Utwory Marii Konopnic-
kiej i fragmenty „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza prezentowali: Marzena i 
Julia Burzyńskie, Danuta Janecko, Anna 
i Stanisław Kaczmarkowie, Henryka Kluj, 
Magdalena Łączyńska, Lucyna Nowicka, 
Agnieszka Sendor, Grażyna Szymkowiak 
i Jadwiga Załuska.

W sielski nastrój wprowadziła scenogra-
fia przygotowana na tę okazję, gdyż spek-
takl miał przybliżyć życie w wiejskiej chacie 
w ciągu całego roku kalendarzowego. Było 
więc i w poezji o: pracy w pocie czoła, o 
polowaniu, o miłości do ojczyzny, o za-
wierzeniu Pani Świata, o flirtach i tańcach 
w karczmie. Całość przeplatały utwory: 
Mazowsza, Fryderyka Chopina i Wojcie-
cha Kilara. Scenariusz tego ogromnego 
przedstawienia opracowała i przygotowała 
Wiesława Hauke.

Wieczór ten na długo utkwi w naszej 
pamięci i tych, którzy zechcieli skorzystać z 
tego zaproszenia. Scenografia i stroje oraz 
czytane wiersze przypomniały skrywane w 
sercach wspomnienia z dzieciństwa: zapach 
pieczonego chleba, wędzone szynki, robie-
nie masła, skręcanie wełny, szorowanie 
podłóg itd. Dziś obrazy te znamy tylko z 
pożółkłych fotografii lub z filmów.

Wiesława Hauke 

Napisy szpecące fasady domów, rowerzyści 
pędzący slalomem po chodnikach, agresyw-
ne zachowania, nieuzasadnione pogróżki 
- to świadectwa rozwydrzenia, które trudno 
wyliczyć, a nawet zdefiniować. Utrudniają 
nam życie, psują ogólną atmosferę i przyczy-
niają się do rosnącego poczucia zagrożenia. 
Socjologowie badający te zjawiska dochodzą 
do wniosku, iż następuje powolne zrywanie z 
podstawowymi regułami życia społecznego, 
jak również rozpad społecznych mechani-
zmów wdrażania do samokontroli i wzajem-
nego poszanowania. Dodają, że to pewien 
rodzaj kryzysu "cywilizowanych obyczajów". 
Dominującą rolę w życiu społecznym odgrywa 
słowo "ja" i powoduje wiele spustoszenia. W 
społeczeństwie egoistów trudno doszukać 
się nie tylko altruizmu czy miłości bliźniego, 
ale elementarnego szacunku dla drugiego 
człowieka. Tymczasem skutki rozprzężenia 
obyczajów bywają o wiele dotkliwsze niż 
"zwykła" przestępczość. Ludzie wiodący 
normalne życie chcą spokojnie mieszkać w 
swych domach i dlatego oczekują ochrony 
ze strony władz, policji. Zarówno władze, 
policja jak i całe społeczeństwo z jednego 
powinny sobie zdać sprawę: brak reakcji na 
chuligańskie wybryki to sygnał, że nie obowią-
zuje już wspólne prawo, że nikt nie troszczy 
się o nakaz poszanowania porządku i - gorzej 
jeszcze - że przestępcy mają "zielone światło". 
Owo poczucie bezkarności jest dla młodzieży 
destrukcyjne. Spotyka ona obojętnych, wręcz 
tchórzliwych dorosłych, którzy wolą raczej 
przejść na drugą stronę ulicy, niż stawić jej 
czoło. Rodzice mówią, za naszych czasów, to 
było nie do pomyślenia, aby uczeń w stosunku 
do nauczyciela zachowywał się wulgarnie i 
agresywnie. Problem zwalczania wybryków 
młodocianych jest dość złożony, gdyż nie 
chodzi tylko o podejście prawnicze, ale także 
socjologiczne i moralne. W rzeczywistości 
wandalizm i inne podobne wybryki nie zawsze 
można zwalczać karami. Wobec nieletnich nie 
stosuje się kar, tylko środki wychowawcze, ale 
będą one skuteczne tylko wtedy, jeśli rodzi-
ce, będą wspierać działania szkoły. Ostatnio 
podczas jednej z przerw międzylekcyjnych 
na boisku naszej szkoły pojawiło się dwóch 
nietrzeźwych młodocianych. Zachowywali 
się bardzo agresywnie i wulgarnie, nie tylko 

Ostatnio pisałem o wandalizmie w naszym mieście. Dziękuję tym, któ-
rzy przyczynili się do tego, że przewrócone znaki drogowe znów dumnie 
stoją na przypisanym swoim miejscu. Bo tak naprawdę, to komu się 
żalić, że przeszkadza nam gromada wyrostków tarasująca chodnik, 
bluzgająca na siebie nawzajem i na przechodniów wyzwiskami? 

