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Uchwalenie w 1791 r. Konstytucji nie uchro-
niło państwowości polskiej przed upadkiem 
– na ponad 120 lat kraj stracił niepodległość. 
Konstytucja stała się jednak prawdziwym 
memento dla kolejnych pokoleń Polaków, 
powołując ich serca i sumienia do poszuki-
wania dróg ku wolności. To przypominanie, 
pielęgnowane w rodzinach zwykłych Pola-
ków, przyniosło wreszcie oczekiwany plon. 
11 listopada 1918 r. na wschodzie kraju, a od 
27 grudnia 1918 r. również w Wielkopolsce 
zabiło serce Rzeczpospolitej. To z wielkopol-
skich domów, takich jak te, które stoją wokół 
skockiego rynku, wyszli dumni obywatele, aby 
ryzykując własne życie przynieść Wielkopolsce 
i temu miastu niepodległość. Święto narodowe 
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja jest 
więc dobrą okazją do tego, aby przypominać 
nie tylko o godzinie klęski, ale i o chwilach 
chwały. 

Dokończenie na str. 3

Na święto KoNstytucji 3 maja
Ostatnie uroczystości organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach były poświęcone 

obchodom Święta Konstytucji 3 Maja. 

Fot. Iwona Migasiewicz

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
W dniu 2 maja 2009 r., w Dniu 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
zmarł żołnierz września 1939r. 
Władysław Gąska.

Pogrzeb odbył się 5 maja 2009r. 
na cmentarzu parafialnym w Sko-
kach. Żegnała go rodzina, przyja-
ciele, znajomi i sąsiedzi oraz liczne 
grono mieszkańców. Bo przecież 
żegnano nie tylko zasłużonego 
Skoczanina, życzliwego ludziom 
człowieka, ale też żołnierza wrześ-
nia, którego życie może być przy-
kładem dla obecnych i przyszłych 
pokoleń  Skoczan.

Czytaj na str. 4
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Dudzińska Anastazja ur. 28.03.
Sękowska Oliwia ur. 18.04.
Siurnicka Natalia ur. 22.04.
Fredrych Julia ur. 24.04.
Koterba Ksawery ur. 30.04.
Piotrowski Kamil ur. 01.05.
Lutomski Szymon ur. 03.05.
Grzegorzewski Krzysztof ur. 05.05.
Sznajder Zuzanna ur. 05.05.
Kuczyńska Ewa ur. 06.05.
Jung Adam ur. 07.05.
Głowski Jakub ur. 10.05.

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:
Kamiński Marcin i Kobus Beata
Stefański Radosław i Tischer Katarzyna
Radziński Hubert i Babiakowska Natalia
Grynkiewicz Piotr i Molińska Patrycja
Bażyński Dominik i Puch Aneta
Loręcki Mateusz i Pacholska Joanna
Konkol Adam i Kwiatek Angelina

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:
Jung Urszula r.1949 – Chociszewo zm. 24.04.
Wasilewska Barbara r.1926 – Skoki zm. 29.04.
Gąska Władysław r.1915 – Skoki zm. 02.05.
Kosten Roman r.1961 – Lechlin zm. 03.05.
Błochowiak Helena r.1924 – Jabłkowo zm. 04.05.
Muszyński Alojzy r.1934 – Skoki zm. 21.05.
Kłosowski Stanisław r.1928 – Potrzanowo zm. 25.05.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Na Święto KoNstytucji 3 Maja
Dokończenie ze str. 1

W tym roku Bractwo Kurkowe postanowiło oddać hołd wybitnym 
uczestnikom wydarzeń związanych z powrotem państwowości polskiej 
do Skoków w 1919 roku: komisarzowi wyborczemu z 1919 r. dokto-
rowi Marianowi Foersterowi i burmistrzowi Skoków z lat 1919 – 39 
Janowi Smektale.

