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Tego jeszcze w Skokach 
nie było, dwie Gale pod 
dachem hali widowiskowo-
sportowej w jednym dniu. 
Taką podwójną atrakcję 12 
października mieszkańcom 
Gminy Skoki zorganizował 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusz Kłos wraz 
z Biblioteką Publiczną w 
Skokach.

DWIE GALE W JEDNYM DNIU

Więcej o Galach na stronach 9,10,11

55 lat Koła 
Łowieckiego 

„Borsuk” 
w Skokach

Był rok 1953, gdy sympatycy myślistwa: Czesław 
Bałażyk, Wojciech Grzechowiak, Tadeusz Jędro-
szyk, Feliks Kmiecik, Henryk Kosmala, Stanisław 
Kruś, Andrzej Lechman, Aleksander Miłoszewski, 
Jan Rzadkiewicz, Walerian Starzyński i Mieczysław 
Węglewski zawiązali Koło Łowieckie „Borsuk”  
w Skokach.

Dokończenie na str. 2
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Powstałe Koło Nr 57 „Borsuk” rozwijało 
się i poszerzało grono swych członków, a wy-
chowując już 3 pokolenie myśliwych, w dniu 
18 października br. obchodziło 55 lat swego 
istnienia, a do uroczystości rocznicowych 
doprowadził je Zarząd w składzie: Prezes Cze-
sław Skowronek, Łowczy Sylwester Miłoszew-
ski, a po jego przedwczesnej śmierci Andrzej 
Biegus, Sekretarz Kazimierz Grzegorzewski 
i Skarbnik Janusz Rzymowski.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Świętych Piotra 
i Pawła w Skokach odprawioną przez ks. 
proboszcza Karola Kaczora za pomyślność 
obecnych i za spokój duszy zmarłych człon-
ków Koła. Uroczysty charakter nabożeństwa 
podkreślały poczty sztandarowe i delegacje, 
w tym: Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile i 
Kół Myśliwskich z powiatu wągrowieckiego 
oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, 
a także licznie przybyli w swych galowych 
mundurach myśliwi. Splendoru uroczystości 
dodawał też udział Zespołu Sygnalistów 
z Technikum Leśnego w Goraju, których 
muzyka przeplatała modlitwy oraz pieśni i 
dźwięki organów. 

Spotkanie Jubileuszowe kontynuowano w 
Restauracji ,„Stary Fortepian”, gdzie prezes 
Koła Czesław Skowronek (pełni tę funkcję 
nieprzerwanie od 1979 r.) po powitaniu 
członków i gości przypomniał historię Koła 
i główne aspekty jego działalności w ciągu 
minionych 55 lat: Aktualnie Koło liczy 48 
członków macierzystych, 3 nie macierzystych 
i 4 stażystów. Działa na obszarze 2 obwodów 
łowieckich o łącznej powierzchni 8510 ha na 
terenie Nadleśnictwa Durowo w Gminach: 
Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec i Rogoźno. 
Uprawia 2 poletka łowieckie o pow. 4,18ha 
oraz 1 poletko zgryzowe o pow. 0,26 ha i 
łąki śródleśne o pow. 6,09 ha. Posiada wybu-
dowanych przez członków 17 paśników, 46 
lizawek i 86 ambon. Dążąc do przywrócenia 
w obwodach zwierzyny zasiedla łowiska w 
bażanty i czyni starania o zakup kuropatw, 
królików i zajęcy. 

Wykonując polowania i inne czynności 
gospodarcze jego członkowie mają na 
względzie dobro przyrody i zachowanie jej 
dla przyszłych pokoleń. Od ponad 20 lat 
współpracują ze szkołami: w Wiatrowie, w 
Pruścach i w Wągrowcu oraz z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie. 
Co roku organizują zawody w strzelaniu z 
wiatrówki o Puchar Prezesa Koła, w których 
zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rze-
czowe. Organizują też konkursy o charakterze 
przyrodniczo - ekologicznym oraz pogadanki 
poświęcone tematyce przyrodniczo - łowie-
ckiej. Uczestniczą w akcjach sprzątania lasu, 

sadzą drzewka i krzewy, a współpracując z 
młodzieżą szkolną dokarmiają zwierzynę w 
okresie jesienno – zimowym. 

W rezultacie tak prowadzonej działalności 
Koło cieszy się też pozyskiwaną zwierzyną 
łowną, której średnioroczna liczba wynosi: 
jeleni – 12 szt., dzików – 80 szt., saren – 98 
szt., lisów – 120 szt., kaczek - 80 szt., i bażan-
tów – 12 szt.

Część sprawozdawczo - informacyjną 
spotkania zakończono minutą ciszy ku pa-
mięci tych ,,Co odeszli do Krainy Wiecznych 
Łowów”.

Uroczystości Jubileuszowe stały się też 
okazją do wręczenia odznaczeń i dekoracji 
zasłużonym na polu łowiectwa i ochrony 
przyrody. Dekoracji tych dokonali: członek 
Kapituły Odznaczeń Łowiectwa w Warszawie 
Leopold Bartkowski, Łowczy Okręgu Pil-
skiego PZŁ Sławomir Jaroszewicz i Łowczy  
Okręgu Poznańskiego PZŁ Zbigniew Zieliń-
ski, a zaszczytu otrzymania poszczególnych  
odznaczeń dostąpili: 
- „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”- Koło Nr 

57 „Borsuk” w Skokach, (ozdobił Sztandar, 
który reprezentuje Koło, a którym szczyci 
się ono od 1993 r.) 

- ,,Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej”: Ka-
zimierz Grzegorzewski, Andrzej Ratajczak, 
Czesław Skowronek i pośmiertnie, zmarły 
29.06. br. wieloletni Łowczy Koła Sylwester 
Miłoszewski, w imieniu którego odznaczenie 
odebrała żona Danuta.

- „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej”: 
Henryk Kosmala – członek założyciel Koła, 
Bogumił Łukaszewicz, Marek Pałka i Bog-
dan Miłoszewski

- Odznakę ”Za Zasługi Dla Łowiectwa”: Anna 
Derdziak 

- Medal „Za Zasługi W Rozwoju Wielkopol-
skiego Łowiectwa”: Andrzej Biegus, Mi-
rosław Czerwiński, Waldemar Eichstaedt, 
Bogumił Łukaszewicz, Antoni Świątkowski, 
Robert Zaganiaczyk, Marian Belter i Ta-

55 lat Koła Łowieckiego „Borsuk” 
w Skokach

deusz Wojt.
- Medal „Za Zasługi W Rozwoju Pilskiego 

Łowiectwa”: Franciszek Andebur, Marian 
Bałażyk, Antoni Bochyński, Janusz Brych-
czyński, Mirosław Czerwiński, Jan Hepner, 
Leopold Popek, Antoni Świątkowski i Ro-
bert Zaganiaczyk.
Spotkaniu w „Starym Fortepianie” towarzy-

szyły sygnały myśliwskie w wykonaniu sygnali-
stów z Technikum Leśnego w Goraju. 

Jubileusz Koła nie obył by się też bez życzeń 
i pamiątkowych upominków ze strony gości, 
którzy skorzystali z zaproszenia i swą obecnoś-

cią zaszczycili uroczystości, a wśród których 
szczególny podziw wzbudzał ofiarowany przez 
Koła Łowieckie z powiatu wągrowieckiego 
wspaniały obraz przedstawiający scenę z 
polowania na niedźwiedzie. 

Oprócz już wymienionych, reprezentantów 
władz Łowiectwa oraz delegacji i pocztów 
sztandarowych uroczystości rocznicowe za-
szczycili m.in.: przewodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, 
Zastępca Starosty Wągrowieckiego Tomasz 
Kranc, przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Sekre-
tarz Gminy Wągrowiec Stanisław Owsiany, 
Nadleśniczy Leśnictwa Durowo Zbysław 
Thomas, Zastępca Nadleśniczego Łopuchów-
ko Tomasz Sobalak, kapłani: Karol Kaczor 
i Leszek Sakowski oraz leśnicy, sponsorzy i 
przyjaciele Koła.

Uroczystości Jubileuszowe zakończyła 
wspólna biesiada, w trakcie której przy bar-
szczyku, golonce, kawie i słodkich wypiekach, 
oraz przy zimnym bufecie i innych atrakcjach, 
wśród których królowała pieczona na ruszcie 
dziczyzna wznoszono toasty i do późnych go-
dzin nocnych snuto wspomnienia, a przywołu-
jące pamięć zmarłych kolegów i wspominając 
dawne polowania i sukcesy kreślono plany na 
przyszłość

E. Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Sawiński Wiktor ur. 22.09.
Reszelski Karol ur. 26.09.
Dziechciar Marcel ur. 03.10.
Sierzchuła Zuzanna ur. 03.10.
Grabowski Gracjan ur. 04.10.
Kmieć Szymon ur. 06.10.
Załęski Mikołaj ur. 08.10.
Dziurka Paulina ur.09.10.
Eliński Eryk ur. 14.10.
Deminiak  Mikołaj ur.15.10.
Gracz Gracjan ur. 17.10.
Kołodziejski Oskar ur. 20.10.
Majchrzak Konrad ur. 20.10.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Mańka Krzysztof i Lewicz Agnieszka
Wysocki Zbigniew i Mikołajczak Barbara
Horemski Krzysztof i Sroczyńska Angelika
Sękowski Bartłomiej i Szymkowiak Sandra
Szymocha Mirosław i Czajka Joanna
Sroczyński Daniel i Martyńska Ewelina
Górecki Krystian i Szymkowiak Kamila
Arkoński Tomasz i Wojtecka Beata
Dziabas Maciej i Pawlak Joanna
Gruszka Paweł i Szczygielska Anna
Pikiński Paweł i Mielnik Agnieszka
Sypniewski Sebastian i Grossmann Żaneta
Grzegorek Tomasz i Pawlak Angelika
Rozmiarek Zbigniew i Nowak Marzena
Gołdyn Krzysztof i Dull Agnieszka
Malczewski Arkadiusz i Nowakowska Judyta
Student Maciej i Krupecka Agata
Sosnowski Mariusz i Pruss Monika
Płaczkowski Norbert i Nowak Natalia
Gruszka Daniel i Przybysz Patrycja
Nyczak Krzysztof i Luma Dagmara
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:
Jażdżewski Tadeusz r.1944 – Skoki zm. 26.09.
Michel Kunegunda r.1924 – Rościnno  zm. 02.10.
Ciecierska Janina r.1928 – Antoniewo zm. 02.10.
Klewenhagen Halina r.1946 – Skoki zm. 08.10.
Kozłowska Dorota r.1957 – Bliżyce zm. 09.10.
Nowacka Lucyna r.1951 – Skoki zm. 11.10.
Jesse Helena r.1922 – Chociszewo zm. 13.10.
Salicki Adam r.1950 – Stawiany zm. 14.10.
Tafelski Teodor r.1925 – Skoki zm. 27.10.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

11 LISTOPADA – NARODOWE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

11 listopada 1918 r po 123 latach zaborów Polska wybiła się na 
niepodległość i wróciła na mapy Europy i Świata. I chociaż Wielko-
polska i Pomorze nadal pozostawały pod okupacją niemiecką i dla 
tych ziem wolność rozpoczęła się 27 grudnia, a zapoczątkowało ją 
Powstanie Wielkopolskie i związana z nim walka o ukształtowanie się 
polskich granic, dzień ten zapoczątkował nadzieję na to że wolność i 
niezależność jest możliwa.

Dzień 11 listopada każdego roku obchodzimy jako Święto Narodo-
we, jako Dzień Niepodległości.

Dla uczczenia tego pamiętnego dnia i podkreślenia jego radosnego 
charakteru oraz znaczenia dla nas, współczesnych Polaków odbywają 
się w całym kraju uroczystości Jubileuszowe.

Uroczystości te odbędą się też w naszej Gminie, a rozpocznie je 
w dniu 11 listopada o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Skokach 
Msza Święta za Ojczyznę. Tutaj też, w kościele będzie  miała miejsce, 
poświęcona temu wielkiemu wydarzeniu w historii naszego narodu, 
część artystyczna w wykonaniu skockiej  młodzieży. 

Po uroczystościach w kościele nastąpi przemarsz pod Tablicę Pa-
miątkową na Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie członkowie 
władz i przedstawiciele społeczeństwa złożą wiązanki kwiatów i  od-
dadzą cześć wszystkim poległym w walkach o Wolną Polskę. 

Uroczystości w kościele poprzedzi Turniej Niepodległościowy w 
strzelaniu z wiatrówek, którego organizatorem jest Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Skokach. 

Kontynuacją uroczystości Jubileuszowych – 90 rocznicy odzyskania 
Niepodległości będzie koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego, który odbędzie się 15 listopada 2008r. o godz. 
18- tej w hali Gimnazjum w Skokach. 

Informując o powyższym apelujemy do naszych współmieszkańców o 
włączenie się do w/w uroczystości i podkreślenie tego szczególnego dnia 
poprzez: 

- oflagowanie flagami narodowymi swych budynków i mieszkań, 
- liczny udział we wszystkich uroczystościach Jubileuszowych. 

