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W czwartek, 19 kwietnia z wizytą duszpasterską w skockiej parafii pw. 
św. Mikołaja Biskupa przebywał ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński 
Metropolita Gnieźnieński. 

Duszpasterska wizyta Arcybiskupa

Miasto ma swoją Aleję, im. Jana Pawła II. I nieważne, że Ojciec 
Święty nigdy nią nie szedł. My idziemy. Drugiego dnia kwietnia 
szły poczty sztandarowe, delegacje, wierni i Ci, którzy na co dzień 
stronią od Kościoła. Aleję rozświetlają płonące wzdłuż drogi 
znicze, zdobią rozwieszone flagi papieskie. 

W kościele im. Piotra i Pawła przybyłych witają słowa: „Ojcze 
Święty, Papieżu, Janie Pawle II - to Ty kolejny raz zgromadziłeś 
nas wokół siebie…”. Paweł Szymaś drżącą ręką zapala świecę z 
Lourd, w tle zdjęcie Papieża przepasane żółtym tiulem, czerwone 
róże. To wszystko sprawia, że znowu czujemy się bliżej Ukocha-
nego Ojca, wracają wspomnienia o Wielkim Polaku.

I dalej wsłuchani w montaż słowno - muzyczny wyreżyserowany 
przez Opiekuna grupy artystycznej „Skoczki” Pana Mieczysława 
Jarzembowskiego trwamy na przemian w milczeniu i modlitwie 
- solidarnie z całą Wspólnotą Parafialną. Słowa przeplatają ulu-
bione pieśni Papieża. Wyśpiewane przez dziewczęta z zespołu 
potęgują wzruszenie. Jakże mocno przeżywają swój występ młodzi 
Artyści. 

A dalej 21:37 wstajemy, minuta ciszy, łzy….Znowu słychać 
śpiew, na zakończenie słowa „Żeby Polska była Polską, Tu i 
Teraz”.

Dziękujemy Mieszkańcom, pocztom sztandarowym, delegacjom 
za to, że tego wieczoru mogliśmy być razem.

Elżbieta Skrzypczak

Ojcu Św. w II rocznicę śmierci
Minął kolejny, jakże wzruszający wieczór poświę-

cony pamięci o Ojcu Świętym, Janie Pawle II. 
W drugą rocznicę śmierci Papieża Polaka Skoki, 

podobnie jak wiele miast w Polsce i na świecie wciąż 
pamiętają. Bo nie sposób zapomnieć, bo my nie 
chcemy zapomnieć. 



�

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki 
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd 
Miasta i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i ła-
manie komputerowe:  Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: 
Zakład Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

JESzCzE O DnIu KOBIEt
O  swych Paniach nie zapomina Sołtys i Rada Sołecka w Budzi-

szewicach. 

OGŁOSzEnIE !!!
Szanowni Państwo,
w związku z przypadającymi świętami w miesiącu maju   uprzejmie 

informujemy, że w dniach od 1 do 3 maja br. urząd Miasta i Gminy 
w Skokach będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 
30.04.2007 r.  (poniedziałek) urząd będzie otwarty w godzinach od 
900 do 1700, a w dniu 4.05.2007r. (piątek) od 730 do 1530. 

Wspólnie z Jubilatami  Ich szczęściem cieszyli się też Ich najbliżsi: 
trójka dzieci (dwóch synów i jedna córka), osiem wnuków i trzech 
prawnuków. Do życzeń składanych seniorom Dembińskim dołączył 
się też Burmistrz tadeusz Kłos, który odwiedzając Ich wraz ze Skarb-
nikiem Gminy Aleksandrą Kamińską przekazał Im podziękowania za 
codzienną pracę na rzecz swych rodzin i środowiska i życzył dalszych 
lat szczęśliwego wspólnego życia.

Odwiedziny te stały się okazją do wspomnień z życia Jubilatów, któ-
rzy lata dzieciństwa i młodości, zanim postanowili związać się węzłem 
małżeńskim spędzili w sąsiadujących ze sobą wsiach. 

Pani Janina urodziła się 17.12.1922 r. w Pawłowie Skockim. Tutaj 
spędziła dzieciństwo i lata okupacji, w czasie których pracowała w 
będącym pod zarządem niemieckim dawnym majątku ziemskim 
Chłapowskich. 

Pan Michał urodził się 19.09.1920 r. w Gieczu w powiecie Środa 
Wielkopolska, a w okresie międzywojennym wraz z rodzicami, którzy 
nabyli gospodarstwo rolne w Rejowcu zamieszkał w tej miejscowości. 
Okres okupacji hitlerowskiej przeżył pracując w gospodarstwie rolnym 
miejscowego Niemca, gdzie też doczekał się wyzwolenia.

Tak więc Jubilaci znali się i spotykali się od dzieciństwa. I ta znajo-
mość sprawiła, że gdy zdecydowali się 11 kwietnia 1947 r. powiedzieć 
sakramentalne tak, byli pewni, że wiążą się ze sobą na zawsze, i to „na 
dobre i na złe”. I tak się stało. Po ślubie zamieszkali w domu rodzinnym 
pani Janiny, gdzie pan Michał wraz z małżonką, do roku 2000, tj. do 
czasu gdy zdecydował się je przepisać na syna, prowadził rodzinne 
gospodarstwo rolne o powierzchni 13,25 ha. Pani Janina, do dzisiaj 
niezwykle żywotna, (pomimo swych 87 lat nie raz potrafi wsiąść na 
rower i udać się na zakupy do miejscowego sklepu lub do odległego 
o 6 km Kiszkowa) pomagając mężowi w prowadzeniu gospodarstwa 
równocześnie zajmowała się wychowaniem i wykształceniem dzieci, a 
następnie wnuków. 

Przyłączając się do życzeń składanych Jubilatom z okazji Jubileuszu 
życzymy Im wielu kolejnych rocznic i radości ze wspólnie przeżytych 
dni oraz ze szczęścia swych najbliższych.

E. Lubawy

Podobnie, jak w minionych latach, w dniu 8 marca br. odbyło się spo-
tkanie Rady Sołeckiej z Paniami z Budziszewic, w którym udział wzięło 
ponad dwadzieścia Pań reprezentujących przekrój społeczeństwa, od 
najmłodszych do tych wcześniej urodzonych. Uroczysty, świąteczny 
charakter spotkania podkreśliła kawa i tort oraz toast za zdrowie Pań 
wzniesiony przez Sołtysa Stanisława Derpińskiego.

Gośćmi Rady Sołeckiej były też Panie z kabaretu „Nie dej sie” z 
Potrzanowa, które nie omieszkały przedstawić specjalnie na tę oko-
liczność przygotowany program artystyczny. 

Uroczystości z okazji Dnia Kobiet odbyły się także w innych miej-
scowościach Gminy, w tym w Rejowcu i w Potrzanowie.

E. Lubawy

Diamentowy 
Jubileusz

niezwykłą rocznicę, bo Diamentowy Jubileusz za-
warcia związku małżeńskiego obchodzili w dniu 11 
kwietnia 2007 r. Państwo Janina i Michał Dembińscy 
z Pawłowa Skockiego.
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Wizytę, o godzinie 9-tej rozpoczęła od-
prawiona przez księdza proboszcza Karola 
Kaczora msza św. dla chorych oraz samotnych 
i ludzi w podeszłym wieku, w czasie której 
ksiądz Arcybiskup wygłosił do zgromadzonych 
słowo pasterskie i udzielił im uroczystego 
błogosławieństwa. 

Następnie, o godz. 11-tej, na Cmentarzu 
Parafialnym, z udziałem księży i parafian ksiądz 
Arcybiskup poprowadził procesję za zmarłych. 

Z kolei o godz. 12-tej dostojny gość 
odwiedził Gimnazjum, gdzie spotkał się i 
prowadził rozmowy z młodzieżą i gronem 
pedagogicznym.

Natomiast w godzinach popołudniowych 
Arcybiskup wizytował biuro parafialne, gdzie 
dokonał przeglądu ksiąg parafialnych oraz 
Kościół pw. Świętego Mikołaja Biskupa, gdzie 
żywo interesował się wszystkimi sprawami 
związanymi z remontem tej świątyni.

O godz. 15-tej nastąpiło spotkanie czci-
godnego gościa z Radą Ekumeniczną i Radą 
Duszpasterską, a o godz. 17-tej spotkanie z 
Katechetami, Doradczyniami Poradnictwa 
Rodzinnego oraz Prezesem Akcji Katolickiej i 
przedstawicielką Matek Żywego Różańca.

W międzyczasie, między pierwszym i drugim 
z tych spotkań, o godz.16-tej ksiądz Arcybiskup 
spotkał się w kościele pw. św. Piotra i Pawła z 
najmłodszymi Skoczanami i ich rodzicami.

Równie bogaty przebieg miała wizyta 
w godzinach wieczornych. O godz. 18-tej 
dostojny gość witany chlebem i solą przez 
przedstawicieli Rady Parafialnej oraz przed-
stawicieli mieszkańców odprawił mszę świętą, 
której uroczysty charakter podkreślały poczty 
sztandarowe organizacji i stowarzyszeń dzia-
łających na terenie Gminy. Teraz też ksiądz 
Arcybiskup wygłosił homilię i udzielił uroczy-
stego błogosławieństwa zgromadzonym. 

Pobyt księdza Arcybiskupa zakończyło 
wieczorne spotkanie z młodzieżą, w czasie 
którego młodzi ludzie z Gimnazjum i z Mło-

W czwartek, 19 kwietnia z wi-
zytą duszpasterską w skockiej 
parafii pw. św. Mikołaja Biskupa 
przebywał ksiądz Arcybiskup 
Henryk Muszyński Metropolita 
Gnieźnieński. 

Duszpasterska wizyta ks. abp. Henryka Muszyńskiego

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w An-
toniewie zaprezentowali program artystyczny, 
a które zakończyło się błogosławieństwem 
udzielonym przez księdza Arcybiskupa oraz 
Apelem Jasnogórskim.