W trakcie uroczystego apelu, przez domem, w którym przed 
wojną mieszkał dr Foerster, król kurkowy Jan Kamiński przybliżył 
sylwetkę tego znanego skockiego lekarza, a postać burmistrza Jana 
Smektały zaprezentował wiceprezes Krzysztof Migasiewicz. Dzięki 
uprzejmości burmistrza Skoków Tadeusza Kłosa budynek dawnego 
magistratu miejskiego udekorowaliśmy pamiątkową tarczą królewską, 
upamiętniającą tytuł z 1925 r., jaki Jan Smektała wywalczył w Zielone 
Świątki. Uczestnicy apelu, a wśród nich poczty sztandarowe skockich 
organizacji, ofiarowali modlitwę poprowadzoną przez ks.Bronisława 
Sobkowiaka za wszystkich zmarłych obywateli Skoków, którzy w 
okresie międzywojennym pracowali na chlubę naszego miasta. Byli 
wśród nich wybitni Skoczanie – bracia kurkowi, zamieszkujący nie-
gdyś skocki rynek: Władysław Kowalski, Jan Smektała, dr.Marian 
Foerster, Mieczysław Pilaczyński, Władysław Markiewicz, Aleksander 
Ratajczak, Antoni Stefaniak, Wiktor Kiełczewski, Leon Szalow, Stefan 
Ślósarczyk, Wincenty Jastrząbek czy Kazimierz Sanicki.  Niestety, 
nieubłagany los sprawił, że po raz pierwszy modliliśmy się również w 
intencji zmarłego niedawno bohatera wojny obronnej 1939 r., odzna-
czonego Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari, honorowego członka 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Skokach, śp.Władysława Gąski.

Jakże nieczęsto w ostatnich latach życia Pana Władysława korzy-
staliśmy z okazji, aby przypominać jego piękną patriotyczną postawę, 
którą trwale zapisał się historii naszego miasta i kraju. Patrzyliśmy na 
Pana Gąskę jak na sąsiada, nestora Skoków, starszego pana, który z 
racji wieku powoli wyłącza się z codziennej aktywności zawodowej i 
społecznej. Dziesiątki lat pokoju, jakimi cieszy się się nasza Ojczyzna 
po 1945 roku, zwykłe życie, wiele przyziemnych problemów nas ab-
sorbujących, oddalało z pola widzenia czyny heroiczne, bohaterskie. 
Czy więc dziś, kiedy Pan Władysław Gąska już zmarł, powinniśmy 
mieć poczucie tego, że nie zdążyliśmy z podziękowaniami dla Niego? 
Odpowiedź , jak to często bywa, brzmi: tak i nie. Tak, bo nigdy za wiele 
podziękowań. Nie, bo właśnie dopiero teraz zaczyna się ten czas, kiedy 
Pan Gąska nie mogąc już sam swoją osobą przypominać o rzeczach 
najważniejszych, składa na nas – żyjących - powinność poszukiwania 
właściwego znaczenia pojęć wypisywanych na polskich sztandarach: 
Bóg, honor i Ojczyzna. 

Czyż bowiem nie nabierają one właściwego, realnego, prostego i 
jakże głębokiego znaczenia właśnie w godzinie śmierci?. Dla Pana 
Władysława Gąski bez znaczenia jest już zwykłe, pełne przyziemnych 
problemów życie, nie liczy się stan zdrowia, zmęczenie czy ograniczenia 
wieku. On zmierza ku Bogu, swoim całym życiem umiał postępować 
zgodnie z zasadami honoru, a Ojczyźnie oddał należną daninę krwi. 
Do nas zaś, mieszkańców tego miasta, należy od dziś ciągłe głoszenie 
pochwały Jego osoby…

W godzinach popołudniowych odbył się statutowy turniej strzelecki. 
Zwyciężył w nim brat kapelan ks.Karol Kaczor przed Krzysztofem 
Migasiewiczem i Janem Dziurką. W rywalizacji młodych strzelców 
zwyciężył Tomasz Przykucki przed Agnieszką Bagrowską i Radosła-
wem Chojackim, w strzelaniu do tarczy darczyńców pierwsze miejsce 
zajął Stefan Kubiak przed Krzysztofem Migasiewiczem i Janem 
Kamińskim.