W dniu 11 XI 2008 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach 
organizuje 

Powstańczo – Niepodległościowy Turniej Strzelecki

W programie (we wtorek 11 listopada 2008 r.):

- godz. 11.25 gala mundurowa przed domem Zielonoświątkowego 
Króla Kurkowego AD 1922 Wincentego Jastrząbka przy ul. Jana 
Pawła II nr 5,

- godz. 11.30 uroczysty apel przed domem Zielonoświątkowego 
Króla Kurkowego AD 1924 Mieczysława Pilaczyńskiego przy 
Placu Powstańców Wlkp. nr 4

- godz. 12.15 zawody strzeleckie na strzelnicy brackiej na sta-
dionie przy ul.Parkowej w Skokach w kategoriach::

  - turniej do tarczy brackiej
  - turniej do tarczy Młodych Strzelców
  - otwarty turniej do tarczy Darczyńców
  - otwarte turnieje punktowe
- ok. godz. 15.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

SPROSTOWANIE !!!
Niektóre wejściówki na koncert Reprezentacyjnego Ze-

społu Artystycznego Wojska Polskiego zawierają błędnie 
podaną godzinę rozpoczęcia koncertu! 

Proszę zapamiętać: koncert rozpocznie się 
o godz. 18.00. 

Bardzo przepraszam za popełniony przeze mnie błąd.
Aleksandra Gajewska
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GMINA SKOKI PO RAZ KOLEJNY 
NA MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGACH POZNAŃSKICH 

TOUR SALON 2008
W dniach 16-18 października w Poznaniu odbywały się Targi Re-

gionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2008. Wystawcy 
prezentowali swoje oferty turystyczne, kierując je do wszystkich, 
którzy poszukują pomysłów na spędzenie np. wakacji, zaplanowanie 
czynnego wypoczynku, w nowych ciekawych miejscach. 

Wśród wystawców tak jak w dwóch poprzednich latach nie zabrakło 
Miasta i Gminy Skoki. Jak co roku mieliśmy wspólne stoisko z pozo-
stałymi 9 gminami Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz miastem Poznaniem. Tym 
razem stoisko PLOT-u imitowało stanicę leśną w Puszczy Zielonka. 
Były więc świerki, drewniany domek, mapa rowerowa, stojaki na 
rowery oraz ptasi śpiew.

Impreza daje nam szansę pokazania swoich turystycznych walorów 
(bogactwo Puszczy Zielonki, ścieżki rowerowe min. Cysterski Szlak 
Rowerowy w Północnej Wielkopolsce, „Szlak Kościołów drewnia-
nych, bazę noclegową) wśród szerokiego, międzynarodowego grona 
odbiorców.

Walory turystyczne, w tym szczególnie gospodarstwa agroturystycz-
ne na stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promowała 
mieszkanka naszej Gminy pani Hanna Sudoł, na co dzień właścicielka 
gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo w Dolinie” w Dąbrówce 
Kościelnej. 

Udany pomysł na prezentację stoiska zauważony został, nie 
tylko przez zwiedzających, ale również przez Kapitułę Konkursu 
ACANTHUS AUREUS. Zespół jurorów uznał po raz trzeci, iż nasze 
stoisko w największym stopniu ułatwia kontakt z klientami i sprzyja 
celom marketingowym.

Karolina Stefaniak 

DARMOWY DOSTĘP 
DO INTERNETU

Od pewnego czasu zainteresowanie mieszkańców wzbudza 12 me-
trowy maszt, który pojawił się na budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Powodowani analogiczną ciekawością skontaktowaliśmy się z 
Burmistrzem  Tadeuszem Kłosem i pracownikami Urzędu i uzy-
skaliśmy wyjaśnienia, z którymi dzisiaj pragniemy podzielić się z 
czytelnikami. 

Otóż pragnąc udostępnić mieszkańcom dostęp do internetu 
Urząd Miasta i Gminy w m-cach lipcu i sierpniu 2007r. zainstalował 
na budynku Urzędu antenę umożliwiającą bezpłatne korzystanie 
z internetu, stron www, e-administracja i e-bankowość. W ramach 
tego projektu bezprzewodowej sieci WIFI każdy z mieszkańców 
zamieszkały w promieniu 1,5 km mógł się podłączyć do sieci i bez 
dodatkowych opłat korzystać z internetu. W praktyce, z udogodnienia 
tego mogło korzystać od 30 do 50 osób.

Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem w terenie. 
Stąd też Urząd Miasta i Gminy postanowił zwiększyć zasięg oraz 
liczbę użytkowników, którzy będą mogli korzystać z darmowej łącz-
ności internetowej.

Właśnie w tym celu zainstalowano 12 metrowy maszt składający 
się z 4 anten skierowanych na 4 strony świata. Anteny te zapewniają 
użytkownikom łączenie się z internetem z prędkością 2MB, a w 
przyszłości planuje się zwiększenie tej prędkości do 4 MB.

Tak więc obecnie z bezpłatnego dostępu do internetu może korzy-
stać jednocześnie do 100 użytkowników zamieszkałych w promieniu 
4 km od budynku Urzędu. 

Koszt zakupu i zainstalowania anten sfinansowano z budżetu 
Gminy. Również z budżetu pokrywany będzie koszt związany z 
użytkowaniem internetu.

E. Lubawy 

JANINA KUCHARSKA 
I CZESŁAWA MAJCHRZAK

ODZNACZONE
ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ

Na wniosek Zarządu Koła 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Sko-
kach Zarząd Główny Związku 
w Warszawie przyznał pa-
niom Janinie Kucharskiej i 
Czesławie Majchrzak ,,Złotą 
Odznakę Honorową.

Odznaczeń obu pań w trak-
cie zebrania Koła w dniu 2 września br. dokonał Henryk Zywert – prze-
wodniczący Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Warszawie. 

Przyznane odznaczenia to dowód uznania za dyspozycyjność i aktyw-
ny udział pani Janiny Kucharskiej i pani Czesławy Majchrzak w wielu 
pracach Koła, w tym za czynny udział w uroczystościach lokalnych i 
państwowych oraz w pracach na rzecz członków Koła. 

Pani Janina Kucharska pracę zawodową związała z Polskimi Kole-
jami Państwowymi, a pani Czesława Majchrzak z pracą w Zakładach 
,,Linum ‘’w Sławie Wlkp. Pani Kucharska w Kole Związku Emerytów 
działa nieprzerwanie od 1990, a pani Majchrzak od 1994r. 

E. Lubawy

Punkt informacyjny WRPO
W dniu 15.02.2008 roku w Wągrowcu, działalność rozpoczął 

Punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).

W ramach pełnionych obowiązków pracownicy Punktu informa-
cyjnego WRPO udzielają bezpłatnych informacji wszystkim, którzy 
chcieliby uzyskać finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich 
zarówno w ramach WRPO jak i krajowych Programów Operacyj-
nych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na 
lata 2007-2013. 

Punkt informacyjny WRPO znajduje się w budynku Starostwa Powiato-
wego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15, piętro I, pok. 101

Tel. (0-67) 26-80-508, Fax. (0-67) 26-27-888
e-mail: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl
serwis informacyjny:  www.wrpo.wielkopolskie.pl  
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
Pn.: 8:00 - 16:00       Wt. – Pt.: 7:30 – 15:30 

Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz inne podmioty mające siedzibę na terenie Wielkopol-
ski otrzymają w Punkcie informacyjnym WRPO pomoc w ubieganiu się o 
środki unijne. 

Pracownicy nie świadczą usług pisania wniosków.
W Punkcie informacyjnym WRPO można: 
· dowiedzieć się, jak skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich dostęp-

nego w ramach WRPO oraz krajowych Programów Operacyjnych,
· znaleźć materiały informacyjne poświęcone WRPO 2007-2013, w wersji 

drukowanej i elektronicznej,
· poznać tryb i wymagane terminy złożenia wniosku aplikacyjnego WRPO 

oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, by wnio-
sek był kompletny,

· uzyskać informacje o możliwościach i zasadach dofinansowania projektów 
realizowanych w ramach WRPO.
Informacji udzielają: 
- Magdalena Jessa, Beata Ślesińska

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
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PRZETARGI
Rozstrzygnięto
· Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych 

położonych w Skokach w rejonie ulicy Dojazd, tj.
Działka nr 70/10 o pow. 0,1230 ha – cena wyw. 72.822 zł. – sprze-

dano za 116.000,00 zł;
Działka nr 70/11 o pow. 0,0865 ha – cena wyw. 51.448 zł – sprze-

dano za 90.000,00 zł;
Działka nr 70/12 o pow. 0,0825 ha – cena wyw. 49.105 zł. – sprze-

dano za 95.500,00 zł;
Działka nr 70/15 o pow. 0,1399 ha – cena wyw. 82.716 zł. – sprze-

dano za 118.000,00 zł;
Działka nr 70/16 o pow. 0,1481 ha – cena wyw. 73.078 zł. – sprze-

dano za 100.000,00 zł;
· Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych 

położonych w Sławie Wlkp. tj.
Działka 15/49 o pow. 0,1260 ha – cena wyw.60.720 zł.  – cena 

sprzedaży - 61.330,00 zł;
Działka 15/67 o pow. 0,1034 ha – cena wyw.  51.230 zł.  – cena 

sprzedaży – 62.230,00 zł;
Działka 15/68 o pow. 0,1381 ha – cena wyw. 63.920 zł.  – cena 

sprzedaży – 84.950,00 zł;
· Przetarg nieograniczony na dostawę agregatów prądotwórczych 

do zasilania awaryjnego obiektów komunalnych tj. stacji uzdat-
niania wody w Roszkówku, oczyszczalni ścieków w Skokach, stacji 
podciśnieniowej przepompowni ścieków w Skokach. Wpłynęło 
14 ofert, z tego ważnych (spełniających określone w ogłoszeniu 
o przetargu wymogi) 11 ofert. Najtańszą ofertę przedstawiła 
firma GAZSTAL S.A., Zielona Góra. Koszt zakupu 3 agregatów 
wyniesie 123.222,44 zł.

· Przetarg na bieżące utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i 
zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2008/2009. Wybrano 
wykonawcę tj. firma DAMBRO, Rakojady. Cena oferty 27.522,24 
zł.

· Wykonawcę odśnieżania i usuwania gołoledzi na placach, 
chodnikach i parkingach na terenie miasta Skoki wyłoniono na 
podstawie zapytania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma KRECIK tj. 21.553,01 zł (łączna kwota za sezon – wyko-
rzystana będzie w zależności od zapotrzebowania).

· Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągu na terenach budowlanych pomiędzy ulicą Zamkową i 
Wągrowiecką w Skokach. W ramach zadania zaplanowano wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej o dł. 419,5 m oraz sieci wodociągowej 
o dł. 242,5 m. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. Korzystniejszą 
ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i 
Melioracji, Wągrowiec. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 
94.722,02 zł.

· Ze względu na brak zainteresowania ofertą, nie odbył się zapla-
nowany na 24 października br. przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż 11,7361 ha nieruchomości gruntowej, położonej  w 
Sławie Wlkp. 

Ogłoszono:
· Unieważniono ogłoszony 5 września br. przetarg na rekultywację 

murawy boiska sportowego w Skokach wraz z budową systemu 
nawodnień. Najniższa cena oferty (124.368,86 zł) przekraczała 
kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania 
(59.500,00 zł). W związku z powyższym zadanie podzielono na 
dwa etapy i ogłoszono przetarg nieograniczony na I etap rekul-
tywacji płyty boiska sportowego w Skokach. W ramach zadania 
zaplanowano wykonanie nawodnienia boiska przy użyciu 20 szt. 

zraszaczy wynurzeniowych. Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 
br. Inwestycja ma być zrealizowana do 29 listopada br.

· Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej położonej we wsi Sławica, stanowiącej działkę nr 
320/3 o pow. 0,0188 ha. Przetarg zaplanowano na 13 listopada 
br. Cena wywoławcza do przetargu 9.700,00 zł.

· Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 
Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 6 listopada br.

Wykazano:
Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy
· Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 294 o pow. 0,0490 

ha, położoną w Sławicy. Wartość nieruchomości - 36.868,00 zł.
· Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 297 o pow. 0,0559 

ha, położoną w Sławicy. Wartość nieruchomości – 41.919,00 zł.
· Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 5/38 o pow. 0,0162 

ha, położoną w Sławicy. Wartość nieruchomości - 10.684,00 zł.
· Nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 526/16 o 

pow. 0,0207 ha, położoną w Sławicy. Wartość nieruchomości 
– 13.374,00 zł.

Do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
udział Gminy Skoki wynoszący 94/547 części we własności działki 
nr 155 położonej w Skokach przy ul. Mickiewicza. Cena wywoław-
cza udziału wynosi 7.559,12 zł

Sprawy bieżące:
· Realizując Uchwałę Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej Gminy 

Skoki z dnia 25.09.2008, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki odstą-
pił od wykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego 
działki nr 1385, położonej w Skokach.