Wcześniej, bo 13 kwietnia br. księdza Arcy-
biskupa Muszyńskiego gościli u siebie wierni z 
parafii pw. Św. Stanisława w Lechlinie.

I ta wizyta, podobnie jak wizyta w Skokach 
wypełniona była wieloma spotkaniami i wspól-
nymi modlitwami mieszkańców z księdzem 
Arcybiskupem.

E. Lubawy

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
poza liczną rzeszą działkowców gościli za-
proszeni przez Prezesa Tadeusza Roguszkę: 
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, 
przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZD 
w Poznaniu Henryk Sobański, inspektor ds. 
ochrony środowiska i leśnictwa z UMiG Skoki 
Krzysztof  Mańka, oraz starszy posterunkowy 
Piotr Rojtek. Ten ostatni wygłosił pogadankę 
na temat zasad bezpieczeństwa jakich winni 
przestrzegać użytkownicy działek, aby ustrzec 
się przed niebezpieczeństwem kradzieży i 
dewastacji ogrodów. 

Podczas spotkania członkowie Zarządu 
zapoznali zebranych z realizacją zaplanowa-

nych w ubiegłym roku dokonań oraz stanem 
finansów i zadaniami wytyczonymi na rok 
bieżący.

Uczestnicy mieli możliwość uzyskać od-
powiedzi na nurtujące ich problemy. Wśród 
wyjaśniających byli nie tylko członkowie 
Zarządu ROD „Jedność”: Prezes Tadeusz 
Roguszka, skarbnik Dariusz Wojtera, z-ca 
Prezesa Paweł Nowakowski, ale i zaprosze-
ni goście. Pan Henryk Sobański obszernie 
poinformował o sytuacji dalszej egzystencji 
ogrodów działkowych na terenie Wielkopolski 
i zachęcał do korzystania z literatury fachowej 
i pomocy doradców w sprawach racjonalnego 
prowadzenia ogrodów.

Problemy ekologiczne wyjaśnił Krzysztof 
Mańka, natomiast Burmistrz Tadeusz Kłos 
wyraził swą aprobatę i sympatię dla poczynań 
działkowców deklarując pomoc. Życzył też 
działkowcom udanego sezonu.

Dyskusją sprawnie kierowała prowadząca 
Walne Zebranie, sekretarz Zarządu Irena 
Rogoziecka. Wiosenne spotkanie działkowców 
przebiegało w miłej atmosferze zwłaszcza, że 
każdy z przybyłych mógł uraczyć się wspania-
łym ciastem, herbatą lub dobrą kawą.

Wszystkim działkowcom życzymy obfitych 
zbiorów w nadchodzącym wiosenno – letnim  
sezonie. 

A. Wiśniewski

23 marca, a zatem wcześniej niż zwykle, inaugurowali swą ogrodniczą działalność członkowie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Jedność” w Skokach.

Działkowcy rozpoczęli sezon
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Nowe samorządy wiejskie
zebranie mieszkańców Stawian w dniu 26 marca br zakończyło cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych 

sołtysów i rad sołeckich w 27 sołectwach Gminy Skoki. zebranie to było drugim, kolejno zwołanym, a to dla-
tego, że pierwsze, w dniu 19 marca z uwagi na brak kandydata na sołtysa nie doprowadziło do wyborów.

W zebraniach uczestniczyło 699 osób, przy 
3533 mieszkańcach uprawnionych do głosowa-
nia. Mieszkańcy sołectw zaufaniem obdarzyli 
16-tu dotychczasowych sołtysów, przy czym 
bezkonkurencyjna okazała się tu pani Danuta 
Berent – sołtys Łosińca, pełniąca tę funkcję 
nieprzerwanie od 1974 r. W 11 sołectwach 
funkcje sołtysa przejęły nowe osoby. Zmiany 
nastąpiły we wsiach: Grzybowo, Brzeźno, Paw-
łowo Skockie, Kuszewo, Stawiany, Jabłkowo 
i Sława Wielkopolska, gdzie dotychczasowi 
sołtysi z uwagi na wiek, lub z powodu niedo-
godności sprawowania obowiązków sołtysa w 
połączeniu z pracą zawodową zrezygnowali z 
funkcji. Wola wyborców spowodowała zmiany 
na stanowisku sołtysów w Glinnie, Rejowcu, 
Szczodrochowie i w Lechlinie.

W gronie sołtysów obecnej kadencji 
większość, bo aż 14 wsi reprezentują przed-
stawiciele piękniejszej części naszego społe-
czeństwa.

W zebraniach uczestniczyli Burmistrz i 
pracownicy Urzędu oraz radni wybrani w 
danych sołectwach, którzy poinformowali 
uczestników o swej działalności oraz o sytu-
acji społeczno-gospodarczej Gminy i o zam 
ierzeniach inwestycyjnych na rok 2007. W 
zebraniach uczestniczyli tez przedstawiciele 
Komisariatu Policji w Skokach, którzy omó-
wili problemy bezpieczeństwa ze szczególnym 
zwróceniem uwagi, na to co winni czynić 
mieszkańcy dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i swego mienia. 

Odbyte zebrania miały też charakter 
konsultacyjny, przy czym pod opinii i ocenie 
mieszkańców poddano projekty statutów 
poszczególnych sołectw.

Aktualnie samorząd wiejski poszczególnych 
wsi tworzą: w Bliżynach – Wacław Błażejew-
ski oraz Hanna Sudoł, Alicja Nowak, Alina 
Lawrenz, Wawrzyniec Bowsza, Tadeusz Dull i 
Grażyna Nowak; w Brzeźnie – Jan Rybicki oraz  
Wojciech Gruchała, Wiesław Jarzembowski i 
Barbara Łusiak; w Budziszewicach – Stanisław 
Derpiński oraz Izabela Słomińska, Henryk 
Kluj, Małgorzata Lichota, Henryk Nowak i 
Bernard Kosmowski; w Chociszewie – Halina 
Przybylska oraz Lidia Bąkowska, Marzanna 
Odor i Justyna Kubiak; w Glinnie – Beata 
Gronowicz oraz Barbara Maciejewska, Justyna 
Wypyszczak i Katarzyna Iradzka; w Grzybowie 
– Andrzej zaranek oraz Michał Zaranek, Cze-
sław Urbański i Danuta Mantaj; w Jabłkowie 
– Małgorzata napierała oraz Zenon Nowak, 
Henryk Witczak i Ewa Elińska; w Jagniewicach 
– Halina nowak oraz Małgorzata Nawrocka, 
Wiesława Drewicz i Grażyna Mycek; w Kaku-
linie – tadeusz Seredyński oraz Robert Tyll, 
Lidia Szymkowiak, Andrzej Bielawski, Jacek 
Seredyński i Bogdan Przybysz; w Kuszewie 
–  Krystyna Gruss oraz Arleta Mikulska, Ka-
tarzyna Dycfeld i Hieronim Koczorowski; w 
Lechlinie – Stanisław Pędziński oraz Angelina 
Szymańska, Grzegorz Marciniak i Tadeusz 
Myszka; w Lechlinku – Marian Stoiński oraz 
Andrzej Brykczyński, Mirosława Karczewska i 
Andrzej Kowalewski; w Łosińcu –  Danuta Be-
rent oraz Irena Kiełczewska, Tomasz Pauszek, 
Marian Grygiel, Piotr Wiśniewski, Marian 
Tomkowiak, Aleksander Berent, Grażyna 
Stachowiak i Czesław Pękała; w niedźwiedzi-
nach – zofia Hytra oraz Roman Malczewski, 
Mieczysław Węglewski, Andrzej Strojny i 
Ludomira Dokuczał; w Pawłowie Skockim 

– Ludmiła Walczak-Flegel oraz Małgorzata 
Krawczyk, Karolina Witkowska i Małgorzata 
Robaszkiewicz; w Pomorzankach – Roman 
Witek oraz Wiesław Fiołek i Irena Stajkow-
ska; w Potrzanowie – Stanisław Janecko oraz 
Michał Kantorski, Barbara Majcherczyk, 
Wiesława Hauke, Tomasz Liberski, Stanisław 
Kaczmarek, Elżbieta Dziekan, Magdalena 
Łączyńska i Marzena Burzyńska; w Raczkowie 
– Elżbieta Bachorska oraz Justyna Nawrocka, 
Małgorzata Braun i Łukasz Braun; w Rakoja-
dach – Ryszard Radzymiński oraz Bronisław 
Maryniocha, Kazimierz Dudek, Anna Grusz-
czyńska i Ilona Rakocy; w Rejowcu – Ewa zyg-
maniak oraz Magdalena Koperska, Wioletta 
Zaleśkiewicz, Iwona Skorupa, Arleta Synder, 
Anna Rozmiarek i Michał Ucińsk; w Roszko-
wie – Krystyna Mikołajczak oraz Krzysztof 
Frontczak, Alina Januszewska i Grzegorz 
Szymkowiak; w Roszkówku – Krzysztof uciń-
ski oraz Maria Dąbrowska, Adam Swoboda i 
Bogumił Mielcarek; w Rościnnie - Maria Ge-
bler oraz Paweł Szudrowicz, Karina Szymaś i 
Jacek Loręcki; w Sławicy – Henryk Sikora oraz 
Maria Grunt, Małgorzata Krzemieniewska, 
Andrzej Kruczek i Tomasz Ratajczak; w Sła-
wie Wielkopolskiej – Maria Bączkiewicz oraz 
Rafał Ratajczak, Iwona Stoińska i Katarzyna 
Kincel; w Stawianach – tomasz Jeżewski oraz 
Edyta Michalczyk, Renata Górska i Adam Sa-
licki; w Szczodrochowie – Maria twardowska 
oraz Zygmunt Czapla, Piotr Czapla i Kamila 
Nowak.