Powrót 
do normalności

wobec naszych uczniów, ale i wobec nauczy-
cieli. Na nic zdały się perswazje i prośby o 
opuszczenie terenu szkoły. A przecież każdy 
rodzic wysyłając swoje dziecko do szkoły, liczy 
na to, że do domu wróci tak jak wyszedł. Nie 
z podbitym okiem czy rozdartą kurtką. Szkoła 
musi być bezpieczna, dla każdego ucznia i 
pracujących w niej osób. Dlatego w takich 
sytuacjach nie można mówić nie widziałem, 
nie słyszałem, to nie moja sprawa. Zbyt często 
są to czyny anonimowe i trudno jest wykryć 
sprawców i będzie tak dotąd, dopóki wszyscy 
nie nauczymy się jednego – reagowania na 
każdy przejaw wandalizmu. Wszelkie wspól-
noty lokalne, od osiedlowych poczynając, a na 
parafialnych kończąc, powinny reagować na 
rozwydrzenie młodocianych. Społeczeństwo 
wykoleja się wówczas, gdy nie potrafi wystar-
czająco wcześnie zaznajomić swych najmłod-
szych członków z obowiązującymi zasadami 
porządku publicznego. Niestety, w wielu 
przypadkach od obowiązku tego zwalniają 
się niektórzy rodzice. Program „zero tole-
rancji dla przemocy”, to nic nadzwyczajnego, 
choć osobiście uważam, że pozostawia wiele 
luk i tak jak program wychowawczy szkoły, 
każdego roku powinien być modyfikowany. 
To po prostu powrót do normalności, czyli 
do respektowania regulaminu szkoły! Regu-
lamin żadnej szkoły nie pozwala przecież na 
stosowanie przemocy. Dyrektorzy szkół nie 
ukrywają już tego typu bolesne fakty, bo nie 
psuje się tym dobrego imienia szkoły, ale po-
kazuje się wszystkim, że jesteśmy czujni, że nie 
wyrażamy zgody na takie zachowania. Dlatego 
warto wspierać wychowawczą rolę nauczycieli. 
Nie chcemy wpajać młodzieży niskiej kultury, 
która propaguje współczesnemu człowiekowi 
jedynie to, co małe, banalne, prymitywne. 
Niska kultura „odważa się” proponować 
młodemu pokoleniu jedynie tak zwane życie 
„na luzie” i robienie tego, co kto chce. Cieszę 
się z każdej wizyty rodziców w szkole, mówią 
że się martwią, mówią o swoich zmaganiach, 
czasami trudno jest im się przyznać do tego, 
że zaczynają sobie najzwyczajniej nie radzić 
z wychowaniem swoich pociech. Ale od 
chwili, gdy zauważają ten niepokojący ich 
destruktyzm, to jest to początek powrotu do 
normalności.

Krzysztof Ołdziejewski

ZAZIElENIŁA SIĘ 
GMINA

Kolejne drzewa i krzewy zdobią skockie 
ulice. 

W tym roku zazieleniły się  ulice: Jana 
Pawła II, Kręta, Parkowa, Rakojedzka, 
Podgórna i Polna. 

Natomiast w ramach prowadzonych 
upraw leśnych dokonano uzupełnień w 
miejscowościach: Wysoka, Potrzanowo, 
Budziszewice oraz Sławica. 

Jeszcze na ten rok zaplanowano wykona-
nie dodatkowych słupów informacyjnych, 
które staną na terenie miasta i gminy, 
przygotowano teren pod boisko sportowe w 
Rejowcu oraz wymieniono lub naprawiono 
w Skokach kosze na śmieci (26 szt.).



SKOCKI KALEJDOSKOP

Wieś w poezji w Potrzanowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej zyskali pięknie wyposażony gabinet. Otwarcie sali do wychowania komunikacyjnego.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Gimnazjum.

Zabawa andrzejkowa w przedszkolu. Pierwsza drużyna Wełny w towarzystwie trenera i kierownika zespołu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Gimnazjum.

Nasi reprezentanci w Mikołajkowym Turnieju Warcabowym.