· Wykonano remont cząstkowy drogi gruntowej w Kakulinie. 
Utwardzono kruszywem z recyklingu 400 m drogi. Łączny koszt 
remontu – 33.800 zł.

· Przedłużono przepust, poszerzono drogę i wybudowano chodniki 
w Roszkowie.

· Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg w Wysoce, 
Nadmłynie i Lechlinie.

· Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej, zakończono przyjmowanie wniosków o 
zwrot podatku akcyzowego.  Do Urzędu wpłynęło 147 wniosków 
na łączną kwotę zwrotu 235.313,61 zł.

· Podsumowano akcję Sprzątanie Świata. W ramach akcji, dzięki 
zaangażowaniu osób w niej uczestniczących, zebrano łącznie 383 
worków śmieci.

· Trwa przygotowywanie dokumentacji na budowę drogi wraz z 
kanalizacją na ulicach Głowackiego i Kościuszki w Skokach oraz 
na budowę drogi gminnej w Budziszewicach.

· Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu wraz 
z przyłączami w Lechlinie.

· Przygotowano projekt propozycji wydatków ze środków Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. Uwzględniono do realizacji w 
2009 r. następujące drogi: Potrzanowo – Smolarki, Potrzanowo-
Włókna oraz drogę w Brzeźnie. Propozycja, po zaopiniowaniu 
przez Radę Miejska Gminy Skoki, przesłana zostanie do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

· Trwa przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod drogę 
gminną w Roszkówku.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
· Zmiany zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych 
w podziale na dysponentów środków oraz planu wydatków na 
zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki 
w roku 2008;

· Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;
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SPRAWy BIEżąCE:
· Realizując Uchwałę Nr XXIII/152/2008 Rady Miejskiej Gminy 

Skoki z dnia 25.09.2008, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki odstąpił 
od wykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki 
nr 1385, położonej w Skokach.

· Wykonano remont cząstkowy drogi gruntowej w Kakulinie. Utwar-
dzono kruszywem z recyklingu 400 m drogi. Łączny koszt remontu 
– 33.800 zł.

· Przedłużono przepust, poszerzono drogę i wybudowano chodniki w 
Roszkowie.

· Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg w Wysoce, Nad-
młynie i Lechlinie.

· Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, zakończono przyjmowanie wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego.  Do Urzędu wpłynęło 147 wniosków na łączną 
kwotę zwrotu 235.313,61 zł.

· Podsumowano akcję Sprzątanie Świata. W ramach akcji, dzięki 
zaangażowaniu osób w niej uczestniczących, zebrano łącznie 383 
worków śmieci.

· Trwa przygotowywanie dokumentacji na budowę drogi wraz z ka-
nalizacją na ulicach Głowackiego i Kościuszki w Skokach oraz na 
budowę drogi gminnej w Budziszewicach.

· Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu wraz z 
przyłączami w Lechlinie.

· Przygotowano projekt propozycji wydatków ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Uwzględniono do realizacji w 2009 r. 
następujące drogi: Potrzanowo – Smolarki, Potrzanowo-Włókna oraz 
drogę w Brzeźnie. Propozycja, po zaopiniowaniu przez Radę Miej-
ska Gminy Skoki, przesłana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.

· Trwa przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod drogę 
gminną w Roszkówku.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
· Zmiany zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2008;

· Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;

OGŁOSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, że Zarządze-
niem nr 115/2008 z dnia 22 .X.2008 r. ogłoszony został zamiar 

sprzedaży  udziału Gminy Skoki 
we własności działki budowlanej  nr 155  

położonej w Skokach przy ul Mickiewicza .
 Udział Gminy  w działce o pow. 547 m2 wynosi 94/547 części . 
Pozostała część stanowi własność spadkobierców po zmarłej  
osobie fizycznej. 
Sprzedaż odbywać się będzie w formie przetargu nieograniczo-
nego. 
Cena wywoławcza z podatkiem Vat wynosi 7559,12 zł. 

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w 
nieruchomości wymienionej  w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 
i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.)  i zainteresowane są nabyciem 
udziału w tej  nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc 
od daty ogłoszenia  wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach.

 
Zarządzenie o pełnej treści zamieszczone zostaje na tablicy 

ogłoszeń  Urzędu oraz na  stronie internetowej  Urzędu  Miasta 
i Gminy Skoki.    

Informacji w  sprawie sprzedaży udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 061-8925-815 lub 061-8925-814. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Tel./061/8 925 801, Fax /061/8 925 803
OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dzierżawców nieruchomości stanowiące działki letniskowe poło-
żone w Sławicy:

1. działkę nr 294 o pow. 0,0490 ha         wartość 36.868,00zł 
zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wągrowcu 

KW Nr 47130 
2. działkę nr 297 o pow.0,0559 ha         wartość 41.919,00zł
zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wągrowcu 

KW Nr 49048
                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Tadeusz Kłos

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11 , 62-085 Skoki

Tel./061/8 925 801, Fax /061/8 925 803
OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej działki nr 

3/38  i  nr  526/16 na poszerzenie działek letniskowych  położo-
nych w Sławicy:

1. Działka nr 5/38 o pow. 0,0162 ha         wartość 10.684,00zł 
zapisana w księdze wieczystej Sądu  Rejonowego w Wągrowcu 

Kw Nr 48072 na poszerzenie działki nr 166
2. Działka nr 526/16 o pow. 0,0207 ha     wartość 13.374,00zł 
Zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wągrowcu 

KW  Nr 48065 na poszerzenie działki nr 283
 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Tadeusz Kłos
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1. Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji
w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia, w tym jedno wspól-

ne posiedzenie podczas, którego analizowała i opiniowała materiały 
pod obrady dzisiejszej sesji Rady.

Na drugim posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się:
- ze stanem obecnym i prognozą długu publicznego miasta i gminy 

Skoki.
- z przebiegiem realizacji inwestycji zaplanowanych do realizacji na 

2008r.

2. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Porządku  Publicznego

w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia, w tym jedno wspól-
ne posiedzenie gdzie opiniowała materiały pod obrady sesji Rady.

Jedno posiedzenie poświęcone było sprawom:
- omówieniu gospodarki  odpadami, realizacji systemu zbiórki odpa-

dów, edukacji ekologicznej, funkcjonowaniu wysypiska śmieci.
- wysłuchano informacji nt. możliwości korzystania z funduszy z Unii 

Europejskiej w Gminie Skoki na działania w zakresie rolnictwa, 
ochrony środowiska, porządku i działalność kulturalną i sportową.

3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia, w tym jedno wspól-

ne  posiedzenie  poświęcone  opiniowaniu materiałów pod obrady 
dzisiejszej sesji Rady.

Drugie posiedzenie poświęcone było: 
- analizie projektu ”Programu Zdrowotnego Powiatu Wągrowieckiego 

na lata 2008 -2011”.
- Członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami Klubu Sporto-

wego „Wełna” zapoznając się z działalnością Klubu za rok  bieżący i 
zamierzeniami na 2009r. Dokonano przeglądu obiektów sportowych , 
wyposażenia Klubu w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia 
działalności sportowej.

4. Komisja Rewizyjna
dokonała Kontroli realizacji  dodatków mieszkaniowych  za 2007 r., 

oceniła kryteria i zasady przydziału. 
Na podstawie zestawień i dokumentów Komisja Rewizyjna zauwa-

żyła, że ilość osób  ubiegających się o przyznanie dodatków mieszka-
niowych z roku na rok maleje. 

Przyczyną tego stanu jest między innymi: spadek bezrobocia, a tym 
samym wzrost dochodów w gospodarstwach domowych, a także wykup 
mieszkań na własność.

Komisja dokonując kontroli dodatków mieszkaniowych za 2007r. 
żadnych uchybień w tym zakresie nie zauważyła, a zadania te są rea-
lizowane w sposób odpowiedzialny i prawidłowy przez Urząd Miasta 
i Gminy Skoki.  

Komisja podsumowując kontrolę stwierdziła, że Urząd Miasta i 
Gminy prawidłowo gospodaruje środkami publicznymi przeznaczo-
nymi w budżecie na ten cel i nie wnosi żadnych uwag i wniosków do 
protokołu.

OBRADOWALI SOŁTySI !
16 października br. Burmistrz zorganizował kolejną naradę Soł-

tysów Gminy Skoki. 
Tematem narady było:
1. Informacja nt. obowiązkowych i dobrowolnych, dotowanych ubez-

pieczeń i upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
2. Omówienie możliwości współfinansowanych projektów przez Unię 

Europejską w ramach Stowarzyszenia Dolina Wełny przy pomocy 
Programu LIDER +4 w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-1013.

3. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie Gminy .

4. Omówienie problemu dot. utrzymania porządku i czystości w 
sołectwach.

5. Informacja dot. pomocy do rolników dotkniętych tegoroczną 
suszą.

6. Informacja Burmistrza nt. realizacji zadań inwestycyjnych.
7. Sprawy bieżące:
- informacja dot. inwentaryzacji majątku gminy.
- informacja dot. dostarczenia faktur do  końca listopada 2008r.
- ustalenie terminów  zaległych zebrań wiejskich.

Oprócz Sołtysów, udział w naradzie wzięli także: przedstawiciel PZU 
SA – Eugenia Cieślowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolina 
Wełny” powstałego w ramach programu LEADER+- Władysław 
Harasimowicz, Komendant Komisariatu Policji w Skokach – Jacek 
Matysiak oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Sekretarz Gminy 
– Blanka Gaździak,, Inspektorzy: Ryszard Kobus i Krzysztof Mańka 
i dyrektor Biblioteki – Elżbieta Skrzypczak. 

W trakcie narady zgodnie z porządkiem obrad przedstawiciel PZU 
omówił ogólne warunki dobrowolnych i obowiązkowych – dotowanych 
przez państwo ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 
Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”  zaprezen-
tował możliwości skorzystania z dotacji unijnych na tworzenie oraz 
na rozwój mikro – przedsiębiorstw i wsparcia obszarów wiejskich, a 
Komendant Komisariatu poinformował o stanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Skoki. Z wystąpienia 
tego wynikało, że ilość wykroczeń drogowych w stosunku do roku 
ubiegłego znacznie spadła, przy czym równocześnie zmniejszyła się 
ilość pozostałych wykroczeń i przestępstw. Na ten pozytywny stan duży 
wpływ niewątpliwie miała zwiększona liczba pracowników Komisariatu 
i wyposażenie Policji w radary bezprzewodowe. 

Z informacji pracowników Urzędu uczestnicy narady dowiedzieli się, 
że w trakcie tegorocznej suszy Komisja sporządziła protokóły suszowe 
w 226 gospodarstwach, z których 162 rolników złożyło wnioski o pomoc 
suszową. Rolnicy mogą też ubiegać się o kredyty suszowe. 

Omawiając sprawy związane z ekologią apelowano do Sołtysów o 
włączenie się do edukacji mieszkańców w zakresie segregacji odpadów 
oraz o zgłaszanie do Urzędu o powstałych nielegalnych wysypiskach 
śmieci oraz o konieczności opróżniania pojemników na odpady. 

Dalsze ustalenia dotyczyły inwentaryzacji majątku Gminy w Świet-
licach Wiejskich oraz rozliczenia środków finansowych przekazanych 
z budżetu Gminy do dyspozycji Sołectw. 

Burmistrz ze swej strony poinformował uczestników o przebiegu 
zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2008 z budżetu Gminy 
oraz o wstępnie planowanych inwestycjach na rok 2009. Omówiono 
też sprawę zebrań wiejskich, które winny się odbyć w Sołectwach do 
końca br. 

Dyrektor Biblioteki wraz z Burmistrzem podziękowali Sołectwom za 
przygotowania wieńcy dożynkowych oraz za udział w niedzielnej Gali 
Produktów Regionalnych i zaprosili mieszkańców do udziału w Kon-
cercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 
który odbędzie się 15 listopada 2008 r. w hali skockiego Gimnazjum. 

Uczestnicy narady otrzymali też ulotki i materiały informacyjne dot. 
spraw będących przedmiotem narady z prośbą o ich rozpowszechnienie 
w swych środowiskach.

E. Lubawy

DBAJ O DZIECI, 
NIE PAL ŚMIECI!