Uwaga: pogrubionym drukiem wymieniono 
nazwisko sołtysa, po którym następują nazwiska 
członków rady sołeckiej.
 E. Lubawy

Spotkanie to posłużyło wzajemnemu pozna-
niu się reprezentantów wsi oraz Burmistrza i 
pracowników Urzędu. Stąd też po przekaza-
nych sołtysom przez Burmistrza gratulacjach 
wyboru i życzeniach owocnej pracy dla dobra 
mieszkańców i wzajemnej prezentacji się, 
Burmistrz tadeusz Kłos omówił zadania 
sołtysów, w tym: jako łączników miedzy 
mieszkańcami wsi, a Urzędem Miasta i Gminy 
i Radą Gminy oraz jako inkasentów podatków 
i opłat, a także jako przewodniczących Rad 
Sołeckich, mających do dyspozycji określone 

fundusze na kształtowanie życia kulturalno-
rekreacyjnego i społecznego na wsi. 

Z kolei kierownicy referatów i pracownicy 
Urzędu mówili o realizowanych przez nich 
zadaniach i informowali w jakich sprawach 
należy się do nich zwracać i w czym mogą oni 
pomóc sołtysom i mieszkańcom. 

W trakcie dyskusji, między innymi: Sta-
nisław Derpiński – sołtys Budziszewicz 
podzielił się doświadczeniami i problemami 
występującymi w pracy sołtysa; Roman Witek 
– sołtys Pomarzanek poinformował o swej 

pracy w Krajowej Radzie Sołtysów; Andrzej 
zaranek – sołtys wsi Grzybowo – Grzybo-
wie, przedstawiciel wsi, w której lokalizację 
znalazło wiele domków rekreacyjnych mówił 
o problemach związanych z zagęszczeniem 
tego rodzaju zabudowy oraz o problemach 
związanych z pobytem tak dużej liczby ludzi z 
różnych środowisk i prosił o częstszy pobyt na 
terenie wsi funkcjonariuszy policji – częstszy 
widok policjantów powinien przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa w terenie. 

E. Lubawy

3 kwietnia br. odbyła się pierwsza narada sołtysów wybranych przez mieszkańców sołectw na okres naj-
bliższych czterech lat. 

Sołtysi obradowali po raz pierwszy
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w okresie od 27 marca do 23 kwietnia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w sprawach:
• wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
• ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 

letniskowej nr 709 w Potrzanowie;
• ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć w szkołach po od-

pracowaniu;
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki letniskowej nr 709 
w Potrzanowie;

• ogłoszenia wykazu działki nr 15/33 o pow. 0,0759 ha, położonej w 
Sławie Wlkp., przeznaczonej do zbycia;

• rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno-
prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 
1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze 
zmianami);

Treść Zarządzeń dostępna w BIP Urzędu.

DzIAŁAnIA BIEżąCE
Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego:
• Nieruchomość stanowiącą działkę nr 15/33 o pow. 0,0759 ha położoną 
w Sławie Wlkp. (w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Skoki, działka stanowi teren zainwestowania 
jednostek osadniczych).
• Sprzedano 2 lokale mieszkalne w Potrzanowie (ul. Kolonia 15).
• Zlecono opracowanie map dla celów projektowych na budowę 
nawierzchni drogi – ul. Smolarki w Potrzanowie. Inwestycję zapla-
nowano do realizacji przy wsparciu środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.
• Wykonano mapy dla celów projektowych na remont nawierzchni 
drogi w Rościnnie.

• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w ciągu ulicy 
Poprzecznej w Skokach.
• Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zagospo-
darowania centrum targowo-parkingowego w Skokach. Dokumentacja 
sporządzona zostanie w oparciu o uzgodnioną z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Ochrony Zabytków, koncepcję modernizacji centrum. 
• Zakończono modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Samo-
rządowym w Skokach. Odnowiono miejskie tereny zielone przy 
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Wągrowiecką oraz ulic Ciastowicza 
z Kazimierza Wielkiego.
• Trwa akcja równania i wałowania nawierzchni oraz ścinka poboczy 
dróg gminnych. Planowany termin zakończenia prac – do 10 maja br.
• W Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach uruchomiono punkt doradz-
twa w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wszyscy 
zainteresowani rolnicy od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 
Urzędu, mają możliwość uzyskania stosownej pomocy.
• Trwają procedury przejęcia przez Gminę, z zasobu Agencji Nieru-
chomości Rolnych, budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach oraz 
pomieszczeń na świetlicę wiejską w Roszkowie.

PRzEtARGI
Rozstrzygnięto 
• Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni dróg w mieście 
Skoki: ul. Polna (714 mb – podbudowa i asfalt), Słowackiego i cz. 
Mickiewicza (282,5 mb – podbudowa i asfalt); oraz w Gminie Skoki 
– Łosiniec (2170 mb – asfalt na istniejącej podbudowie). Przetarg 
wygrała firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan z  
Dopiewa. Cena oferty 1.137.938,98 zł. 
Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się:
• przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 
101/3 w Rejowcu. Nieruchomość o pow. 0,07 ha zabudowana zniszczo-
nym budynkiem inwentarsko-mieszkalnym o pow. użytkowej 122,10 
m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 500,00 zł. 
Ogłoszono
• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej nr 
709 w Potrzanowie. Działka o pow. 454 m2. Cena wyjściowa przetargu 
8.784 zł. Przetarg zaplanowano na 11 maja br.

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ
3 kwietnia 2007 r. odbyła się VII, zwołana w trybie nadzwyczajnym 

– sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji, w której udział wzięło 15-tu 
radnych przewodniczył zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad 
pełnił radny Stanisław Kaniewski.

W trakcie sesji Rada podjęła dwie uchwały, w tym:
1. uchwałę nr  VII/39/2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku 

przedłożenia oświadczeń lustracyjnych.
Uchwałą tą Rada postanowiła powiadomić Skarbnika Gminy Alek-

sandrę Kamińską i Redaktora Czasopisma Samorządowego „Wiado-
mości Skockie” Edmunda Lubawego o obowiązku przedłożenia radzie 
oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie 
od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w terminie jednego miesiąca 
od dnia doręczenia powiadomienia oraz o skutkach niedopełnienia 
tego obowiązku.

2. uchwałę nr VII/40/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie na własność Gminy  Skoki obiektów i  urządzeń infrastruktury 
związanych z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Antoniewo Górne 
– obręb geodezyjny Glinno. 

Obowiązkiem Gminy jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę 
pitną. Miejscowość Antoniewo Górne zaopatrywana jest w wodę z 

lokalnej stacji uzdatniania wody z własnym ujęciem. Aktualnie stacja 
uzdatniania ze względu na swój stan techniczny  wyłączona została 
z eksploatacji a mieszkańcy Antoniewa Górnego korzystają z wody 
nieuzdatnionej. W tej sytuacji Gmina Skoki wystąpiła z wnioskiem do 
Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy  w Poznaniu o 
udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę wodociągu do 
miejscowości Antoniewo Górne. Zgodnie z pismem Agencji Nr SGZ-
3111-5-1/07/TH/1473 z dnia 23.02.2007r. Gmina może ubiegać się o 
udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie określonych 
zadań związanych przejmowaną infrastrukturą służącą wykonywaniu 
zadań własnych Gminy. Jednym z warunków udzielenia pomocy 
finansowej  jest przejęcie na własność Gminy obiektów i urządzeń 
wodociągowych wraz z niezbędnymi gruntami w miejscowości Anto-
niewo Górne. Pomoc finansowa może być przyznana na doprowadze-
nie przejmowanej infrastruktury do należytego stanu technicznego 
względnie na pokrycie części kosztów budowy nowych urządzeń w 
miejsce przejętych w złym stanie technicznym. Ostateczne przejęcie 
w/wym. infrastruktury wodociągowej będzie możliwe po wykonaniu 
prac geodezyjnych i podjęciu uchwały uzupełniającej, określającej 
numery geodezyjne i powierzchnie przejmowanych gruntów.

Gmina Skoki widzi pilną potrzebę budowy wodociągu do Antoniewa 
Górnego przy wsparciu finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obie w/w uchwały zostały podane do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu oraz poprzez umiesz-
czenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie 
internetowej: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/

Wraz z protokołem sesji Rady znajdują się też do wglądu w Urzędzie 
Miasta i Gminy – u inspektora ds. Rady i jej organów.

E. Lubawy
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PROGRAM LEADER 
– zAPRASzAMY nA SzKOLEnIE

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i urząd Miasta i Gminy w Skokach zapraszają mieszkańców 
miasta i gminy Skoki na warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji Programu Pilotażowego 
Leader+. tematem szkolenia będzie „Partnerstwo publiczno-prywatne na bazie programu 
Leader” oraz założenia Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich na 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2007r. w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach, po-
czątek spotkania o godzinie 10:00. 

Stowarzyszenie Dolina Wełny swoim zasięgiem obejmuje także miasto i gminę Skoki. Ce-
lem programu jest zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich (liderów, radnych, rolników, 
instytucji publicznych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) 
do planowania rozwoju swojego obszaru w perspektywie długookresowej. 

Więcej informacji o stowarzyszeniu Dolina Wełny na stronie stowarzyszenia http://www.
dolinawelny.org.pl/

Serdecznie zapraszamy.
Karolina Stefaniak

Burmistrz  Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki  tel./061/ 8925801, Fax /061/8925 803

Ogłasza wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
1. Nieruchomość połozona w sławie wlkp. Stanowiąca działkę Nr 15 / 33  o  pow. 0,0759 Ha  
zapisana  w  kw  nr 45997 w sądzie rejonowym  w  wągrowcu  jako  własność  gminy skoki, 
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczony. Cena nieruchomości 
brutto - 12.538,00,- zł.

nA ROWER CzAS WSIąŚĆ !!!
na terenie Miasta i Gminy Skoki w 2007 roku odbędzie się kilka 

rajdów rowerowych dla mieszkańców naszej Gminy. 
12 maja III rajd „Puszcza Wpuszcza”. Jest to cykliczna impreza orga-

nizowana przez Gminy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 
Będzie to możliwość aktywnego wypoczynku zarówno dla uczestników, 
którzy wybiorą turystykę rowerową jak i dla tych, którzy wolą piesze 
wędrówki. Nowością tegorocznej edycji jest rajd samochodowy, który 
wystartuje z miejscowości Czerwonak. Meta rajdu znajdować się będzie 
tym razem w Murowanej Goślinie na Rynku, gdzie na uczestników czekać 

będzie ciepły posiłek, pamiątkowy znaczek oraz wiele konkursów z nagrodami.
Z terenu Gminy Skoki wyruszy trasa piesza tzw. „Puszczańska”, godz. 9:30 ze Sławy Wlkp. 

i pobiegnie przez Łopuchówko do Murowanej Gośliny, oraz trasa rowerowa o nazwie „Ta-
jemnicza”, wyruszy ona o godz. 9:00 z dworca PKP i dalej szlakami Puszczy Zielonka dotrze 
na metę. 