Za kilka dni, w zielonoświątkową niedzielę 31 maja, Bractwo Kur-
kowe zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w krótkiej 
uroczystości poświęconej powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej 
/godz. 7.35 przed wejściem na cmentarz/ oraz do mszy św. /o godz.8.00/, 
której jedną z intencji jest wspomnienie zmarłego śp. Władysława 
Gąski, o co prosi piszący te słowa 

Krzysztof Jachna

szanowni mieszkańcy gminy skoki
w związku ze znacznymi utrudnieniami 

w kierowaniu ruchem drogowym w czasie 
XVii Dni miasta i Gminy skoki 

w dniach 20 i 21 czerwca 2009, 
uprzejmie prosimy o przybycie na miejsce imprezy 
(stadion przy ulicy Parkowej w skokach) w miarę 

możliwości pieszo.
Dla tych z Państwa, którzy muszą skorzystać z przejazdu autem, 

przygotujemy w pobliżu stadionu parkingi. Ilość miejsc parkingowych 
będzie jednak ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że na ulicy Parkowej w trakcie Dni Skoków 
obowiązywać będzie ruch w jednym kierunku (wjazd od obwodnicy) 
oraz zakaz postoju(dotyczy całej ulicy Parkowej). Rynek miasta pozo-

stanie otwarty dla ruchu drogowego.
Dziękujemy za zrozumienie. 

organizatorzy XVii Dni miasta i Gminy skoki
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W dniu 2 maja 2009 r., w Dniu Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej zmarł żołnierz września 
1939r. Władysław Gąska, o którym Zbigniew 
Szacherski w książce „Wierni przysiędze” 
wydanej w 1968 roku tak pisał:

„Tymczasem cztery czołgi wykorzystując 
zasłony terenowe zdołały wcisnąć się w lukę 
między szwadronami i podszedłszy na odległość 
około 400 m do parku zagroziły 2 szwadronowi 
z boku. Nie pozostały jednak niedostrzeżone. Z 
parku zagrały działka ppanc., którym zawtóro-
wała bateria. Z drugiej strony, od żwirowiska, 
ostrzelały je karabiny maszynowe, rkm i rusznica 
ppanc. Celny strzał z działka unieruchomił 
jeden z czołgów. Załoga usiłowała ratować się 
ucieczką, lecz padła pod ogniem karabinów ma-
szynowych. Trzy osaczone czołgi zaczęły cofać 
się. Ich kule powaliły st. strzelca Władysława 
Gąskę, który ze swoją rusznicą wysunął się za 
daleko ze żwirowiska. Doskoczył do  niego por. 
Radoński, wciągnął za osłonę, wydobył bandaż, 
aby opatrzyć broczące rany. Ranny był przytom-
ny, słabym, przerywanym głosem coś mówił. Czy 
skarżył się, czy prosił o coś? Porucznik pochylił 
się nad nim. I wtedy ze zdumieniem usłyszał, 
że strzelec objaśnia mechanizm i działanie 
rusznicy. Otrzymał przecież specjalne wyszko-
lenie, był zaprzysiężony, a takich strzelców 
było w szwadronach coraz mniej. Nie wszyscy 
też oficerowie znali się na rusznicach ppanc. 
zwłaszcza rezerwiści. Zaliczał się do nich rów-
nież por. Radoński, przejął jednak bez wahania 
cenną broń. Sanitariusz 1 szwadronu, strzelec 
Janc, zajął się transportem rannego na punkt 
opatrunkowy, skąd został przewieziony z kolei 
do szpitala w Giżycach.” 

Pogrzeb Władysława Gąski odbył się 5 maja 
2009 r. na cmentarzu parafialnym w Skokach. 
Żegnała go rodzina, przyjaciele, znajomi i 
sąsiedzi oraz liczne grono mieszkańców. Bo 
przecież żegnano nie tylko zasłużonego Sko-

Ostatnie POżegnanie

władysław Gąska
czanina, życzliwego ludziom człowieka, ale 
też żołnierza września, którego życie może 
być przykładem dla obecnych i przyszłych 
pokoleń  Skoczan.

Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła 
niezwykła, jak na skockie warunki oprawa w 
postaci wojskowej asysty honorowej w skła-
dzie: żołnierskiego posterunku honorowego 
przy trumnie, żołnierzy niosących odzna-
czenia oraz orkiestry wojskowej i Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego. Nad trumną 
okrytą biało- czerwoną flagą, zabrzmiał hymn 
narodowy, a po złożeniu do grobu rozległy się 
salwy honorowe.