Pamiętaj: spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy, 
styropiany i papy wydzielają silne substancje toksyczne, 
które mogą wywołać wiele chorób układu oddechowego. 
Mogą też przyczyniać się do powstania chorób rako-
twórczych w najbliższym twym otoczeniu.
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AKCJA ZIMOWA 2008/2009
Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na terenie Miasta 
i Gminy Skoki zarządcami poszczególnych dróg są:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Oddział w Wągrowcu tel: (067)2627935
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. Poznańska i Rościńska 

w mieście Skoki)
Nr 197 – relacji Sława Wlkp – Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel (067) 2685480, 0604438431
Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Ka-

zimierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska, 
ul. Topolowa

Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki
Lechlin – Łosiniec
(dr. woj. 196) Roszkowo – Popowo Kościelne
Rościnno – Lechlin – Roszkowo
Rakojady – Kakulin – Kuszewo
Raczkowo – Jabłkowo
Glinno – Bliżyce – Wysoka – Pawłowo Skockie
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonow
Kuszewo – Jabłkowo – Rybno Wielkie
Pląskowo – Michalcza
Głęboczek – Dąbrówka Koscielna
Długa Goślina – Potrzanowo – Skoki
Urząd Miasta i Gminy 
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
Tel: (061) 8925804
Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie miasta  i gminy jest 

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
Urząd Miasta i Gminy w Skokach będzie prowadził zimowe utrzy-

manie dróg na w/w drogach na odcinku 68,1 km, w standardach 4-tym 
i 5-tym. Do 4-tego standardu zaliczono przede wszystkim drogi o regu-
larnej komunikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu gospodarczym. 
Drogi o mniejszym znaczeniu zostały zaliczone do standardu 5-tego. 
Jednocześnie informuje prace będą prowadzone wg charakterystyki, 
opisu i dopuszczalnych odstępstw w poszczególnych standardach 
zimowego utrzymania dróg.

1. Odśnieżanie dróg.

Lp. Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
Dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od 
standardu po ustaniu opadów śniegu

 1    IV Jezdnia odśnieżana na całej 
szerokości

śnieg luźny               - 8 godz.
śnieg zajeżdżony      - występuje
języki śniegowe        - występują
zaspy                          - 8 godz.
(dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 8 godz.)

 2    V

Jezdnia odśnieżana w 
miejscach występowania zasp, 
odśnieżony przynajmniej jeden 
pas ruchu z wykonaniem 
mijanek

śnieg luźny               - 16 godz.
śnieg zajeżdżony       - występuje
nabój śnieżny           - występuje
zaspy                        - do 24 godz.
(dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 24 godz.)

2. Likwidacja śliskości zimowej.

 Lp. Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi 
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od 
standardu po stwierdzeniu 
występowania zjawiska

 1  IV
Jezdnia posypywana na 
odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu

gołoledź               - 8 godz.
pośniegowa         - 10 godz.
lodowica             - 8 godz.

 2  V
Jezdnia posypywana na 
odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu

gołoledź               - 8 godz.
pośniegowa         - 10 godz.

Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg 
2008/2009 dysponuje:

a) materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:
– Piasek - 200 ton
- Sól – 50 ton
Do posypywania dróg będzie używana mieszanina piasku z solą (o 

zawartości soli ok. 25%)
b) sprzętem:
– piaskarki samochodowe – 2 szt

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą systemem 
interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk 
dla przejezdności dróg. Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada 
za zimowe utrzymanie dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie po-
zostałych dróg odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i Powiatowy Zarząd Dróg.

3. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych
Wykonawcę prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi 

na drogach gminnych wybrano na podstawie przetargu: DAMBRO 
Bronisław Maryniocha, Damian Milibrand, Rakojady 3/1, 62 – 085 
Skoki. 

Kwota oferty – 27522,24 zł brutto
Ilość ofert - 1

Natomiast prace odśnieżania i usuwania gołoledzi na placach, chod-
nikach i parkingach na terenie miasta Skoki wyłoniono na podstawie 
zapytania cenowego:

KRECIK
ul. Akacjowa 10, 62 – 085 Skoki
Kwota oferty - 21553,01 zł brutto
Ilość ofert 2

Uwaga - Zastrzeżenie i uwagi do stanu technicznego dróg innych 
niż gminne należy kierować do w/w zarządców dróg.

STRAŻACKA RODZINA!
W marcowym wydaniu ,,Wiadomości Skockich w artykule pt. 

„Strażacka Rodzina” zaprezentowaliśmy trzypokoleniową rodzinę 
strażacką od lat związaną z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sko-
kach. 

Obecnie prezentujemy zdjęcie naszych bohaterów związanych do 
dzisiaj ze skocką OSP. 

Na naszym zdjęciu widzimy panią Krystynę Rzepczyk, której w 
galowym mundurze strażackim towarzyszy mąż – Alfons Rzepczyk. 
W drugim rzędzie stoi syn Krystyny i Alfonsa – Zbigniew Rzepczyk, 
któremu z prawej strony towarzyszą synowie: Tomasz i Mikołaj, a 
z lewej siostrzeniec – Paweł Kaniewski. W skład strażackiej rodziny 
wchodzi też nieobecny na zdjęciu (z uwagi na przebywanie na kursie 
zawodowym) Krzysztof Kaniewski. 

E. Lubawy
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W pierwszej kolejności na mieszkańców czekała III Gala Produktów 
Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych do udziału w której zaprosze-
nie przyjęło 26 wystawców z Gminy Skoki, powiatu wągrowieckiego, a 
nawet z innych rejonów województwa wielkopolskiego:
1. Bożena Wrzesińska ze Skoków – szydełkowanie
2. Katarzyna Klewenhagen i Justyna Orchowicz ze Skoków – ozdoby 

z masy solnej 
3. Kaja Markiewicz ze Skoków – szydełkowanie, artystyczna biżu-

teria 
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Kuszewa 
5. Zakład Aktywności Zawodowej Gołaszewo w Gminie Mieścisko
6. Savitor Sp. z o.o. z Gniezna producent krówek tradycyjnych
7. Marek Siuda z Dopiewa – metaloplastyka 
8. Mieczysław Kogut z miejscowości Ludomy -  rzeźba i relief 
9. Alicja Łukasiewicz Galeria Lwowska z Puszczykowa
10. Iwona Ciężkowska-Stencel z Poznania - malowane drewno – de-

cupage
11. Piekarnia-Cukiernia Wojciech i Kajetan Zborowscy z Wągrow-

ca
12. Andrzej Kozierski z Gniezna – pracownia złotnicza. 
13. "Vic-Alam" - Leonard Skrętny z Wągrowca – wyroby z wikliny
14. PHU ZODAR - Zofia Dąbrowska z Gniezna – cebulki kwiatowe 
15.  Barbara Przybylska i Ireneusz Patro z Laskownicy Wielkiej – rę-

kodzieło ludowe
16. Teresa i Adam Jankiewicz z Wągrowca - rzeźbiarstwo i malar-

stwo
17. dr Gustawa Patro Twórca Ludowy z Wągrowca. 
18.  Zofia Korpys z Wągrowca – haft
19. Urszula i Sławomir Stępniak z Wągrowca - malarstwo, rysunek, 

grafika
20.  Agnieszka Mańka – malarstwo, portrety, karykatura
21.  Stowarzyszenie „Gościnianka” z Gościejewa Gmina Rogoźno wraz 

z Ludowym Zespołem Muzyczno-Wokalnym „Gościnianka” 
22.  Giwer Art. - Henryka i Zdzisław Giwer Rękodzielnicze – wyroby 

z drewna (warsztaty „Wypleć to sam” z papieru)
23.  Littlepet - Irena Maciaszek z Jerzykowa - Produkcja Ceramiki 

Ozdobnej
24.  Krzysztof Kubikowski z Mieściska – pasieka
25. Eugeniusz Tacik z Ostroroga - rzeźbiarz ludowy
26.  Andrzej Ślęzak z Morakowa – wyroby ze słomy 

W hali zrobiło się barwnie i gwarno, po uroczystym otwarciu przez 
pana Burmistrza, odwiedzający stoiska mogli podziwiać rękodzielnicze 
prace wystawców, spróbować swojskich domowych wypieków oraz 
innych dań regionalnych, popróbować smacznego miodu. Wszystkie 
prezentowane wyroby można było kupić, a wśród  nich przepiękną 
biżuterię z metalu oraz srebra, rzeźby, obrazy, haftowane oraz wy-
konane szydełkiem ozdoby. Nie zabrakło przepięknych wiklinowych 
koszy, oraz smacznego pieczywa czy cukierków. 

Odwiedzający nie tylko mogli kupić gotowe wyroby, mieli także 
możliwość zobaczyć jak one powstają min. kosze wiklinowe, rzeźbione 
postacie, biżuteria ozdobna, czy pięknie ozdabiane metodą decupage 
bibeloty domowe. Swoje tradycyjne dania kuchni polskiej prezento-
wała także „Karczma Kołodziej” ze Skoków na czele z szefową panią 
Dorotą Kamińską. 

Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, które mogły uczestniczyć w 
warsztatach pt. „Wypleć to sam” na których powstawały przepiękne 
wyroby z papieru. Drugą atrakcją była także wystawa i prezentacja 
egzotycznych owadów przez pana Jacka Pałasiewicza pracownika 
motylarni w ZOO w Poznaniu. Pan Jacek w tym roku gościł u nas ze 
swoimi „podopiecznymi” już trzeci raz, za każdym razem jego owady 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Głównym założeniem organizatorów tej uroczystości była integra-
cja lokalnego środowiska, promowanie ich na lokalnym rynku, oraz 

stworzenie mieszkańcom możliwości zapoznania się z nimi. Prezentacji 
stoisk poprzez krótką rozmowę z każdym z wystawców dokonał współ-
prowadzący obok Karoliny Stefaniak Galę Piotr Wiśniewski. Prezen-
tacja ta przybliżyła zebranym w hali widzom prezentowane wyroby, a 
miało to szczególne znaczenie z uwagi na fakt iż każdy z wystawców 
walczył o Puchar w konkursie na „Najlepszego Wystawcę”. Wybory 
poprzez głosowanie dokonywała publiczność przybyła na imprezę.

Wystawcom oraz zwiedzającym przygrywała skocka Kapela „Kowo-
le” którą także traktujemy jako nasz lokalny „produkt”, oprócz „Ko-
woli” wystąpił gościnnie Zespół Muzyczno-Wokalny „Gościnianka” z 
Gościejewa z sąsiedniej Gminy Rogoźno. Nie małą atrakcją imprezy 
był występ pana Jacka Hałasika prezentera Radia MERKURY w 
Poznaniu, które obok Wągrowieckiej Telewizji Internetowej było 
patronem medialnym Gal. 

Pan Jacek jest świetnym znawcą poznańskiej gwary i w takim też 
tonie poprowadził swój występ, wciągając do udziału rozbawioną 
publiczność. Występ pana Jacka był wstępem do prezentacji Lokalnych 
Artystów Gwarowych z naszej Gminy, którzy po raz pierwszy zapre-
zentowali się publicznie podczas Turnieju Wsi będącego elementem 
Dożynek Gminnych 2008 w Potrzanowie. Podczas Gali wystąpili 
przedstawiciele sołectwa: Budziszewice - Cecylia Wiśniewska, Glinna 
- Marzena Zamecka, Kuszewa - Agnieszka Gruss i Anna Szczurek, 
Potrzanowa - Grzegorz Janecko oraz Łosińca - Karolina Graczyk. 

Galę Produktów zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów 
wszystkim wystawcom oraz pucharów zwycięzcom konkursu na „Naj-
lepszego Wystawcę”.

Puchary otrzymali:
I miejsce  - Katarzyna Klewenhagen i Justyna Orchowicz ze Skoków 

– ozdoby z masy solnej 
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Kuszewa 
III miejsce - Stowarzyszenie „Gościnianka” z Gościejewa gmina 

Rogoźno
IV miejsce - Bożena Wrzesińska ze Skoków – szydełkowanie
V miejsce - Iwona Ciężkowska-Stencel z Poznania - malowane drewno 

– decupage
Galę zakończyło rozlosowanie nagród wśród publiczności oddającej 

głosy na swojego ulubionego wystawcę. 
Jedna Gala była już za nami, a kolejna przed nami. 
O godzinie 19:00 na scenie pojawiła się orkiestra Zbigniewa Górnego 

zaczynając Galę Piosenki Biesiadnej. Licznie zgromadzona publicz-
ność licząca blisko 700 osób, mogła bawić się wraz z występującymi 
artystami. Oprócz Zbigniewa Górnego mogliśmy zobaczyć także ta-
kie znakomitości polskiej sceny artystycznej jak: Katarzyna Jamróz, 
Renata Zarębska oraz Władysław Grzywna znany min. z występów w 
programie „Gwiezdny Cyrk”. Tego wieczoru mogliśmy także podzi-
wiać występ Kabaretu RAK w składzie Grzegorz Poloczek, Krzysztof 
Respondek (zwycięzca ostatniej edycji programu „Jak oni śpiewają”) 
oraz Krzysztof Hanke znany jako Bercik z serialu „Święta Wojna”. 

Karolina Stefaniak

DWIE GALE W JEDNYM DNIU
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1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 20 października 2008 r) w 

zasadzie brak skupu zbóż. Zakłady Zbożowe i 
Mieszalnie raczej obecnie nie skupują od rol-
ników. Nic nie wskazuje na to, aby ceny zboża 
w skupie miały nagle wzrosnąć. Na poziom cen 
w Polsce ma wpływ import taniego zboża.  W 
tym samym czasie 2007 roku ceny skupu zbóż 
były średnio ok. 250-350 zł za tonę wyższe.  Ceny 
zboża na targowisku, tj. sprzedaż w workach są na 
poziomie 30 – 35 zł za worek 50 kg i też są nieco 
niższe niż rok temu.