Wpisowe za udział w rajdzie wynosi 7 zł od osoby do 7 maja br. płatne w UMiG w Skokach 
w pokoju nr 1.

W tym roku nowością będzie także cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki.

Pierwszy z cyklu rajdów odbędzie się 26 maja. Wyruszy z Rynku w Skokach a swoją metę 
będzie miał w miejscowości Budziszewice, gdzie na uczestników czekać będzie ciepły posiłek 
i mnóstwo innych atrakcji.

O szczegółach rajdów informować będą plakaty w mieście i gminie oraz ogłoszenia w In-
ternecie.

Karolina Stefaniak

zAJąC 
W BIBLIOtECE

  Dnia 31 marca 2007 r. w gmachu Biblioteki 
Publicznej  w Skokach  zgromadziło się naj-
młodsze pokolenie skoczan. Przybyli w nadziei, 
że Wielkanocny zajączek przygotował dla nich 
wiele niespodzianek.

Nie zawiedli się. Zajączek wraz z pomocni-
kami osobiście witał dziewczynki  i chłopców, 
przypinając im kolorowe emblematy (przyna-
leżność do drużyny).

 Niepewne spojrzenia, wstydliwe gesty to-
warzyszące powitaniom, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, poszły w zapomnienie. 
Zosia z Marcinem, Karol z Piotrkiem i Julka 
dyskutowali jak dobrzy znajomi.

Atmosferę rozluźniły Kury, Kurczaki i Ko-
gut, którzy wtargnęli na salę na czele z Kwoką 
– to młodzież z Teatralnego Koła działającego 
przy Bibliotece Publicznej w Skokach, pod 
kierunkiem pani Danuty Kobus-Boguni. Żółte 
brzuszki, kolorowe piórka, dorodne grzebyki i 
wyczyszczone pazurki robiły wrażenie. Czego 
te Kury nie potrafią: malują jaja, znają trady-
cje i zwyczaje wielkanocne, no i oczywiście 
wspaniale tańczą. A wszystko pod bacznym 
okiem dumnego Koguta, który zapędził Kury 
do kurnika nietypowo, bo sikawką. 

Następnie na scenę wkroczyła pani dyrektor 
Elżbieta Skrzypczak, objaśniając dzieciom 
pierwsze zadanie. Było to przygotowanie 
pisanek.

Ze styropianu wycięte były ogromne jaja, 
które dzieci miały przyozdobić farbami, koloro-
wym papierem, krepiną, wstążkami, itp., Co, to 
były za pisanki! Tutaj serduszka, paski, kółka, 
tam kwiatki, fale i różne szlaczki. Zachwytom  
nie było końca. Dzieci wykorzystały własne 
umiejętności i zdolności, ale mogły również 
podziwiać artystyczne wykonanie pisanki przez 
panią Irkę Dudek.

Po prezentacji prac pora przyszła na wspól-
ny śpiew. Tutaj pomocne były pani Mirka 
Ważniewicz i jej gitara. Dla dzieci Zajączek 
przygotował jeszcze wspólne pląsy, poszuki-
wanie gniazdka z łakociami oraz opowiedział 
o tradycjach stołu wielkanocnego. Organiza-
torów ucieszył fakt, że dzieci posiadają tak 
dużą wiedzę dotyczącą zwyczajów i tradycji 
Świąt Wielkiej Nocy. Pierwsze spotkanie z 
Zajączkiem Wielkanocnym zakończył zespół z 
MOW w Antoniewie pod kierunkiem pani M. 
Ważniewicz. Dziewczyny z ośrodka pod wodzą 
pani Gabrysi Bałażyk pełniły rolę gospodarzy. 
To one opiekowały się dziećmi, przynosiły ła-
kocie i napoje, pomagały wykonać zadania.

Jeszcze tylko wspólne fotografie, wystawa 
pisanek pani Irki i piosenka „To jest Wiel-
kanoc”.

Dbajmy o nasze tradycje, zwyczaje, o naszą 
historię. W ciągłej gonitwie, zadyszce i zmę-
czeniu brakuje nam czasu na to, co jest naj-
ważniejsze. Czas świąt, to okres zastanowienia, 
zatrzymania się, to czas dla rodziny. Pokażmy 
jej to, co najcenniejsze i tak pieczołowicie 
pielęgnowane przez nasze babcie. Zadbajmy 
o naszą tożsamość.     
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„WALnE” – GMInnEJ 
SPÓŁKI WODnEJ

27 lutego b.r. odbyło się Walne zgroma-
dzenie Gminnej Spółki Wodnej w Skokach. 
W zgromadzeniu na 44 uprawnionych uczest-
niczyło 30 delegatów, którzy podsumowali 
miniony rok działalności Spółki: wysłuchali 
sprawozdania z pracy zarządu łącznie ze 
sprawozdaniem z realizacji wykonanych 
zadań rzeczowo-finansowych za rok 2006 w 
Gminnej Spółce Wodnej, a także przeanali-
zowali opłacalność składek oraz realizację 
zadań i oczekiwań ze strony rolników.

Teren objęty działaniem Spółki, to 6202 
ha zmeliorowanych użytków rolnych i 67 km 
urządzeń (rowów melioracyjnych). W minio-
nym roku z tytułu składek od 188 członków, 
rolników indywidualnych do budżetu Spółki 
wpłynęło 18.200 zł, od dzierżawców i od Urzę-
du Miasta i Gminy 51.717 zł i od administracji 
nieruchomości rolnych 28.476 zł, co łącznie 
daje 98.393 zł.

Zaległości składek na dzień 31 grudnia 2006 
wynosiły 98.199 zł, w tym od rolników 48.948 
zł, od dzierżawców 47.298 zł i od Nadleśnictwa 
Łopuchówko 1.953 zł. 

W ramach budżetu Spółka wykonała na 
rzecz członków renowację i konserwację 
rowów melioracyjnych na długości 34,8 km, 
na planowanych 36,5 km, co stanowi 95% 
planu oraz konserwacji sieci drenarskiej na 
powierzchni 105 ha, na 115 ha planowanych, tj. 
97%. Spółka w ciągu roku zatrudniała średnio 
18 pracowników.

Realizację zadań Spółki oraz pełne wykona-
nie oczekiwań członków ogranicza nietermino-
we regulowanie składek. Dlatego by utrzymać 
pracowników i zapewnić ciągłość działania 
Spółki jej kierownictwo podejmowało roboty 
na zlecenie i w ramach wygranych przetargów 
oraz prowadziło stały nadzór nad eksploatacją 
budowli urządzeń piętrzących przeznaczonych 
do nawodnień grawitacyjnych na użytkach 
zielonych w dolinie rzeki Małej Wełny, kanału 
Pląskowo - Pomarzanki i kanału Roszkowo 
– Popowo na terenie Gminy Skoki. Prace te 
realizowane były w zakresie drobnych napraw 
budowli piętrzących, usuwania zatorów oraz 
wykonywania wszelkich prac związanych z ak-
cją przeciwpowodziową. Wykonywane roboty 
objęte są stałą umową wieloletnią i prowadzo-
ne są pod nadzorem Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i 
Inspektoratu Melioracji w Wągrowcu. 

Walne uchwaliło na rok 2007 składkę 
członkowską w wysokości 22 zł za jeden ha 
zmeliorowanych gruntów i budżet w wysoko-
ści 136.444 zł plus 23.600 zł dofinansowania 
z budżetu Miasta i Gminy Skoki, tj. łącznie 
160.044 zł. Zaplanowano też konserwację 
37,4 km rowów melioracyjnych i renowację 
dren  na powierzchni 231 ha oraz naprawę i 
modernizację 5 szt. przepustów.    

E. Lubawy

Nowopowstałą Izbę Pamięci, biuro Zarzą-
du, dwie szatnie dla zawodników, dwie łaźnie 
z natryskami, łaźnie sędziowską oraz dwie ubi-
kacje z umywalką i magazyn sprzętu, wszystko 
na miarę standardów drużyn III ligowych, 
zaprezentował też z dumą, w towarzystwie 
bezpośrednich wykonawców Paweł Jarzem-
bowski – Prezes Zarządu Klubu Sportowego 
„Wełna” przybyłym do obiektu Klubu wraz z 
burmistrzem skockim samorządowcom.