Władysław Gąska, syn Józefa i Jadwigi z 
Wydrowskich, urodził się 17 września 1915 
roku w Stęszewicach, a gdy rodzice za-
mieszkali w Zielonce, uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej w Głęboczku. W wieku 16 lat, 
rozpoczął naukę zawodu u mistrza krawie-
ckiego Józefa Jekiełki w Murowanej Goślinie, 
gdzie równocześnie uczęszczał do Szkoły 
Zawodowej. Po ukończeniu nauki i zdaniu 
egzaminu czeladniczego, pracował jako kra-
wiec w Poznaniu, a w roku 1936 podjął pracę w 
Zakładzie Mistrza Krawieckiego, Antoniego 
Stefaniaka w Skokach. W Skokach też poznał 
swą przyszłą żonę, Zofię Jasińską. Znajomość 
ta, na początku roku 1937 zaowocowała 
związkiem małżeńskim, z którego urodziła 
się córka Barbara. 

Szczęśliwy związek przerwała dwuletnia 
służba wojskowa, którą Władysław Gąska od-
bywał w I Szwadronie 7 Pułku Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich w Biedrusku, w którym 
został strzelcem wyborowym zaprzysiężonym 
do obsługi rusznicy przeciwpancernej. 

1 września 1939 roku (8 dni przed zakoń-
czeniem służby czynnej i przejściem do cywila) 
wybuchła II Wojna Światowa. Władysław 
Gąska wraz ze swoim pułkiem zostaje skie-
rowany na linię frontu. 7 Pułk wchodzący w 
skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w 
ramach Armii Poznań walczy 3 września nad 
Notecią, 11 września pod Zbrożkową Wolą, 
a 14  września pod Brochowem w słynnej 
Bitwie Nad Bzurą. Tutaj właśnie Władysław 
Gąska zostaje ranny i przewieziony do szpi-
tala w Giżycach, a 18 września po zajęciu 
szpitala przez Niemców, trafia do niewoli i 
przez rok jest więźniem  Stalagu. Następnie 
zostaje wywieziony na roboty przymusowe w 
niemieckim gospodarstwie rolnym w Bawarii, 
stąd po zakończeniu wojny w lipcu 1945 r. 
wraca do Skoków.

Tu otworzył własny zakład krawiecki, który 
prowadził do przejścia na emeryturę. Zdobył 
tytuł mistrza krawieckiego, zatrudniał dwóch 
czeladników: Henryka Siewruka i Karola 
Zbierskiego i wyuczył pięciu uczniów: Ste-
fana Pędzika, Bogusława Jeżaka, Tadeusza 

Jarmuża, Zdzisława Kłosowskiego i Jerzego 
Nowakowskiego.

Udzielał się też społecznie w różnych 
dziedzinach: należał do Ochotniczej Straży 
Pożarnej, do Rady Parafialnej, do Cechu 
Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, a następnie 
w Murowanej Goślinie. Był członkiem Związ-
ku Bojowników o Wolność i Demokrację, 
a następnie Stowarzyszenia Kombatantów 
oraz członkiem honorowym reaktywowa-
nego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego 
w Skokach. Nawiązał kontakt z dawnymi 
kolegami z czasów służby wojskowej, w tym 
ze swym dowódcą, pułkownikiem Zbignie-
wem Szacherskim. Odwiedzał miejsca walk i 
spotykał się z towarzyszami broni. Odwiedzał 
miejscowe szkoły, w tym wielokrotnie szkołę 
w Biedrusku, która nosi imię 7 Pułku Strzel-
ców Konnych Wielkopolski, gdzie opowiadał 
o przeżyciach wojennych i okropnościach 
wojny.

Za męstwo Władysław Gąska odznaczony 
został „Krzyżem Srebrnym Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari”, „Krzyżem Walecznych” i 
„Medalem za udział w wojnie obronnej 1939”.   
Uhonorowany został także wieloma oznacze-
niami za zasługi dla miasta i dla organizacji 
społecznych. Postanowieniem prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 czerwca 
2001 r. mianowany został na stopień podpo-
rucznika Wojska Polskiego.

Z żoną przeżył w małżeństwie 54 i pół roku. 
Doczekali się trzech wnuków i czterech pierw-
szych prawnuków. Po śmierci żony, doczekał 
się jeszcze kolejnych czterech prawnuków.

Pogrążonej w żałobie rodzinie, składamy 
wyrazy szczerego współczucia mając nadzieję, 
że życie śp. Władysława Gąski będzie inspira-
cją dla potomnych. 

E. Lubawy
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W sobotę, 23 maja na cmentarzu para-
fialnym w Skokach, rodzina, przyjaciele, 
koledzy i znajomi, pożegnali śp. Alojzego 
Muszyńskiego. Wśród towarzyszących zmarłemu w ostatniej drodze nie 
zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz grona pedagogicz-
nego i szczególnie licznych dawnych wychowanków Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Bo też żegnano pedagoga, wychowawcę kilkunastu pokoleń młodzie-
ży, który całe swe dorosłe życie związał z systemem polskiej oświaty.