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników ( z dnia 28 października 

br. ) wynosi około 4,10 zł/kg plus 3 – 6% VAT. 
W ostatnich dniach cena skupu tuczników się 
zmienia choć i tak jest wyższa o ok. 0,90 zł/kg niż 
rok temu. Wysokie są natomiast targowiskowe 
ceny prosiąt. Pogłowie trzody jest mniejsze niż rok 
temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego są ok. 
0,20 zł/kg wyższe niż rok temu i są na poziomie: 
byki to ok. 4,50 zł/kg plus VAT, jałówki ok. 3,70 
zł/kg plus 3 - 6% VAT. Cena skupu mleka na 
poziomie średnio 0,70 – 1,00 zł/L. W 2008 roku 
się obniżyła i trudno prognozować wzrost ceny 
skupu mleka.

3. Inne wiadomości.
Obecnie rolnicy mogą ubezpieczyć swoje 

jesienne zasiewy na 2009 rok. W porównaniu 
do ubezpieczeń ubiegłorocznych (wtedy dobro-
wolnych) nastąpiły  duże zmiany. Obecnie brak 
dopłat do ubezpieczenia od skutków suszy. Pakiet 
ubezpieczenia od przezimowania, przymrozków 
i gradobicia obejmuje dotację. Natomiast ubez-
pieczenie od skutków suszy jest dobrowolne a 
składka bardzo wzrosła i wynosi np. w PZU 10% 
wartości planowanego zbioru zboża, tj. przy ubez-
pieczeniu zboża na 2000 zł/ha od suszy składka 
wynosi 200 zł/ha.

Jednym słowem teraz ubezpieczenia upraw rol-
niczych stały się dla rolników dużo droższe niż rok 
temu. Termin dotowanych ubezpieczeń upraw 
jesiennych upływa z dniem 15 listopada. Wiosną 
będzie można ubezpieczać uprawy jare.

Inne wiadomości to możliwość skorzystania z 
tzw. Kredytu klęskowego przez rolników, którzy 
mieli złożone „wnioski suszowe”. Są już podjęte 
decyzje dotyczące rolników naszego województwa 
– zainteresowani rolnicy mogą już czynić starania 
o taki kredyt. Należy w Banku Spółdzielczym 
pobrać druki o taki kredyt, częściowo wypełnić, 
z Urzędu Miasta i Gminy pobrać „protokół  
suszowy” i po uzyskaniu na protokole podpisu 
Kierownika Zespołu Doradczego w Wągrowcu 
dostarczyć (wysłać) taki zestaw dokumentów do 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie zosta-
nie zatwierdzony i następnie oddać takie doku-
menty w Banku, z którym rolnik współpracuje.

Rolnicy, którzy zakupili jesienią materiał siew-
ny zbóż winni przechowywać faktury, aby mogli w 
grudniu 2008 r złożyć do Agencji Rynku Rolnego 
wnioski o dotacje do materiału siewnego. 

Doradca Rolników - Stanisław  Kida

„Niektórzy lubią 
poezję…”

„Niektórzy lubią poezję…” – o tym, że 
Wisława Szymborska nie myliła się kiedy 
kreśliła te słowa, przekonali nas członkowie 
skockiego koła Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, licznie uczestnicząc w 
przeglądzie poezji „Poetycka jesień”. Wieczór 
I, który odbył się 7 października 2008r., w salce 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Antoniewie, poświęcony został twórczości ks. 
Jana Twardowskiego oraz Wisławy Szymbor-
skiej. Spotkanie rozpoczęła pani Irena Kasica 
prezentacją sylwetek obu twórców. Później 
ustami naszych znajomych: p. Sławomiły 
Baranowskiej, p. Sabiny Larus, p. Franciszka 
Baranowskiego, p. Janiny Szymańskiej, p. El-
żbiety Kasprzak, p. Ewy Chudziak i p. Barbary 
Szymkowiak przemówiła poezja. Posypały się 
wiersze niczym liście z drzew. Usłyszeliśmy, 
między innymi: „Zaufałem drodze”, „Matka”, 
„Kłopoty zakochanych”, „Aniele Boży”, „O 
łasce Bożej w brzydkim kościele”, „O nieobec-
nych” Jana Twardowskiego oraz „Miłość od 
pierwszego wejrzenia”, „Konkurs piękności 
męskiej”, „Kałuża”, „Schyłek wieku”, „Ze 
wspomnień”, „Miłość szczęśliwa” Wisławy 
Szymborskiej.  W toku poszukiwań odpo-
wiednich dla siebie wierszy, wielbiciele poezji 
natknęli się na wiersz „Jak ja się czuję?”, któ-
rego autorstwo często przypisuje się Wisławie 
Szymborskiej, ale tak naprawdę napisała go 
bliżej mało komu znana Józefa Jucha. Mimo to 
a może właśnie dlatego wszyscy wysłuchaliśmy 
go z wielkim zainteresowaniem.

Wymienieni wcześniej bohaterowie spot-
kania, którzy ośmielili się użyczyć swoich ust 
poezji, zostali nagrodzeni tomikami wierszy 
Jana Twardowskiego oraz pamiątkowymi 
dyplomami, wręczonymi przez sprawczynię 
tego spotkania, panią dyrektor Biblioteki Pub-
licznej Miasta i Gminy w Skokach, Elżbietę 
Skrzypczak

I tak mógłby się zakończyć ów cudowny 
wieczór, ale nie…to nie koniec miłych wrażeń. 
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zasko-
czeni słodką niespodzianką. Na salę wjechał 
wprost… poetycko wyglądający tort, który z 
niemal chirurgiczną precyzją został podzielony 

przez p. Gabrysię na ponad 50 kawałków. 
 Spotkanie uwieńczył recital Krzysz-

tofa Koniarka. Słowiańska, sentymentalna 
nuta drzemiąca w duszy tego artysty trafiała 
bezbłędnie w gusta zgromadzonej publicz-
ności, która kołysała się w takt śpiewanych 
przez niego piosenek. Wielu zapewne odkryło 
również prawdziwy sens dającego się od czasu 
do czasu słyszeć twierdzenia, że Elvis żyje. 
Wykonane przez Krzysztofa dwa przeboje 
Elvisa Presley’a nie pozostawiały żadnych 
wątpliwości. Brawom  nie było końca. 

Wszyscy wychodzili uśmiechnięci, zadowo-
leni, pełni chęci uczestniczenia w kolejnym, 
podobnym spotkaniu.

Niektórzy lubią poezję – jesteśmy o tym 
głęboko przekonane. Może niektórzy wolą 
dobry tort, inni dobrą muzykę, ale osoby 
uczestniczące w tym spotkaniu, zgromadziły 
się na nim w imię poezji.

Aleksandra Gajewska

Skoczne Koziołkowo
Pod takim hasłem, na przełomie września 

i października 2008, skocka biblioteka zorga-
nizowała cykl spotkań, których bohaterem był 
Koziołek nie-Matołek. 

Do wspólnej zabawy włączyły się dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w Skokach. 
Maluchy chętnie oglądały prace artystów 
grafików z kolekcji pisarki i poetki Emilii 
Waśniowskiej. Dodatkowo córka zmarłej 
Pani Emilii – Małgorzata Waśniowska czy-
tała bajki napisane przez mamę. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła bajeczka pt. „Imię 
to nie fraszka”.

Starsze dzieci uczestniczyły dodatkowo w 
warsztatach grafiki pod czujnym okiem ilustra-
torki książek Joanny Papuzińskiej, Elżbiety 
Krygowskiej-Butlewskiej. 

Dzieciom i ich opiekunom dziękujemy za 
aktywny udział w cyklicznych spotkaniach z 
Koziołkiem.

Wystawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem nie tylko wśród dzieci, ale również 
dorosłych.

Choć prace z wystawy opuściły już biblio-
tekę, dla miłego wspominania Koziołkowa 
Panie Bibliotekarki ogłosiły konkurs pt. „Mój 
Koziołek”. 

Spośród prac komisja konkursowa wybierze 
zwycięskie. Nazwiska Laureatów opublikuje-
my w późniejszym terminie. 
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WIECZÓR POEZJI W POTRZA-
NOWIE Z CYKLU „SIŁA SŁOWA”

O tym, że panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie potrafią 
nie jednym nas zaskoczyć wiemy już od dawna. Przygotowywane przez 
Koło spotkania, nie tylko kabaretowe, ale i te poważne, poświęcone 
Papieżowi Janowi Pawłowi II, jak i te liryczne związane z poezją mi-
łosną podziwiane były nie tylko przez mieszkańców wsi.

Tak było i 24.10 br. Tym razem zebrani w Świetlicy Wiejskiej miesz-
kańcy wsi i ich licznie przybyli goście ze Skoków spotkali się z poezją 
Zbigniewa Herberta. Bo właśnie tu, w scenerii jesiennej potęgowanej 
przez płonące na stolikach lampy naftowe, panie: Marzena Burzyńska, 
Danuta Białachowska, Wiesława Hauke, Danuta Janecko, Magdalena 
Łączyńska, Anna Kaczmarek, Grażyna Szymańska i Jadwiga Załuska 
przy oprawie muzycznej na gitarze klasycznej w wykonaniu pana 
Macieja Danyluka recytowały wybrane wiersze poety, a wśród nich: 
„Napis”, „Pan od przyrody”, „Raport z oblężonego miasta” oraz znane 
„Przesłanie pana Cogito”. 

Naszym paniom dzielnie towarzyszył występujący w roli narratora- 
konferansjera pan Stanisław Kaczmarek, który zapoznał przybyłych 
z życiorysem i drogą życiową poety „będącego niewzruszonym głosi-
cielem prawdy i opowiadającego w swych utworach z dumą o Polsce 
podbitej i poniżonej”, a o którego twórczości tak pisała nasza noblistka 
Wisława Szymborska:

„Na każdy jego wiersz się czekało, każdą kolejną książkę omawiało w 
gronie miłośników poezji jako wydarzenie artystyczne i moralne wiel-
kiej wagi. Można było ręką zasłonić nad wierszem nazwisko autora, a i 
tak tekst jego był zawsze rozpoznawalny. Dane mu było mówić głosem 
własnym, co zdarza się tylko wielkim artystom. Jego twórczość to w 
literaturze, nie tylko polskiej, ale i światowej, wartość bezwzględna. 
Czas jej nie skruszy, bo zawsze będą czekały ludzi dramatyczne wybory, 
nadzieje i złudzenia i konieczność rozpoznania prawdy w zamęcie 
rzeczywistości. A o tym właśnie pisał Herbert aż do śmierci. Należy 
mu się wdzięczność, że robił to tak pięknie”.

Uznając zasługi poety Sejm Rzeczypospolitej swą specjalną uchwałą 
rok 2008 ustanowił „Rokiem Zbigniewa Herberta”, a panie z KGW w 
ramach wieczoru poezji z cyklu „Siła Słowa” postanowiły go przybliżyć 
swym współmieszkańcom.

Ten jesienny poetycki wieczór zakończył się przy stolikach lampką 
wina i słodkim poczęstunkiem oraz rozmowami artystów i gości.

KONCERT „GALA PIOSENKI 
BIESIADNEJ”

600 sprzedanych biletów i setki publiczności przybyłej w niedzielę, 
12 października do sali skockiego Gimnazjum potwierdziło, że „nie 
samym chlebem żyje człowiek”. 

I chociaż to co przybyli usłyszeli, niewiele miało wspólnego z ty-
tułem imprezy, było barwnie i wesoło, a przy tym miło i przyjemnie. 
Bo chociaż z bogatego repertuaru artystów poza piosenkami: „Szła 
dzieweczka do laseczka”, „Bando, bando” oraz „Panie Janie” pozostałe 
trudno by zakwalifikować do piosenki biesiadnej, to wszystkie były 
piękne i ciekawe, a znani wykonawcy doskonale bawili zgromadzoną 
publiczność. 

Tak więc usłyszeliśmy między innymi: „Okularników”, „Bossano-
we do poduszki” i „Siódme morze” w wykonaniu Katarzyny Jamróz 
oraz „Gilde”, „Malowany dzbanku” i „Noc z Renatą” w wykonaniu 
Renaty Zarębskiej w towarzystwie Orkiestry Zbigniewa Górnego. 
Furorę robił niesamowity, znany z „Gwiezdnego Cyrku” Władysław 
Grzywna, którego samo pojawienie się na scenie, nie mówiąc już o 
słowach piosenek i monologów w jego wykonaniu - „Na cześć młodo-
ści”, „Cyrk na Ordynackiej”, „Dziewczyny bądźcie miłe” i „Volare”, 
do łez rozbawiało wszystkich.

Niezastąpieni, a wręcz wspaniali byli też członkowie Kabaretu 
„RAK”, a więc Grzegorz Poloczek, Krzysztof Rospondek- zwycięzca 
ostatniej edycji programu „Jak oni śpiewają” i powszechnie znany jako 
Bercik z filmu „Święta Wojna” Krzysztof Hanke. Ich wiązanki, piosenki 
i monologi budziły żywy aplauz publiczności i do dzisiaj są wspominane 
i powtarzane nie tylko wśród uczestników Koncertu.