Wszystkie te estetyczne pomieszczenia, 
to efekt kilku miesięcznej społecznej pracy 
(rozpoczęto w październiku 2006, a zakoń-
czono w marcu 2007) wykonanej przez Za-
kłady Budowlane członków Zarządu Klubu: 
Grzegorza Hagdana i Michała Rosika oraz 
wieloletniego zawodnika, a obecnie działacza 
Andrzeja Stillera, wspomaganych nie tylko 
duchowo przez Prezesa i członków Zarządu. 
Łączna wartość samej robocizny związanej z 
wymianą instalacji centralnego ogrzewania 
– likwidacją rur biegnących po ścianach i 
ułożeniem nowych pod posadzką, zerwaniem 
zużytych podłóg drewnianych i wykonaniem 
nowej betonowej posadzki wraz z ułożeniem 
płytek podłogowych, wymianą instalacji 
elektrycznej i zamontowaniem nowych lamp 
oświetleniowych, rozbudową instalacji wod-
no-kanalizacyjnej i wykonaniem od podstaw 
dwóch nowych ubikacji i umywalki, remontem 

istniejących łaźni przy równoczesnym ułożeniu 
na ich ścianach płytek do wysokości sufitu, wy-
konaniem podwieszonych sufitów w pomiesz-
czeniach, a także wymianą zużytej, drewnianej 
stolarki okiennej i zastąpieniem jej nową 
plastikową oraz wymianą stolarki drzwiowej 
wewnętrznej i zewnętrznej z równoległym 
wyłożeniem ścian pomieszczeń użytkowych 
i korytarzy do wysokości 1,80 metra tynkiem 
żywicznym i odmalowaniem ścian powyżej 
tej wysokości i sufitu wyniosła powyżej 30 tyś. 
złotych. Efekt ten nie byłby możliwy bez wspo-
możenia przedsięwzięcia przez budżet Gminy, 
z którego zabezpieczono środki w wysokości 
27 tyś. złotych na zakup niezbędnych do w/w 
prac modernizacyjnych materiałów.

W trakcie spotkania w Klubie sportowcy i sa-
morządowcy mówili o dalszych planach remon-
towych, o zamierzonym kapitalnym remoncie 
dachu (z dumą pokazywali pape oferowaną na 
ten cel przez „LEMAR”) o planowanej elewacji 
budynku i o zamierzonym remoncie miejscowej 
klubo-kawiarenki, której obecny standard nie 
pasuje do zmodernizowanego obiektu.

Skockim sportowcom życzymy, by ich ma-
rzenia zarówno te sportowe, jak i remonto-
wo-modernizacyjne się spełniły, by ich obiekt, 
postawa na boisku i wyniki były najlepszą 
wizytówką i formą promocji Gminy.         

E. Lubawy

Zmodernizowany obiekt 
socjalny dumą „Wełny”!
nie tylko zachwyt i dumę, ze strony młodych sportowców „Wełny”, 

ale równoczesny podziw i uznanie przyjezdnych sędziów, zawodników i 
działaczy innych klubów przybywających na zawody do Skoków wzbudza 
zmodernizowany obiekt socjalny Klubu „Wełna”.

Zarząd Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach wraz z zawodnikami serdecznie dzię-
kują panom: Grzegorzowi Hagdanowi, Michałowi Rosikowi i Andrzejowi Stillerowi oraz 
ich pracownikom za bezinteresowne wykonanie prac remontowo – modernizujących w 
pomieszczeniach budynku socjalnego Klubu „Wełna”.

zAPRASzAMY 
nA KuRS

We wtorek, 8 maja br. o godz. 10:00 w Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej Rudnicze 
k. Wągrowca rozpocznie się kurs kombaj-
nistów.

Warunki zapisania się na kurs: 
- ukończone 18 lat,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T
Koszt kursu: 250zł od osoby (prosimy 

nie zabierać pieniędzy na pierwszy dzień 
kursu). 
zapisy przyjmujemy pod numerem tel.: 061 

846 44 05
Przy zapisie należy podać: 
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- telefon kontaktowy.

POMOC 
W WYPEŁnIAnIu 

WnIOSKÓW 
W  2007  roku   zmienione  zostały  zasady  

wypełniania wniosków,  dlatego  urząd Mia-
sta i Gminy w Skokach  proponuje  zaintere-
sowanym  rolnikom  pomoc  w tym zakresie. 

Od poniedziałku 23 kwietnia, w sali kon-
ferencyjnej (pokój  nr 5 na parterze),  będzie 
można skonsultować dokonane już wpisy  
jak  również wyjaśnić wątpliwości dotyczące 
poszczególnych formularzy wniosku. Po-
moc świadczona będzie w godzinach pracy     
Urzędu.  

Burmistrz  Miasta i Gminy Skoki 
tadeusz Kłos 
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Również w życiorysach mieszkańców Sko-
ków, w odpowiadającej wielkości i potencja-
łowi miasta skali, odbijały się losy regionu, 
Wielkopolski i kraju. Zawieruchy dziejowe, 
przetaczające się przez Wielkopolskę na prze-
strzeni kilkuset lat, w chwilach najważniejszych 
przełomów wyzwalały w Obywatelach Sko-
ków pokłady uczuć, emocji, zaangażowania, 
solidarności, pracowitości, oddania, odwagi i 
patriotyzmu. Szczególne zasługi w zachowanie 
polskości, w nasz – lokalny wkład w odzyskanie 
niepodległości, a następnie w odbudowę po 
zniszczeniach I wojny światowej oraz rozwój 
miasta po latach zaborów, miało pokole-
nie Obywateli, którzy żyli tu w latach 1918 
- 1939. Jubileusz Skoków staje się więc nie-
powtarzalną okazją do przywrócenia całemu 
międzywojennemu pokoleniu mieszkańców 
należnego miejsca. Przed paroma laty zrodził 
się pomysł, aby kilku charakterystycznym 
punktom miasta nadać imiona najbardziej 
znanych i wielce zasłużonych dla Skoków 
postaci. Gdyby towarzyszyła temu syntetyczna 
informacja, przybliżająca w swej treści osobę 
i jej dokonania, to w ten prosty, lecz jakże 
wymowny sposób, idea zyskałaby dodatkowy 
– edukacyjny wymiar.

Sam pomysł nie jest nowy – wiele miast re-
alizuje podobne projekty na własnym terenie. 
Wspólną ich osią jest przybliżanie znaczenia 
i dorobku lokalnej społeczności. Zamiast bo-
wiem pielęgnować w sobie kompleksy małych 
środowisk, warto odszukać w zbiorowej pamię-
ci postaci lokalnych bohaterów, społeczników, 
czy filantropów, by, odwołując się do ich po-
staw, wychowywać młode pokolenie i promo-
wać znaczenie swego miasta w regionie. Miej-
scami, które doskonale nadają się do realizacji 
tego pomysłu nie są ulice, lecz fragmenty ulic w 
sercu miasta – skrzyżowania, skwery, alejki, czy 
zaułki bez nazw. Wybór takich bowiem miejsc 
nie powoduje wprowadzania żadnych zmian w 
nazewnictwie istniejących ulic, nie powoduje 
żadnych kosztów dla gminy i utrudnień dla 
mieszkańców. Od kilkunastu lat odszukuję 
sylwetki znanych Skoczan. Ta żmudna, lecz 
pasjonująca praca nie byłaby możliwa, gdyby 
nie osobisty kontakt z osobami, które z racji 
wieku pamiętają okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Oczywiście najtrudniejszym 
i najbardziej odpowiedzialnym elementem 
projektu jest propozycja nazwisk. Powinny 
być to osoby nie tylko znane i zasłużone, lecz 
postaci na swój sposób symboliczne. Popro-
siłem więc o ostateczną konsultację osobę 
najbardziej kompetentną, bo kierującą się nie 
tylko wielką miłością do Skoków i jej miesz-
kańców, ale i obiektywizmem. Tą osobą jest ks. 
abp Marian Przykucki, osobiście znający daw-

i Sejmu. W latach 30. odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Członek Bractwa Kurko-
wego od 1920 r., przez wiele lat prezes tej 
organizacji. We wrześniu 1939 r. aresztowany 
przez hitlerowcow, trzymany jako zakładnik, 
wysiedlony na Lubelszczyznę. 

- DR MARIAn FOERStER /1874 – 1956/ 
- lekarz, przyjaciel ludzi. W 1902 r., po ukoń-
czeniu studiów medycznych i odbyciu służby 
wojskowej, osiedla się w Skokach. Tu oraz w 
Wągrowcu i Antoniewie pełni praktykę lekar-
ską. Po zwycięstwie Powstania Wielkopolskie-
go mianowany przez Komisariat Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu komisarzem 
wyborczym dla zorganizowania pierwszych w 
warunkach niepodległości wolnych wyborów 
w Skokach. Członek magistratu i Rady Miej-
skiej w Skokach. Współtwórca polskiej służby 
przeciwpożarowej. Od 1920 r. członek Bractwa 
Kurkowego, na przełomie lat 20. i 30. prezes 
tej organizacji.

- StAnISŁAW GLInKIEWICz /1907 
– 1939/ - przedstawiciel młodszego pokolenia, 
wychowanego na patriotycznych wzorcach 
budowniczych Skoków okresu międzywojen-
nego. Po śmierci ojca, Franciszka, prowadził 
w Skokach dom handlowy wraz z restauracją, 
salę widowiskową i hotel ,,Pod Białym Orłem”. 
W VIII 1939 r. powołany do służby wojskowej, 
przydzielony do Armii ,,Pomorze” - obrońca 
twierdzy Modlin. Po upadku twierdzy, zaopa-
trzony w glejt gwarantujący bezpieczeństwo na 
czas podróży, wraca do Skoków. Aresztowany, 
skatowany w trakcie przesłuchań, rozstrzelany 
2 listopada 1939 r. na skraju lasu przy szosie 
wągrowieckiej. Ostatni przed wojną król kur-
kowy w Skokach.

- KS. JÓzEF ECHAuSt - ostatni przed-
wojenny proboszcz skockiej parafii, zamordo-
wany, jak tysiące polskich kapłanów, w 1942 
r. w Dachau. 

Zaprezentowany powyżej projekt upamięt-
nienia kilku zasłużonych obywateli naszego 
miasta nie jest tylko patrzeniem historycznym. 
Jest on też sposobem, aby żyjącemu dziś 
najstarszemu pokoleniu mieszkańców, ne-
storom naszych rodzin, w sposób szczególny 
podziękować. To ci ludzie, nasi dziadkowie, ze 
swoją wiedzą i doświadczeniem, są łącznikiem 
ciągłości międzypokoleniowej. W tym miejscu 
wspominam panie Dorotę Gasińską i Martę 
Kubiak, których wspaniała pamięć do ostatnich 
dni pozwolała poszerzać wiedzę o dokonaniach 
dawnych, wybitnych obywatelach Skokow.

Krzysztof Jachna

Weszliśmy wspólnie w rok jubileuszu miasta Skoki - w czas, który w sposób naturalny skłania do chwili 
zadumy nad dokonaniami pokoleń Skoczan mających swój wkład w istnienie i rozwój tego miasta oraz 
całej ziemi Skockiej. 

NA JUBILEUSZ SKOKÓW
nych mieszkańców naszego miasta. Osobami, 
które w sposób najbardziej charakterystyczny 
symbolizują pokolenie dwudziestolecia mię-
dzywojennego są: 

- BROnISŁAW CzERWIńSKI /1877 
– 1966/ - wykształcony w zakresie inżynierii 
budowniczy mostów, dróg, torów kolejowych, 
zawodowo związany z kolejnictwem. Uczest-
nik I wojny światowej na froncie wschodnim w 
wojskach inżynieryjnych, ranny w bitwie pod 
Tannenbergiem.W grudniu 1918 r. wśród kilku 
organizatorów powatania wielkopolskiego w 
Skokach. Dowódca grupy, która zajmuje dwo-
rzec kolejowy, powstańczy naczelnik dworca. 
Później, już w Poznaniu, członek oddziału 
Straży Ludowej na Górczynie. Od 1919 r. w 
Komitecie Pomocy Inwalidom Polskim na 
Województwo Poznańskie, wyróżniony za 
ofiarność przez Dowódcę Okręgu General-
nego Poznań oraz prymasa Polski, kardynała 
Edmunda Dalbora. Uczestnik akcji pożyczki 
narodowej, ławnik przy Sądzie Powiatowym 
w Wągrowcu, przewodniczący Rady Szkolnej 
Miejscowej w Skokach, członek – założyciel 
Samopomocy Kolejarzy, krzewiciel w Sko-
kach idei Ligi Obrony Powietrznej Państwa / 
mąż zaufania tej organizacji/ oraz propagator 
w Skokach i Wągrowcu idei ubezpieczeń 
przeciwpożarowych. Członek Krajowego 
Ubezpieczenia Ogniowego w Poznaniu, 
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz 
Poznańskiego Banku Ziemian / mąż zaufania 
tej instytucji/. Współzałożyciel w Skokach Pol-
skiej Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowej, 
współtwórca / jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej/ Towarzystwa Przemysłowców w 
Skokach / wiceprezes tej organizacji/, od 1904 
r. członek Bractwa Kurkowego, w latach 1928 
oraz 1932 – 33 prezes Bractwa, w 1923 r. król 
kurkowy. Przede wszystkim jednak niestrudzo-
ny organizator i uczestnik niezliczonej ilości 
przedsięwzięć na terenie Skoków. W 1911 
r. współorganizuje polską ochotniczą służbę 
strażacką w Skokach, zostając jej naczelnikiem 
i dowódcą. Prezes OSP w Skokach w latach 
1911 – 1945 oraz w 1947 r., a następnie jej ho-
norowy prezes. W trakcie II wojny światowej 
chroni przed hitlerowcami pierwszy sztandar 
OSP oraz całe archiwum brackie.

- JAn SMEKtAŁA /1890 – 1959/ - powsta-
niec wielkopolski. Burmistrz Skoków w latach 
1919 – 1939. Organizował prace magistratu, 
szef policji w mieście, twórca statutów więk-
szości przedsiębiorstw miejskich. Reorgani-
zował pracę rzeźni, gazowni, chłodni mięsa, 
wodociągu, przytułku dla ubogich. Organi-
zator kolejnych wyborów do władz lokalnych 
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O zDROWY StYL żYCIA
27 marca jest Międzynarodowym Dniem Teatru obchodzonym w tym 

roku pod hasłem Teatr zdobyczą ludzkości – jak koło i  ogień. Dlatego 
uczniowie kl. VIa, VIc, V-VIe oraz IIIc przygotowali wiosenne przed-
stawienie teatralne. Tematy wystąpień wybrali sami. Wszystkie scenki 
dotyczyły zdrowego stylu życia. Poruszały temat szkód, jakie w organiź-
mie człowieka powoduje picie alkoholu i palenie papierosów, zachęcały 
do obserwacji przyrody wiosną, przestrzegały przed wagarami oraz 
namawiały do segregacji szkła. Najwięcej entuzjazmu wśród widzów 
wzbudziły Eko-Smerfy, które toczyły spory z Gargamelem na temat 
ochrony środowiska. Widzowie i aktorzy wesoło i spędzili czas.  

Już po raz drugi zabawą w teatr powitaliśmy wiosnę. W ten sposób 
zrodziła się nowa tradycja w naszej szkole, tym cenniejsza, że unie-
zależniła nas od zmiennej marcowej pogody.  Dziękujemy mamom i 
babciom młodych aktorów za pomoc w przygotowaniu kostiumów.

W. Grzegorzewska, J. Sawińska, M. Fertsch 

SPORt SzKOLnY
Dnia 24.03.2007r. w Solcu Wielkopolskim odbył się II rzut Rankingu 

Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajo-
wych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Uczestnikami rankingu były reprezentacje gmin i powiatów złożone z 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Spośród zawodników Szkoły 
Podstawowej w Skokach największym sukcesem tego dnia mogła po-
szczyć się Lilianna Zamecka, która w swojej kategorii wiekowej zajęłaII 
miejsce oraz o rok starsza Monika Lehmann, która ukończyła bieg na 
IV pozycji. Na wyróżnienie zasługują również: Hanna Foińska (15), 
Maja Witkowska (20), Sandra Kucz (22) oraz Jakub Liberski (20).

Warto dodać, iż w każdej kategorii wiekowej brało udział około 80 i 
więcej zawodników, reprezentujących różne szkoły z całego województwa 
wielkopolskiego, dlatego też uzyskane przez naszych uczniów miejsca bu-
dzą szczere uznanie. W indywidualnej klasyfikacji po dwóch rzutach, nasza 
uczennica Lilianna Zamecka zajęła III miejsce, a nasza szkoła została 
uplasowana na VII pozycji w województwie, co jest sporym sukcesem.

Dla zainteresowanych dołączamy adres strony internetowej, na któ-
rej można dokładniej zapoznać się z wynikami ( www.lzs.wlkp.pl ).

 Oto nazwiska pozostałych zawodników reprezentujących Szkołę 
Podstawową w Skokach: Anita Dudek (68), Małgorzata Dudek (40), 
Dawid Pietrzycki (40), Paweł Gruss (35) oraz Jakub Pajączek (42).          

WARtO zDOBYWAĆ WIEDzĘ !
W nagrodę za zajęcie IV miejsca w finale wojewódzkim konkursu „Po-

znajemy Parki Krajobrazowe Polski” uczniowie naszego gimnazjum repre-
zentujący Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka w składzie: Anna Berendt, 
Olga Witecka  i Mikołaj Wojtkowiak od 26.03. do 30.03.2007 r. przebywali 
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, położonym na terenie Nad-
warciańskiego Parku Krajobrazowego. Wraz z drużynami innych parków: 
Rogalińskiego, Lednickiego, im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, Promno 
i Dolina Baryczy uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych.

Organizatorzy przygotowali dla nich szereg atrakcji. Zwiedzili 
m.in. replikę średniowiecznego grodu i klasztor w Lądzie, Muzeum 
Regionalne w Pyzdrach, Pałac w Ciążeniu, biologiczną oczyszczalnię 
ścieków w Powidzu, punkt alarmowo – dyspozycyjny w Hutce oraz 
szkółkę leśną w Leśnictwie Brzozowo.

Podczas zajęć terenowych obserwowali ptactwo wodne, roślinność  
i ciekawe formy terenu występujące w Nadwarciańskim Parku Krajo-

brazowym. Uczestnicząc w zajęciach kameralnych młodzież zdobyła 
wiele cennych informacji  na temat jednej z form ochrony przyrody 
o zasięgu europejskim  „ NATURA 2000 ”, poznała metody badań 
zanieczyszczeń wód.  

Oczywiście nie zabrakło również rozrywki. Ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, wspólny śpiew, a także gry i zabawy u Salezjanów, to nie-
zapomniane chwile. Nasi finaliści z wielkim entuzjazmem wspominają 
pobyt  w Lądzie. Są bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę . Poznali 
nowych kolegów, z którymi ciężko było się im rozstać. Szkoda, że 
Marlena Robaszkiewicz (czwarta finalistka) ze względów zdrowotnych 
nie mogła uczestniczyć w warsztatach. 

Mam nadzieje, że za rok nasi uczniowie dołożą wszelkich starań, 
aby móc znowu spotkać się ze swoimi kolegami w Lądzie.  

Małgorzata Dudek - opiekun

SuKCES SIAtKAREK
Nasze dziewczyny z drużyny siatkarskiej w składzie: Joanna Bła-

chowiak, Katarzyna Burzyńska, Daria Deminiak, Joanna Dereżyńska, 
Marta Kaczmarek, Paulina Majcherczyk, Magdalena Nowak, Anita 
Nowakowska, Małgorzata Pietzrak i Ewelina Szymkowiak wraz z i 
opiekunami Hanna Węglewska i Wiesławem Sierzchułą pojechały do 
Łubowa , aby wziąć udział w Finale Ligii Gnieźnieńskiej. Do rywalizacji 
stanęły trzy zespoły: z Łubowa , Trzemeszna i Skoków. Nasze dziew-
czyny zostały Mistrzyniami Ligii Gnieźnieńskiej i zdobyły złoto!  