Koncert „Gala Piosenki Biesiadnej” mamy już za sobą. W imieniu 
publiczności gratulujemy organizatorom inicjatywy i czekamy na na-
stępny, kolejny „pokarm dla naszego ducha”.

E. Lubawy

DZIEŃ SENIORA U EMERYTÓW!
Sobota, 25 października, niby zwyczajny, a jakże inny, przynajmniej 

dla członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, dzień. 
Bo właśnie w tym dniu obchodzono Dzień Seniora i z tej okazji z ini-
cjatywy Zarządu Koła i przychylności pana Franciszka Deminiaka, 
który udostępnił im sale nasi Seniorzy zapominając o codziennych 
zmartwieniach i troskach spotkali się przy kawie i muzyce.

Była więc muzyka, a przy niej kawa i słodkości oraz rozmowy o tym 
co przeminęło, o tym co obecne i co jeszcze może nastąpić. Wspomi-
nano czasy aktywności zawodowej, ale i czasy bardziej współczesne z 
działalności Koła i poszczególnych jego członków, a więc tegoroczne 
spotkania karnawałowe, wycieczki turystyczno krajoznawcze, wycieczki 
do operetki i do kina oraz spotkania na stawach u pana Leszka Jan-
kowskiego i wieczór poezji. 

Było dużo tańców urozmaiconych konkursem i wspólną zabawą. 
Były też plany na przyszłość, bo przecież już niedługo andrzejki, a po 
nich karnawał, wiosna i lato 2009r, a wraz z nimi „tyle do zwiedzenia 
i do zaliczenia”. 

Ale „nasi Emeryci” nie zapominają też o swych koleżankach i ko-
legach, dla których los był mniej łaskawy i którym stan zdrowia nie 
pozwala na wspólną zabawę.

Z okazji Dnia Seniora delegacja Koła udała się do Ich mieszkań by 
wraz z symbolicznym kwiatkiem i upominkiem przekazać Im pozdro-
wienia i życzenia od ogółu członków Koła.

E. Lubawy

Centrum Edukacji Muzycznej w Wągrowcu i w Skokach
prowadzi zapisy do nauki gry na:
Fortepianie
Keyboardzie
Akordeonie
Gitarze

Zajęcia prowadzone będą z wykwalifikowanymi i doświadczonymi 
pedagogami. Limit wieku nieograniczony. Telefon 604 995 073
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GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 
W BRyDżU SPORTOWyM

Już po raz czwarty w hali naszego gimnazjum zorganizowano otwarty 
turniej brydża sportowego, rangi wojewódzkiej. 

W tegorocznym turnieju uczestniczyły 32 pary z województwa wielko-
polskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, małopolskiego  oraz pomorskiego. Tak silna obsada 
zawodów wynika z bardzo dobrej organizacji turnieju, pięknych nagród 
oraz atmosfery ,którą wszyscy podziwiają będąc na naszych zawodach. 
Tak dobre przygotowania możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i instytucji. Nagrody rzeczowe, puchary , wyżywienie uczestników ufun-
dowali Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, ,Przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz, oraz firmy „Axel-met” Macieja 
Wójcika i  „Odnowa” Jarosława Modlibowskiego. Wszystkim wymienio-
nym serdecznie dziękujemy.

Wyniki zawodów
1 W. Kwiatkowski- W. Nowak  - Poznań
2.K. Szcześniak-J. Kuczera        - Szczecin
3. M. Klatkiewicz-M. Sosiński   - Poznań
4. M.Małecki – P. Małecki          - Szamotuły
5. J. Poślednik-P. Weymann       - Gorzów
Najlepszą parą z okręgu wągrowieckiego zostali W. Sierzchuła i J. 

Modlibowski.

ROZGRyWKI LIGOWE
Od 10 października rozpoczynają  się rozgrywki ligowe w drużynowym 

brydż sportowym. Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone dwie drużyny 
Wełna Skoki i Axel-met  Skoki, obie będą rywalizowały w rozgrywkach 
rangi okręgowej do której zgłoszono ponad 30 drużyn w województwie. 
Zostaną one podzielone na 3 grupy grając systemem każdy z każdym. Do 
III ligi awansują zwycięzcy grup.

Grzegorz Samol

JUNIORZy ,,WEŁNy" SKOKI 
W dniu 9 sierpnia 2008r. ruszyły rozgrywki piłki nożnej w sezonie 

2008/2009 w, których wystartowali juniorzy naszego Klubu. Nasza drużyna 
trafiła do grupy I, która liczy 16 zespołów a wśród nich dwie drużyny, które 
w ubiegłym sezonie grały jeszcze w lidze wojewódzkiej juniorów i są to 
drużyny ,, Sparty " Złotów oraz ,,Nielby" Wągrowiec.

Naszą drużynę reprezentują następujący zawodnicy: Szymon Szwed, (I 
kapitan ), Bartosz Rakowski, Piotr Rakowski, Grzegorz Rakowski, Dawid 
Rakowicz, Łukasz Mioduszewski, ( kapitan ), Tomasz Pluciński, Michał 
Markiewicz, Mateusz Łuczak, Dawid Szymkowiak, Rafał Kędziora, Dariusz 
Bąkowski, Krystian Tarnowski, Miłosz Graczyk, Krzysztof Witkowski, Do-
minik Nowak, Dawid Szczepaniak, Marcin Andrzejczak, Michał Gruszka, 
Radosław Przybylski, Piotr Fertsch, Marcin Białachowski, Szymon Nawro-
cki, Radosław Nowak, Artur Hagdan, Błażej Wożniak, Hubert Nowak.

W dotychczas rozegranych meczach juniorzy odnieśli następujące 
wyniki: - ,, Wełna " Skoki- ,,Sparta " Złotów 0:5, ,,Wełna" Skoki - ,,Nielba" 
Wągrowiec 3:3 ,,Wełna" Skoki - ,,Unia" Ujście 4:0, ,,Wełna"- ,,Polonia" 
Chodzież 4:4, ,,Płomień" Połajewo - ,,Wełna" 2:6, ,,Unia" Wapno - ,,Weł-
na"4:1, ,,Wełna"- ,,Sokół" Szamocin 4:0, ,,Stella" Białośliwie - ,,Wełna"1:3, 
,,Fortuna" Wieleń- ,,Wełna" 2:0 ,,Włókniarz " Okonek - ,,Wełna" 0:1, 
,,Pogoń" Łobżenica. - ,,Wełna" Skoki 0:3. 

Drużyna juniorów wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i odniosła 3 poraż-
ki. Obecnie zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 20 pkt i bilansem bramkowym 
29 strzelonych i 21 straconych, do końca rozgrywek pozostały jeszcze 4 
mecze do rozegrania.

Radosław Kujawa

II TURNIEJ RECYTATORSKI
„GŁOS POEZJI”

24 października 2008 r. w auli Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego, w Antoniewie odbył się II TURNIEJ RECyTATORSKI 
„GŁOS POEZJI”, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Skokach oraz przez Powiatową Bibliotekę Pub-
liczną w Wągrowcu. 

W szranki stanęła młodzież z  gimnazjów powiatu wągrowieckie-
go. W sumie zgłosiło się dziewiętnaście osób z pięciu szkół. Tym 
razem, dzięki przychylności młodych ludzi i zaangażowaniu nauczy-
cieli, mogliśmy poznać „głos poezji” w sprawie miłości. Oczywiście 
był to wybór utworów poetyckich, wolny wybór młodych artystów 
dokonany spośród wierszy uznanych polskich poetów. Nie sposób 
przecież w jeden wieczór przedstawić całej polskiej poezji miłosnej. 
Królowała Wisława Szymborska i Adam Mickiewicz. „Miłość od 
pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej usłyszeliśmy trzy razy 
i każde wykonanie było inne, co uważam za najpiękniejsze w tego 
typu przedsięwzięciach. Poezję Mickiewicza usłyszeliśmy cztery 
razy: dwa razy wykonana została „Niepewność”, raz „Do M” i 
„Romantyczność” (a powszechnie panuje przekonanie, że młodzież 
Mickiewicza nie czyta, bo to stary poeta i trudna poezja). 

Osobiście uważam, że wszyscy uczestnicy turnieju byli zwycięz-
cami, ale szanowne jury musiało wyłonić najlepszych. 

Komisja w składzie: p. Karol Kruś – Dyrektor Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Wągrowcu, p. Elżbieta Rożnowska – Dyrektor 
Biblioteki Powiatowej w Wągrowcu oraz p. Renata Wójcik 
– Bibliotekarz Biblioteki Powiatowej w Wągrowcu, zadecydo-
wała, że: 

1 miejsce otrzymała Joanna Dutkiewicz z Gimnazjum w Rąb-
czynie, za recytację wiersza „Miłość od pierwszego wejrzenia” 
Wisławy Szymborskiej,

2 miejsce zajęła Marta Szmyra z Gimnazjum w Skokach, za 
wykonanie „Do M” Adama Mickiewicza,

3 miejsce, dzięki swojemu wykonaniu wiersza Wisławy Szym-
borskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”, zajęła Ewelina Budka 
z Gimnazjum w Skokach.

Komisja przyznała też wyróżnienia: Jakubowi Kąkolowi z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, za 
recytację wiersza Bolesława Leśmiana „Ty przychodzisz jak noc 
majowa” oraz Aleksandrze Podziemskiej z Gimnazjum im. Marii 
Konopnickiej w Wągrowcu, za wykonanie utworu „Przy winie” 
Wisławy Szymborskiej.

Specjalnym wyróżnieniem p. Karola Krusia uhonorowana 
została Patrycja Dąbrowska z Gimnazjum w Wapnie, za „Nie-
pewność” Adama Mickiewicza.

Imprezę uświetnił występ p. Witolda Żuromskiego, lidera 
zespołu „Cudne manowce”, który zachwycił uczestników swoim 
śpiewem i grą na gitarze. To naprawdę cudowna muzyka. Jeśli 
ktoś będzie miał okazję pójść na koncert zespołu „Cudne ma-
nowce” bądź zakupić płytę, serdecznie polecamy.

Myślę, że tegoroczny Turniej Recytatorski „GŁOS POEZJI” 
można uznać za udany. Cieszymy się, bo do naszych uszu doszła 
wiadomość, że młodzież bardzo interesowała się udziałem w 
naszym turnieju. W niektórych szkołach organizowane były na-
wet eliminacje (w konkursie mogły wziąć udział tylko 4 osoby z 
jednej szkoły), co świadczy o rosnącej wrażliwości młodych ludzi 
na piękno języka polskiego, na poezję.

Najserdeczniej dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego za pomoc w organizacji 
turnieju oraz  Dyrekcji Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Wągrowcu za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników 
konkursu. 

Ola
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ŚLADAMI MICKIEWICZA
Pod koniec września po raz kolejny odbył się w Objezierzu Rajd 

Mickiewiczowski. 
Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów, którzy musieli wykazać się 

nie tylko wiedzą o twórczości i życiu patrona naszej szkoły, ale także 
sprostać konkurencjom sportowym. Jako drużyna braliśmy udział  w 
konkursie plastycznym oraz sprawnościowym (biegi, jazda rowerem, 
rzut piłką koszykową). Po wykonaniu zadań wysiłek wszystkich uczest-
ników został nagrodzony wspólną biesiadą przy ognisku.

TURNIEJ PIŁKARSKI
8 października odbyły się eliminacje do Mistrzostw Szkół Podsta-

wowych w Piłce Nożnej. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna naszej 
szkoły, ponieważ na własnej murawie pokonała przeciwników z Żelic, 
Łekna i Wągrowca. Zdobywając pierwsze miejsce zapewniła sobie 
awans do półfinału.

JESIENNE KONKURSy 
Nadejście jesiennych dni okazało się zachętą dla najmłodszych do 

wzięcia udziału w jesiennych konkursach, w których mogli wykazać 
się uzdolnieniami plastycznymi. Piękna aura zapewne przyczyniła się 
do inspiracji i natchnienia twórczego.

Pierwszaki wzięły udział w konkursie plastycznym „Dary jesieni”. 
I miejsce - Adam Balicki, II miejsce - Kasper Grzegorzewski, III 
miejsce- Erika Zamecka.

Drugoklasiści także prezentowali swoje talenty plastyczne w kon-
kursie „Jesienny krajobraz”. I miejsce Anna Zrobczyńska, II miejsce 
Piotr Bartach, III miejsce Łukasz Kaczmarek

Uczniowie trzecich klas wygłaszali wiersze w konkursie recytator-
skim. I miejsce - Michał Kerntopf, II miejsce - Daria Szwed, III miejsce 
-  Jagoda Wójcik

Konkursy zorganizowały Małgorzata Winkel i Jolanta Sawińska.

PASOWANIE NA UCZNIA
Święto Edukacji Narodowej dla najmłodszych członków społeczno-

ści szkolnej okazało się jednym z najważniejszych dni w rozpoczętej 
niedawno karierze naukowej. Tego dnia bowiem zostali uroczyście 
włączeni w poczet uczniów naszej szkoły. 