                                                 Ania Kujawa i Paulina Popławska

znOWYK  GODALI  PO nASzYMu
Jak co roku o tej porze  do Tulec w gminie Swarzędz zjeżdżają 

się wszyscy ci, którym bliska jest gwara wielkopolska. W sobotę, 21 
kwietnia odbył się tam przygotowany przez nauczycieli miejscowe-
go gimnazjum VII Międzypowiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej 
„Jezdnym poznańsko pyra”. W konkursowe szranki stanęli uczniowie 
z kilkunastu wielkopolskich szkół i wygłosili z pamięci przygotowane 
przez siebie i opiekunów autorskie teksty gwarowe. Ich tematyka była 
bardzo zróżnicowana, ale wszystkie skecze ( monologi i dialogi) łączyła 
na pewno duża doza dobrego humoru i zaskakująca puenta. W jury 
zasiadali m.in. autor radiowego cyklu gwarowego „Blubry starego 
Marycha” – Juliusz Kubel oraz bohaterka radiowego serialu „Blubry 
Heli przy niedzieli”, aktorka Teatru Nowego z Poznania – Daniela 
Popławska. Komisja konkursowa przyznała jednogłośnie 

I miejsce uczniom reprezentującym nasze gimnazjalne czasopismo 
„Szkolny Miszmasz” Annie Kujawie i Paulinie Popławskiej oraz wy-
stępującemu gościnnie Wojciechowi Cibailowi. Sukces ten to ogromna 
radość i satysfakcja dla całego zespołu redakcyjnego, czyli Romany 
Berendt, Marii Kęsik, Sebastiana Kubiaka, Anny Kujawy, Karoliny 
Markiewicz i Pauliny Popławskiej oraz opiekunki Iwony Migasiewicz. 
Nadmienić należy, że oprócz skeczu pt. „Radło” zespół przygotował 
specjalne wydanie gazetki napisanej gwarą poznańską. Naszą szkołę 
reprezentowały też,  przygotowane przez Danutę Kobus-Bogunię, 
zdobywczynie wyróżnienia - Alicja Kaczmarek i  Paulina Szymkowiak, 
które przedstawiły tekst zatytułowany „Kletuśnice”.

                                                                                  Maria Kęsik

KOnKuRS WIEDzY O CYStERSACH
W piątek, 20 kwietnia Br.  W szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu 

zespół naszej szkoły w składzie Hanna Kocięcka, Marta Kantorska i 
Łukasz Mroziński wziął udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o 
Cystersach.  Wśród zadań konkursowych znalazły się naturalnie pytania 
dotyczące życia, pracy i działalności cystersów. Okazaliśmy się tutaj 
bezkonkurencyjni. Ale tak jak wszyscy uczestnicy byliśmy zaskoczeni 
zadaniem plastycznym, ponieważ należało narysować węglem obraz 
przestawiający jeden z wielkopolskich zabytków związany z zakonni-
kami. Zdobyliśmy I miejsce i atrakcyjne nagrody: odtwarzacze mp3, 
książki oraz foldery z informacjami o naszym mieście powiatowym.  

                                                                   Hanna Kocięcka  - kl.IId
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CzCIGODnY GOŚĆ
W czwartek, 19 kwietnia spotkał nas niezwykły zaszczyt - w murach 

naszej szkoły gościł wizytujący parafię, ksiądz Arcybiskup Henryk Józef 
Muszyński. Spotkał się z młodzieżą oraz z nauczycielami. Zauważyliśmy, 
że z zainteresowaniem wysłuchał krótkiego programu artystycznego 
przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Małgorzaty Zrobczyń-
skiej i Jerzego Dembińskiego. Wszyscy na pewno zapamiętają wiele 
mądrych i ciepłych słów Arcybiskupa oraz Jego życzliwość, łagodność 
oraz wspaniałe poczucie humoru. Wieczorem w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła młodzież naszej parafii miała okazję raz jeszcze spotkać  Arcy-
pasterza i wspólnie obejrzeć interesujące przedstawienie przygotowane 
przez  Elżbietę Berendt i Małgorzatę Zrobczyńską oraz wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa.

                                                                          „Szkolny Miszmasz”

zE SPORtu
We wtorek 17 kwietnia br. na stadionie w Skokach miał miejsce 

pierwszy turniej eliminacyjny tegorocznej edycji „Liga piłkarska 
Coca Cola Cup 2007”

W turnieju uczestniczyły drużyny chłopców z rocznika 1992 i młodsi 
reprezentujący Gimnazja w Damasławku, Rąbczynie i Skokach.

Pierwsze miejsce i awans do dalszych rozgrywek uzyskała nasza 
drużyna, grająca w składzie: Martin Kędziora, Jacek Kłosowski, Bar-
tosz Rakowski, Piotr Rakowski, Krzysztof Witkowski, Rafał Kędziora, 
Mateusz Łuczak, Szymon Nawrocki, Radosław Przybylski i Radosław 
Weichert. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju był Radosław 
Przybylski, zdobywca 4 bramek. Opiekun zespołu i organizator tur-
nieju, piszący to sprawozdanie Wiesław Nowak.

StąD nASz POCzątEK
  27 marca w lechlińskiej podstawówce odbył się finał konkursu szkol-

nego pt. „Początki państwa polskiego w podaniach i legendach”. 
W konkursowe szranki stanęło dwudziestu przedstawicieli klas IV 

– VI. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii, geografii, 
architektury i języka polskiego. Większość pytań, która pojawiła się na 
wcale niełatwym teście, koncentrowała się wokół regionu Wielkopolski, 
uważanego za kolebkę państwa polskiego.  Zwyciężczynią konkursu 
została Katarzyna Gier. Drugie miejsce zajęła Natalia Kępka. Obie 
dziewczynki są uczennicami szkoły w Jabłkowie. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Joannna Sztandera z Pawłowa Skockiego. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Natomiast na zwy-
ciężczynie zasłużone nagrody będą musiały poczekać do czerwca, kiedy 
to podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, dyrektor nagrodzi 
także laureatów innych konkursów i wzorowych uczniów.

BąDŹ POzDROWIOnY GOŚCIu nASz!
W piątek, 13 kwietnia, uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej 

w Lechlinie, gościli arcybiskupa gnieźnieńskiego, Henryka Muszyń-
skiego, który tego dnia wizytował tamtejszą parafię.  

Pierwsze spotkanie z duszpasterzem nastąpiło podczas mszy świętej, 
w której uczestniczyła także szkolne społeczność. Następnie, w progach 
szkoły, zacnego gościa powitała kierownik placówki, pani Grażyna 
Kufel. Dzieci z zerówki i oddziału przedszkolnego przygotowały na 
powitanie piosenki i wierszyki wyrażające radość spotkania. Ksiądz 
arcybiskup ze wzruszeniem obserwował recytujące maluchy, którym z 
przejęcia czasem brakowało tchu.  Wizyta w szkole była jednak okazją 
do rozmów nie tylko z dziećmi. Jego Ekscelencja żywo interesował 
się  sprawami związanymi z funkcjonowaniem placówki, prowadzonej 
przez fundację. Z uwagą słuchał także o urokach i trudach nauczy-
cielskiego powołania. Zarówno dzieciom jak i pedagogom to miłe 
spotkanie zapadnie w pamięci na długo.  

EtAP REJOnOWY KOnKuRSu 
WIEDzY O WIELKOPOLSCE

29 marca w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odbył się 
etap rejonowy XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 

870 uczniów z całej Wielkopolski  przystąpiło tego dnia, do rozwią-
zywania zadań testowych etapu rejonowego. Etap ten przeprowadzany 
był w 8 wielkopolskich szkołach. Do tej ósemki należało także skockie 
gimnazjum. Szkoła w Skokach po raz kolejny poproszona została przez 
organizatorów o zorganizowanie eliminacji do kolejnego szczebla 
konkursu. Dodać należy, że we wcześniejszych latach Gimnazjum nr 
1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, było organizatorem etapów 
powiatowego i wojewódzkiego tego konkursu. Doceniając sprawną 
organizację tych etapów po raz kolejny powierzono dyrekcji gimnazjum 
organizację etapu rejonowego.

Uczestniczyło w nim 130 uczniów z powiatów: gnieźnieńskiego, 
wągrowieckiego i obornickiego. Uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów, którzy w etapie powiatowym (dla naszego rejonu odbywał się 
w ZS w Gołańczy ) uzyskali tytuł laureata, przystąpili o godz. 13.00 do 
rozwiązywania testów konkursowych. Testy odrębne dla każdej klasy 
musiały zostać rozwiązane przez uczniów w ciągu 45 minut. 

Uroczyste powitanie uczestników konkursu i ich opiekunów odbyło 
się w hali. Zainaugurowało je wystąpienie wice dyrektora gimnazjum  
Grzegorza Samola Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy i powiatu. Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy –Blanka 
Gaździak pogratulowała wszystkim uczestnikom sukcesu odniesione-
go poprzednim etapie i w imieniu Burmistrza Gminy Skoki  życzyła 
sukcesów w etapie rejonowym, do życzeń dołączył się  przewodniczący 
Komisji Oświaty i członek Zarządu Rady Powiatu Wągrowieckiego 
Andrzej Wieczorek. Po zakończeniu części oficjalnej przewodnicząca 
Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – Wiesława 
Surdyk – Fertsch przypomniała zasady regulaminowe obowiązujące  
podczas etapu rejonowego tego konkursu. 

Komisja Rejonowa konkursu kierowana przez nauczyciela skockiego 
gimnazjum  Andrzeja Surdyka przystąpiła do pracy. Uczniowie pod 
opieką członków komisji przeszli do odpowiednich sal, gdzie pracowali 
nad rozwiązywaniem testów konkursowych. Na każdego z uczestników 
konkursu czekały nie tylko testy, ale także miłe niespodzianki w postaci 
słodkości i materiałów promujących gminę Skoki. Niespodziankę tą 
ufundowały uczniom władze gminy reprezentowane przez burmistrza 
Tadeusza Kłosa, który dużą wagę przywiązuje do edukacji regionalnej 
i wspiera działania nauczycieli w tym zakresie.

W tym czasie, gdy uczniowie rozwiązywali testy, nauczyciele wzięli 
udział w spotkaniu metodycznym poświęconym zadaniom edukacji 
regionalnej i patriotycznej. Spotkanie z nauczycielami prowadziła Wie-
sława Surdyk – Fertsch, nauczyciele otrzymali przewodniki metodyczne  
przygotowane dla nich przez Wydawnictwo Felicji Kalinowskiej „Efka”  
znane na rynku z ciekawych podręczników i materiałów dydaktycznych 
do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. 