Symboliczne pasowanie na ucznia, uroczysta przysięga, obecność 
gości i rodziców u wielu wywołało łzy wzruszenia. Podniosłą atmosferę 
ożywiły występy artystyczne pierwszaków, debiutujących na scenie 
szkolnej. 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Szczególnie miłe dla nauczycieli i wychowawców są słowa podzię-

kowania i uznania płynące z ust wychowanków. 
Wiele takich podziękowań przekazali podopieczni Krystyny Czajki, 

która w tym roku zorganizowała uroczysta akademię. Dzieci zapre-
zentowały część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki, 
a także humorystyczne scenki.  

Występ zakończyły dziewczynki z drugiej klasy, które pod opieką Da-
nuty Kubickiej zatańczyły dla wszystkich zebranych taniec cygański.

ROCZNICA PONTyFIKATU JANA 
PAWŁA II

Ten jakże ważny dla wszystkich Polaków dzień był w naszej szkole 
godnie i uroczyście obchodzony. 

Wystawa prezentowała najdonioślejsze chwile pontyfikatu Papieża, 
począwszy od dnia wyboru aż do ostatnich chwil. Wszyscy mogli tez 
podziwiać mniej znane fotografie, szczególnie  przedstawiające Ojca 
Świętego wśród dzieci.

Chwila poezji pozwoliła skupić myśli i przywołać osobiste wspomnie-
nia. Wielu uczniów wzięło także udział w konkursie. 

WIELKA WyPRAWA
24 października 2008 roku uczniowie z klas IIIa i IIIc Szkoły Pod-

stawowej w Skokach skorzystali z Dni Otwartych zorganizowanych 
przez Nadleśnictwo Łopuchówko w ramach Europejskiego Tygodnia 
Leśnego trwającego w całej Europie. 

W Polsce w ramach obchodów można było lepiej poznać pracę leś-
ników. Na terenie całego kraju otwarte zostały m.in. izby edukacyjne, 
ścieżki, wyłuszczarnie, ośrodki hodowli zwierzyny. Organizowane były 
seminaria, pikniki, grzybobrania i wiele innych imprez.

Dzieci zwiedziły leśną ścieżkę edukacyjną, weszły ma wieżę wi-
dokową na Dziewiczej Górze z której rozpościera się widok na całą 
panoramę Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Dzieci poznały 
budowę lasu i sposób gospodarowania jego zasobami, znaczenie my-
śliwych w dbaniu o zwierzynę, podziwiały zróżnicowanie upraw. 

W trakcie pieczenia kiełbasek na parkingu leśnym przy Dziewiczej 
Górze leśnicy opowiadali o swoim zawodzie.

Aldona Lubiatowska, Justyna Markiewicz 

Zapraszamy do wyprawy szlakami kompleksu leśnego „Puszczy 
Zielonka”. szczególnie godna polecenia jest wyprawa na wieżę 
widokową znajdującą się na szczycie Dziewiczej Góry która jest naj-
wyższym wzniesieniem na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Zielonka” (143 m n.p.m). Po dużym pożarze w 1992 roku w którym 
spłonęło 250 ha Puszczy Zielonka oraz kilku mniejszych postano-
wiono wzmocnić ochronę przeciwpożarową kompleksu leśnego. W 
2005 roku na szczycie Dziewiczej Góry Nadleśnictwo Łopuchówko 
wybudowało przeciwpożarową wieżę obserwacyjną. Wieża służy 
również jako punkt widokowy turystom. Żelbetowa wieża na planie 
koła ma 40 m wysokości. Poziom kabiny obserwacyjnej to 33 m, a 
pod nią na wysokości 30 m znajduje się taras widokowy z którego 
rozciąga się piękny widok na Poznań.

Karolina Stefaniak

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA 

Pasowanie na przedszkolaka to dzień oczekiwany przez wszystkie 
dzieci, które w danym roku szkolnym po raz pierwszy przyszły do 
przedszkola.
To ważna chwila, kiedy Pani dyrektor 
ogromnym lizakiem dotknie i wypowie 
słowa”….Pasuję Cię na przedszkola-
ka”, kiedy powtarza się za nauczyciel-
ką słowa ślubowania:
Ślubuję uroczyście być dobrym i dziel-
nym przedszkolakiem,
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy 
i przedszkola,
Ślubuję swym zachowaniem sprawiać ra-
dość swoim rodzicom i wychowawcom,
Ślubuję bawić się i uczyć się tutaj we-
soło, czynić świat lepszym, a wkrótce 
zawołać „Witaj szkoło”
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Dla większości dzieci pasowanie pozostanie niezapomnianym prze-
życiem na zawsze, do którego będą często wracać. Bo przecież to ta 
chwila jest pierwszą tak ważną w ich małym życiu.

W tym roku ślubowanie składało 64 dzieci. Każde dziecko otrzymało 
pamiątkowy dyplom i lizaka. Pozostałe dzieci, „stare przedszkolaki” 
– bacznie czuwały nad przebiegiem uroczystości, a także zapewniały 
oprawę artystyczną: śpiewem, tańcem i recytacją. Zostały poczęstowa-
ne cukiereczkami i soczkiem. Nad całością czuwała Pani mgr Dorota 
Muszyńska i Pani dyrektor mgr Jolanta Czepek.

mgr Liliana Fryska

WyCIECZKA PRZyJEMNA 
I POżyTECZNA

21 października 40-osobowa grupa szóstoklasistów z ZSP w Jabłkowie 
udała się na wycieczkę do Poznania.  

Najważniejszym punktem wyprawy było obejrzenie przedstawienia w 
Teatrze Muzycznym. Wcześniej jednak uczniowie zwiedzili najpiękniej-
sze zabytki architektury, o których mowa na lekcjach historii w klasie 
szóstej. Perła polskiego renesansu, za jaką uważany jest poznański ratusz, 
zachwyciła nie tylko bogato zdobioną fasadą, ale także eksponatami, 
które można zobaczyć w środku budynku. Od ponad pięćdziesięciu 
bowiem lat znajduje się tam Muzeum Historii Miasta Poznania. Dzieci 
miały możliwość zobaczenia liczących kilkaset lat sprzętów codziennego 
użytku, portretów sławnych Wielkopolan, zabytków piśmiennictwa pol-
skiego czy wreszcie Wielkiej Sieni, czyli sali, w której dawniej obradowali 
włodarze miasta. Po zwiedzeniu ratusza i Starego Rynku, szóstoklasiści 
udali się do kościoła farnego. Niedawno odnowiona barokowa świątynia 
zachwyciła monumentalnością i bogactwem zdobień. 

  Ostatnim wreszcie, lecz nie mniej ważnym punktem  wyprawy do sto-
licy Wielkopolski, była wspomniana wizyta w operetce. Młodzi widzowie 
obejrzeli musical pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Sceniczna adaptacja 
słynnej powieści L. M. Montgomery  bardzo przypadła dzieciom do gustu. 
Podobała się scenografia, kostiumy i oczywiście gra aktorów. Serca pub-
liczności podbiła Janina Guttnerówna, która wcieliła się w rolę surowej 
Maryli Cuthbert. Szczególne uznanie zdobyła oprawa muzyczna, która 
w musicalu odgrywa istotną wszak rolę. Melodyjne, radosne piosenki wy-
konywane z towarzyszeniem orkiestry, doskonale wprowadzały w sielską 
atmosferę życia na Zielonym Wzgórzu. Pobyt w operetce oczywiście nie 
zastąpi  dzieciom lektury powieści. Jednak dla tych uczniów, którzy wcześ-
niej nie zdążyli po nią sięgnąć, stanowić będzie doskonałą motywację do 
jej przeczytania. Wyprawa do Poznania, przyjemna i pożyteczna zarazem, 
na długo zapadnie w pamięci szóstoklasistów.

NIECH żyJą CHŁOPCy!
Dzień Chłopca powszechnie nie jest tak uroczyście obchodzony jak 

Dzień Kobiet. Jednakże w szkołach, każdego roku, 30 września pamięta 
się o życzeniach dla kolegów, nauczycieli czy chłopców, których darzy 
się szczególna sympatią. 

Przedszkolaki i uczennice klas młodszych wręczają tego dnia laurki i 
słodkie upominki. Natomiast ich starsi koledzy i koleżanki bawią się na 
dyskotece. Takie zabawy miały miejsce m. in. w szkole w Jabłkowie, Lechli-
nie i Pawłowie Skockim. Wesołym pląsom towarzyszyły zabawne konkursy. 
Aby otrzymać upominek, chłopcy musieli na przykład nadmuchać balon tak 
mocno, aby pękł. Następnie należało wykonać zadanie, którego treść została 
zapisana na karteczce ukrytej w balonie. Dla niektórych panów takie zadanie 
okazywało się nie lada wyzwaniem. Na przykład  zaśpiewanie piosenki w 
obecności kolegów i koleżanek lub taniec z nauczycielką, niejednego ucz-
nia wprawiał na początku w lekkie zakłopotanie...  Na szczęście atmosfera 
zabawy była tak gorąca, że nikt nie zwracał uwagi na drobne niedoskona-
łości wokalne lub taneczne. Dobre humory dopisywały do samego końca i 
uczestnicy dyskotekowej zabawy pytali o datę następnej.

MICKIEWICZOWSKIM SZLAKIEM
W dniu 27.09.2008 r. 30-osobowa grupa młodzieży z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie z opiekunami: Bartoszem Seid-
lerem, Ireneuszem żakiem i Grażyną Lubawą uczestniczyła w Wojewódz-
kim Rajdzie ,,Mickiewiczowskim Szlakiem" na trasie Oborniki – Objezie-
rze. Głównym celem rajdu było przypomnienie pobytu A. Mickiewicza w 
Wielkopolsce oraz popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej. 

Dziesięciokilometrowa trasa rajdu rozpoczęła się przy szkole Podstawo-
wej nr 3 w Obornikach. Tam nasze dziewczęta Monika Kasprzak, Sandra 
Kuczyńska, Olga Szymańska wzięły udział w konkursie na temat życia i 
twórczości Adama Mickiewicza. Komisja egzaminacyjna wysoko oceniła 
ich wiedzę. Również za prace plastyczne pt. ,,Bohaterowie utworów A. 
Mickiewicza " otrzymaliśmy od jurry maksymalną ilość punktów.

Po udanym starcie naszych podopiecznych zadowoleni z ich sukcesów 
udaliśmy się na trasę do Objezierza. Po drodze zwiedziliśmy wystawę 
w Bibliotece Publicznej w Obornikach obrazującą dorobek kulturalny 
tego miasta.

Cały czas w trakcie marszu towarzyszyła nam przepiękna słoneczna 
pogoda. Zmęczeni, ale w dobrych humorach dotarliśmy do Objezierza. 
Tam po krótkim odpoczynku chłopcy i dziewczęta przystąpili do udziału 
w konkurencjach sprawnościowych m. in. przejazd żółwim tempem na 
rowerze, rzut lotką, rzut do kosza, żonglerka.

Po zakończeniu zmagań sportowych organizatorzy poczęstowali nas 
smacznym posiłkiem, w trakcie którego wzajemnie wymienialiśmy się 
wrażeniami i spostrzeżeniami towarzyszącymi nam w tym dniu.  

Tym razem nasza młodzież wywalczyła VI miejsce dla powiatu wą-
growieckiego.

Grażyna Lubawa

ZDARZyŁO SIĘ…
Poniedziałek, 1 września 1008 roku dawno już przeszedł do historii, 

ale my z dziennikarskiego obowiązku musimy to dzisiaj odnotować. 
Tego dnia rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Miało to miejsce w hali 
naszego gimnazjum, gdzie spotkaliśmy się -  jak to niektórzy mówili 
- „wczesnym świtem” a nawet  „w środku nocy”, czyli o godzinie 8.25. 
Mimo wczesnej pory wszyscy byli obecni! Dyrektor, p. Wiesław Sierz-
chuła bardzo serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, a w szcze-
gólności pierwszoklasistów, wygłaszając specjalną mowę inaugurującą 
kolejny,  dziewiąty już, rok szkolny w skockim gimnazjum. Następnie 
jeszcze na chwilę wróciliśmy do wakacji, dzięki prezentacji przygotowa-
nej przez klasę 3e wraz z przedstawicielami Samorządu Szkolnego oraz  
p.M. Zrobczyńską i W.Surdyk-Fertsch. Zobaczyliśmy jak nasi koledzy 
i koleżanki spędzali lato w wersji zaproponowanej przez gimnazjum. 
Były więc kilkunastodniowe obozy w polskich górach i nad morzem a 
także wczasy za granicą - w Bardowick (Niemcy). Z tych form korzystali 
wszyscy chętni oraz prymusi szkoły i laureaci konkursów, dla których 
wyjazd był nagrodą. Były też bezpłatne, jednodniowe wycieczki do 
Rogowa, Wenecji, Biskupina, Poznania i Dąbrówki Kościelnej.

Prawdą jest, że taki sposób spędzenia wakacji był możliwy dzięki zaanga-
żowaniu się nauczycieli: pp. Wiesławy Surdyk-Fertsch, Doroty Mrozińskiej, 
Małgorzaty Zaganiaczyk, Elżbiety Berendt, Małgorzaty Zrobczyńskiej, Ma-
rii Malinowskiej, Danuty Kobus-Boguni, Alicji Nowak i Andrzeja Surdyka. 
W dalszej części uroczystości uczniowie przedstawili program artystyczny, 
którym uczcili 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Złożyliśmy też hołd i 
wiązankę kwiatów poległym mieszkańcom Skoków pod tablicą pamiątkową, 
dokąd udaliśmy się zaraz po Mszy świętej. Po zakończonych uroczystościach 
udaliśmy się do domów, aby z rodziną podzielić się wrażeniami.

Marta Szmyra
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POSPRZąTALIŚMy ŚWIAT
Akcja rozpoczęła się w Australii w 1989 roku a do Polski dotarła 

pięć lat później i  kontynuowana jest do dzisiaj. 19 września br. nasza 
szkoła po raz kolejny podjęła się tego zadania. Wszyscy uczniowie wraz 
z wychowawcami i nauczycielami w piątkowe popołudnie udali się na 
spacer, podczas którego starali się oczyścić ze śmieci nasze miastecz-
ko. Po podliczeniach okazało się, że w ciągu kilku godzin zebraliśmy 
w miejscach, gdzie nie powinno ich być aż 82 worki śmieci!!! Czego 
tam nie było! Oprócz „zwyczajnych” odpadków  - zamiast w koszu 
lub kuble- znaleźliśmy: deskę sedesową, resztki szyby samochodo-
wej, prezerwatywy, skórzaną teczkę,  plastykowe tzw. żyły, z których 
wcześniej ktoś prawdopodobnie ukradł miedziane przewody. Po każdej 
takiej akcji wniosek nasuwa się sam: WRZUCAJMY ŚMIECI DO 
KOSZA! NASZE ŚRODOWISKO BĘDZIE TAKIE, JAKIM JE 
STWORZYMY!

Marta Szmyra

SPOTKANIE Z PISARZEM
Dnia 22 września w Bibliotece Publicznej w Skokach odbyło się spot-

kanie z pisarzem – panem Krzysztofem Peckiem, na które wybraliśmy 
się z pp. Malinowską, Hamulczyk i Kobus-Bogunią. 

Mole książkowe znają na pewno jego książki, między innymi: „Świat 
Waldemara”, „Droga Eweliny”, „Wszystko w swoim czasie” oraz 
„Mroczny labirynt”. Pisarz bardzo łatwo nawiązał z nami dobry kon-
takt i wiele nam opowiedział o swoim życiu zawodowym i prywatnym. 
Podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat warsztatu pisarskiego. 
Dowiedzieliśmy się, że najdłużej trwa zbieranie materiału do książki, 
czasami to nawet rok, a samo jej napisanie zajmuje około miesiąca. 

Okazało się też, że trudni się nie tylko pisarstwem, ale interesuje go 
również surviwal. Zapraszał nas na obozy survivalowe, czyli tzw. szkoły 
przetrwania. Zademonstrował nawet na naszym koledze  Marcinie 
Andrzejczaku (kl.3a) kilka chwytów obronnych  - wyglądało to bardzo 
groźnie!  Bardzo podobało się nam to spotkanie! Żałujemy, że na 
spotkaniu mogła być ograniczona ilość osób, tzn. tylko 60! Chcieliby-
śmy częściej mieć okazję do takich przeżyć! Tymczasem biegniemy do 
biblioteki po książki pana Petka „ Koszmarną pomyłkę”, „Kamienną 
pułapkę”, „Tajemnicę deszczowej nocy” i inne.

Rita Frąckowiak

BĘDZIE JESZCZE ŁADNIEJ?
W środę, 8 października w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie 

przedstawicieli wszystkich klas ze studentami Wzornictwa Przemy-
słowego z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Goście chcieli dowiedzieć się od nas, które miejsca na terenie szkoły 
chcielibyśmy zmienić: upiększyć, unowocześnić? W trakcie rozmowy 
zaproponowali, że zaprojektują nowe stanowiska dla naszych rowerów 
i motorowerów, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z tego środka 
lokomocji. Poza tym zajmą się projektem zadaszenia rekreacyjnej 
części naszego boiska, czyli mamy szansę mieć tzw. patio, szczególnie 
miłe podczas słonecznych i upalnych dni. W swoich pracach zamie-
rzają uwzględnić symbole sportowe, które wszystkim odwiedzającym 
skockie gimnazjum powinno od razu skojarzyć się z patronami szkoły. 
Podobają się nam propozycje studentów i niecierpliwie czekamy na 
efekty ich pracy. 3mamy kciuki! J

Aleksandra Samol

DZIEń PAPIESKI
Również w październiku przypada Dzień Papieski, który został 

ustanowiony na pamiątkę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. 
W tym roku była to już trzydziesta rocznica tego historycznego 

wyboru i dzień, obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – wychowawcą 
młodych”. W naszej szkole uroczystość tę przygotowali debiutanci, czyli 
koleżanki i koledzy z klasy Id z wychowawczynią p. Małgorzatą Zrobczyń-
ską. Wspierali ich również uczniowie ze starszych klas, wśród których była 
grająca ( po raz pierwszy publicznie) na gitarze – Agnieszka Gatkowska. 
Towarzyszył jej chórek koleżanek z klasy. Ten dzień był również okazją 
do ogłoszenia wyników szkolnego konkursu wiedzy o życiu Jana Pawła 
II, który zorganizowali ks. Leszek Sakowski i p. Małgorzata Zrobczyńska. 
W eliminacja wzięło udział  60 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 
18 . Najlepsi okazali się: Aleksandra Samol ( Ia), Milena Wanecka (3d), 
Miłosz Graczyk (3d), Aneta Ciacha (3d). Natomiast p. M. Zaganiaczyk 
przygotowała konkurs plastyczny. Zadaniem uczniów było wykonanie 
portretu lub sylwetki Papież w określonej technice plastycznej, tzn. rysunek 
ołówkiem lub węglem. Najciekawsze prace wykonali Janusz Godek (2g), 
Agnieszka Gatkowska (2e), Maciej Kujawa (1e). Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00.

Na uroczystości w szkole obecny był ksiądz proboszcz Karol Kaczor, 
który ofiarował nam książkę pt. „Ojcowskie słowo do młodych”.

Marta Szmyra

POETyCKI PIąTEK
Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Skokach miłośnicy poezji 

spotkali się w piątkowy wieczór w auli MOW w Antoniewie na II 
Turnieju Recytatorskim „Głos Poezji”. 

W tym roku uczestnicy konkursu przygotowali wiersze miłosne napi-
sane przez różnych polskich poetów. Naszą szkołę reprezentowały zwy-
ciężczynie eliminacji szkolnych: Ewelina Budka (3d) i Marta Szmyra 
(1a) z p. I. Migasiewicz oraz Marta Malec (2b) i Paulina Szymkowiak 
(1b) z p. D.Kobus-Bogunią. Jury bardzo wnikliwie oceniło występy 19 
gimnazjalistów z Wągrowca, Wapna, Rąbczyna, Antoniewa i Skoków, 
przyznając trzy główne nagrody i dwa wyróżnienia. Naszej szkole przy-
padło II miejsce, które zawdzięczamy Marcie Szmyrze i III miejsce, 
należące do Eweliny Budki. W naszej pamięci pozostanie bardzo miła 
atmosfera stworzona przez organizatorów, którzy na ten wieczór aulę 
przekształcili w salon literacki, zadbali o wiele pięknych szczegółów a 
były to prezentacja medialna, dekoracje, kwiaty, świece, poczęstunek 
oraz występ artystyczny p. Witolda Żuromskiego. 

Marta Szmyra

ZNOWyK GODALI PO NASZyMU O…
„ślepiach, gierach, sznupie oraz innych rzeczy kupie”. A miało to 

miejsce w Tulcach koło Poznania na VIII Międzypowiatowym Kon-
kursie Gwary Poznańskiej „Jezdym Poznańsko Pyra”. 

Ewelina Budka (3d), Ola Samol (1a), Marta Szmyra (1a) i Artur 
Kucharski (1a) zaprezentowali tekst, napisany przez Olę i Martę przy 
pomocy p. Migasiewicz. Jury doceniło ten wysiłek i przyznało skockim 
gimnazjalistom „Nagrodę Specjalną za inscenizację i scenariusz”. 
Miłym dodatkiem do tej nagrody były dyplomy, książki, akwarele  
oraz figurka Bamberki i statuetka poznańskiej Pyry. Podczas przerwy 
na obrady jury uczestnicy konkursu zajadali sznytki zez smaloszkiem, 
kaszoka, grzaną kichę, pyry z gzikiem i szneki z glancem.                   

Aleksandra Samol

LEŚNI LUDZIE
Jak każdego roku tak i w tym Nadleśnictwo w Durowie zaprosiło 

nas do wzięcia udziału w dwóch konkursach. 
Uczestnicy pierwszego z nich wykonywali zielniki a pomagała im w tym 

p. M. Samol. Natomiast drugi konkurs, który w szkole przeprowadziła p. 
M. Zaganiaczyk nosił tytuł „Las w obiektywie”. Konkursy te zaintereso-
wały niektórych z nas: Radosława Kramera, Aleksandrę Samol, Witolda 
Drewicza, Martę Szmyrę, Krzysztofa Wojtkowiaka, Adriana Karczew-
skiego i Dawida Mazurka. Nagrody zdobyli: za zielnik Ola Samol – I 
miejsce i Radosław Kramer – III miejsce. W konkursie fotograficznym 
wyróżnienia otrzymali: Marta Szmyra i Witold Drewicz.

Marta Szmyra
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BRZYDKIE KACZĄTKO

Miejscem premiery, (myślę, że po niej będą 
dalsze występy) była sala Domu Kultury w 
Bliżycach, a jej widownię stanowili koledzy 
młodocianych artystów, uczniowie szkół 
Fundacji z Jabłkowa i z Łopuchowa oraz ich 
rodzice, wśród których było dane znaleźć się 
też piszącemu te słowa. 

Nasi młodzi artyści zaprezentowali "Brzyd-
kie Kaczątko" na motywach baśni Andersena. 
Z przejęciem wcielali się w bohaterów prezen-
towanej opowieści. Pojawiły się więc przedsta-
wiane przez dzieci i młodzież  zwierzęta żyjące 
w zagrodzie wiejskiej, a więc kaczki, kury, gęsi 
i indyki, oraz pies i kot, a wśród tych barwnych 
zwierząt nasze szare małe kaczątko, które w 
końcu przekształciło się w dużego, pięknego 
białego łabędzia.

Widowisko urozmaicały układy taneczne w 
wykonaniu młodych artystów, w których każdy 
znalazł swe miejsce. I było w tym coś niesa-
mowitego, bo oto dzieci autystyczne, dzieci 
na wózkach i w inny sposób niepełnosprawne 
przezwyciężając tremę i zażenowanie, z uśmie-
chem i dumą mówiły, śpiewały i tańczyły przed 
podziwiającą je w skupieniu widownią. 

O tym, że był to sukces i zwycięstwo sa-
mych młodych artystów, którym udało się 
przezwyciężyć siebie i swe zahamowania by 
pojawić się na scenie oraz o sukcesie przygo-
towujących je nauczycieli i opiekunów: Magdy 
Błażejewskiej, Ilony Zarębskiej, Anety Gruss, 
Elżbiety Szymkowiak i Ilony Juszczak oraz 
czuwającej nad całością instruktorki – pada-
goga Marioli Sochackiej, wyrażając im słowa 
podziękowania za wspaniałe widowisko mówił 
dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 
Jabłkowie Wojciech Dudek i prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w 
Murowanej Goślinie Ewa Pomin. 

Spełniając wolę rodziców wyrażam słowa 
podziękowania dla inicjatorów i organiza-
torów tego przedsięwzięcia realizowanego 
przez Fundację Pomocy Dzieciom Wiejskim 
w Bliżycach w ramach projektu finansowanego 
ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej, które pozwoliło ich dzieciom na 
mobilizację i odnalezienie się przed publicz-
nością na scenie. 

E. Lubawy

- odnaleźli swe miejsce na scenie! 
Najpierw były tygodnie i miesiące mozolnych ćwiczeń i prób, w trakcie których trzeba było uczyć się 

wszystkiego. 
Wreszcie nadszedł upragniony dzień – 13 października br. i premierowy występ, w trakcie którego ucz-

niowie Oddziału Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Fundacji Pomocy Dzieciom Wiejskim w 
Pawłowie Skockim oraz dzieci i młodzież skupieni wokół Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie zaprezentowali się publiczności. 



Dzieci z Sz P w Skokach na Dziewiczej Górze.

Uczestnicy II Turnieju Recytatorskiego GŁOS POEZJI.

Wystawa Skoczne Koziołkowo. Promocja Miasta i Gminy Skoki na MTP TourSalon 2008.

Wycieczka do Poznania uczniów z Fundacji.

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Skokach.
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