Po upływie czasu przewidzianego regulaminem na rozwiązywanie 
zadań, uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udali się w drogę 
powrotną, a do pracy przystąpiła komisja rejonowa. Poprawa prac 
konkursowych trwała do późnego popołudnia a wyniki tego etapu 
zostały przez przewodniczącego Andrzeja Surdyka przekazane do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – głównego organiza-
tora tego konkursu.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce odbywa się po raz 11 w całej Wiel-
kopolsce. Do pierwszego etapu przystępuje co roku ponad 8 tysięcy 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Wielkopolski. 
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego a do organizatorów poza Stowarzyszeniem 
Gmin i Powiatów Wielkopolski i Urzędem Marszałkowskim należy 
także Kuratorium Oświaty w Poznaniu Gminę Skoki w etapie rejono-
wym reprezentowało 7 gimnazjalistów i 9 uczniów szkoły podstawowej. 
Oficjalne wyniki zostaną umieszczone na stronach SGiPWLKP.

Wiesława Surdyk – Fertach 
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Młodzi artyści wystąpili z programem słowno – muzycznym piętnują-
cym niszczenie przyrody przez człowieka i propagującym szacunek dla 
wszystkiego co żyje, dla roślin, dla zwierząt i dla innych ludzi. Poprzez 
wiersze i utwory muzyczne próbowali wzbudzić w słuchaczach szacunek 
do samej planety – do naszej Ziemi w codziennym działaniu ludzi.

Same występy poprzedziło ogłoszenie wyników konkursu na plakat 
o tematyce ekologicznej – tutaj komisja konkursowa nie przyznając 
nagród wystawione prace uznała za równorzędne,  a zgromadzeni swój 
podziw dla samych prac, jak i dla autorów, podobnie jak i występu 
artystów biorących udział w Apelu nagrodzili gorącymi brawami.

Uznając niezwykłą ważność tematyki Apelu, jak i wszystkich działań 
na rzecz ochrony przyrody uznałem za celowe przytoczyć słowa narra-
tora stanowiące wprowadzenie do Apelu i zachęcić do wzięcia ich sobie 
do serca i zastanowienia się nad nimi w codziennym działaniu: 

„22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji chcemy 
dziś zainteresować Was problemem zagrożeń jakie mogą dotknąć 
naszą planetę.

Na co dzień rzadko o tym myślimy. Żyjemy tak jakby Ziemia była 
niezniszczalna, jakby jej zasoby miały nigdy się nie wyczerpać. Człowiek 
przyznał sobie prawo do decydowania o jej losie. Często te decyzje 
zagrażają dalszemu istnieniu planety, a tym samym samemu człowie-
kowi. Mimo wielu poszukiwań i badań nie znaleziono żadnego innego 
miejsca we wszechświecie, gdzie człowiek mógłby żyć. 

Czy wobec tego możemy bezmyślnie niszczyć naszą Matkę Ziemię? 
Z pewnością każdy z Was odpowie, że nie. To przecież takie oczywi-
ste, prawda? Jednak warto chwilę pomyśleć, czy każdy z nas zrobił 
i robi wszystko, aby życie na Ziemi było możliwe także dla naszych 
potomnych.

Ziemia to miejsce, gdzie żyjemy. Ale obok nas żyją też zwierzęta. 
Wszystko w przyrodzie jest potrzebne, czemuś służy. Kto dał nam pra-
wo do decydowania o życiu napotkanej w lesie jaszczurki czy skaczącej 
na łące żaby? Pomyślcie jaki smutny byłby świat bez śpiewu ptaków. 
Czy urzekłby nas staw, w którym nie kumkałyby żaby?

Dziś chcielibyśmy Was skłonić do zastanowienia się nad przyszłością 
naszej planety. Człowiek musi się nauczyć na nowo być na tej planecie. 
Nauczyć się być to znaczy nauczyć się żyć, dzielić z innymi, tworzyć 
wspólnotę i w niej uczestniczyć. 

To tutaj na Ziemi mamy rośliny, zwierzęta, naszych przodków, nasze 
rodziny. Musimy to zachować, musimy ocalić Ziemię – ojczyznę. Mu-
simy być solidarni z naszą planetą, musimy ją dobrze zagospodarować. 
Tylko wtedy ludzkość będzie miała przed sobą przyszłość. 

Ten dzisiejszy dzień niech będzie okazją do zastanowienia się nad 
miejscem człowieka na Ziemi. Niech on stanie się początkiem zmiany 
naszego stanowiska wobec przyrody, wobec zwierząt, roślin a także 
innych, żyjących obok nas ludzi.”

„Dzień Ziemi” to jak każdego roku również porządkowanie Ziemi, 
to sprzątanie tego co bądź my sami, bądź też nasi bliżsi lub dalsi znajomi 
naśmiecili w ciągu roku.

Dlatego też młodzież z Antoniewa nie poprzestała na uroczystym 
Apelu. Tuż po nim młodzi chłopcy i dziewczęta porządkowali teren 
wokół Ośrodka i wokół drogi powiatowej Skoki-Bliżyce.

Uroczystości w Antoniewie odbywały się w ramach kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”

E. Lubawy

„zACHOWAJ tRzEŹWY uMYSŁ” 2007 
Po rocznej przerwie Gmina Skoki zgłosiła udział w Ogólnopolskiej 

Kampanii Profilaktycznej „zACHOWAJ tRzEŹWY uMYSŁ” orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radio-
wych w Poznaniu oraz Fundację „trzeźwy umysł” pod patronatem 
Ministrów Edukacji narodowej i Sportu i PzLA. 

W trakcie spotkania organizacyjnego w dniu 12.04 br, z udziałem Burmi-
strza, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz kierownictwa i przedstawicieli placówek oświatowych: szkoły podstawo-
wej, gimnazjum, Fundacji Pomocy Dzieciom Wiejskim oraz Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, a także Biblioteki i Ośrodka 
Pomocy Społecznej, po zapoznaniu się z założeniami i celami kampanii, 
którymi głownie są;

- „Promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia 
kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów” wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz

- „Promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie tożsamości 
indywidualnej i społecznej opartej na dokonywaniu prozdrowotnych wybo-
rów” wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez udział w licznych konkursach 
i działaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym i zdrowotnym, wypra-
cowano program działań w każdej placówce szkolnej oraz program działań 
integracyjnych na terenie Gminy z udziałem dzieci, młodzieży i rodziców. 

Kampania w szkołach podstawowych odbywa się pod hasłami „Tam i z 
powrotem” oraz „Latawiec”, w ramach których ogłoszone zostały działania 
i konkursy propagujące:

- Kształtowanie podstawowych zachowań prozdrowotnych, czyli „Wiem 
i umiem, dobrze się bawię”;

- Nabywanie poczucia kompetencji, czyli „Lubię siebie, dobrze się ba-
wię”;

- Promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, czyli „Lubię ruch, 
dobrze się bawię”

Kampania w szkołach gimnazjalnych przebiega pod hasłem „Tam i z 
powrotem”  oraz „Wyprawa”, a w ich ramach młodzież podejmować będzie 
działania i uczestniczyć w konkursach propagujących:

- Rozwijanie umiejętności umożliwiających, dokonywanie prozdrowotnych 
wyborów, czyli „Sprawdzam i wybieram, dobrze się bawię”;

- Budowanie tożsamości indywidualnej i społecznej, czyli „Poznaję siebie 
i innych, dobrze się bawię”;

- Promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, czyli „Lubię sport, 
dobrze się bawię”. 

W programie tym (o którym informować będziemy szczegółowo, w 
ramach zbliżania się terminów poszczególnych przedsięwzięć) znalazły się 
miedzy innymi:   

1. „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł” – młodzieżowe patrole drogowe 
– akcja sprzeciwu wobec picia alkoholu przez kierowców zorganizowana w 
kwietniu przez komisariat policji. 

2. Marsz profilaktyczny – zorganizowany w maju przez gimnazjum i 
szkołę podstawową.

3. Gminny Rowerowy Rajd Radości – zorganizowany w maju przez gim-
nazjum i szkołę podstawową oraz bibliotekę publiczną i UMiG.

4. Gminny konkurs plastyczny na plakat i hasło o tematyce związanej 
z profilaktyką uzależnień zorganizowany w maju przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Konkurs na gazetkę o tematyce profilaktycznej o nagrodę koordynatora 
ds. uzależnień zorganizowany w maju i czerwcu przez młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Antoniewie.

6. Pisanie listu otwartego do mieszkańców gminy o przestrzeganiu zakazu 
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim zorganizowany w maju przez 
gimnazjum.

7. Festiwal Piosenki Ekologicznej zorganizowany w czerwcu przez Fun-
dację „ Pomoc Dzieciom Wiejskim”.

8. Biegi masowe „ Uciekaj od nałogu”  zorganizowane 31 maja w Światowy 
Dzień bez Papierosa przez gimnazjum.

9. Moje pomysły na nudę – konkurs literacki zorganizowany w czerwcu 
przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Funkcję koordynatora gminnego akcji, mającej „pokazać, że można 
znakomicie się bawić bez alkoholu i innych używek” objęła przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Małgorzata 
Szpendowska – Wylegalska, która na co dzień będzie współpracować z 
koordynatorami w poszczególnych placówkach. 

E. Lubawy

z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia ziemi 
młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 
pod opieką pań: Barbary Wolnej i Marzeny Durec-
kiej w dniu 20 kwietnia br. przygotowała uroczysty 
apel poświęcony Dniu ziemi.

Dzień ziemi!



SKOCKI KALEJDOSKOP

Mieszkańcy wsi wybrali samorządy wiejskie. Walne zebranie ROD Jedność.

Biegi przełajowe. Zając w bibliotece.

Sprzątanie Świata w Szkole w Lechlinie. Eko - Smerfy - o zdrowy styl życia.

Konkurs wiedzy o Wielkopolsce w skockim gimnazjum. Dzień Ziemi w Antoniewie.