Alojzy Muszyński, syn Jana i Marianny Szlachetka, urodził się 
1 lipca 1934 roku w Siernikach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, 

w roku 1949, podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu, a 
po jego ukończeniu, w roku 1954 rozpoczął pracę nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Witkowie, którą przerwała służba wojskowa. Po jej 
ukończeniu, we wrześniu 1956 roku, Alojzy Muszyński podjął pracę 
w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Wiatrowie, a w 
roku 1961 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. 
W latach 1974 – 1984 Alojzy Muszyński pełnił funkcję z- cy dyrektora 
Szkoły, a w latach 1984 – 1991, tj. do przejścia na emeryturę funkcję 
dyrektora Szkoły. Lata te, to nie tylko praca pedagogiczna, ale też 
działalność administracyjna związana z pierwszą rozbudową Szkoły i 
utworzeniem Gminnej Szkoły Zbiorczej. 

Po przejściu na emeryturę, Alojzy Muszyński w okresie od 1 września 
1994 do 31 sierpnia 2001, pracował na stanowisku dyrektora Zespołu 
Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, a po jego likwidacji na stanowi-
sku kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. 

W trakcie pracy zawodowej dokształcał się w Studium Nauczycielskim, 
a następnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który 
ukończył z tytułem magistra historii. 

26 sierpnia 1961 roku, Alojzy Muszyński zawarł związek małżeński 
z mieszkanką Skoków - nauczycielką Szkoły Podstawowej w Skokach, 
Aurelią Szymańską, w którym to związku wychował 3 córki, z których 2 
podtrzymują tradycje nauczycielskie i pracują w skockiej oświacie.

Śp. Alojzy Muszyński swą pracą i życiem dobrze zapisał się w życiu 
Miasta i Gminy Skoki.

Za swą pracę zawodową i działalność społeczną, Alojzy Muszyński 
otrzymał liczne odznaczenia państwowe i samorządowe, z których 
najważniejszy to przyznany w 1987 roku Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Strapionej i pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy szczerego 
współczucia.

E.Lubawy

WsPOmnienie

alojzy 
Muszyński

wyRÓŻNiENiE DLa BiBLiotEKi
Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 

Skokach została wyróżniona w ogłoszonym przez Wojewódzką Bibliote-
kę i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w konkursie dla bibliotek 
publicznych województwa wielkopolskiego na projekt kreujący modę na 
czytanie pt. „Czytanie to moja pasja”.

Wyróżnienie jest efektem działań podjętych przez skocką książnicę przy 
realizacji projektu pt. „Po prostu czytaj!” łączących inicjatywy regionalne z 
popularyzacją czytelnictwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Nagrody wręczono w Kaliszu, w Sali Recepcyjnej Ratusza, podczas 
obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 12 maja 2009r. 
Wręczenia dokonali: Prezydent najstarszego polskiego miasta wspólnie 
z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. 

E.Lubawy

DziEń BiBLiotEKaRza
8 maja przypada święto Bibliotekarza. Z tej okazji Burmistrz Tade-

usz Kłos odwiedził Bibliotekę Publiczną w Skokach. Wręczył Dyrektor 
Elżbiecie Skrzypczak oraz pozostałym pracownicom Biblioteki kwiaty 
i słodkie upominki. Przy wspólnej kawie podziękował paniom za trud 
włożony w rozwój czytelnictwa na terenie Gminy Skoki. Należy przy-
pomnieć, że Biblioteka w Skokach pełni także funkcję centrum kultury 
w Skokach i jest organizatorem zdecydowanej większości imprez kul-
turalnych w naszej Gminie. 

Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy. 

PRzEDszKoLaKi w BiBLiotEcE
W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Biblioteka Publiczna w 

Skokach  rozpoczęła coroczny cykl spotkań pt. „Wiosenne Czytanie”. 14 
maja 2009 r. w swoich murach gościła dwie grupy 5-latków z przedszkola 
Samorządowego w Skokach wraz z opiekunami panią W. Paczyńską i 
panią A. Serafin. Młodzi czytelnicy uczestniczyli w zajęciach przybliża-
jących im sylwetki bohaterów książki A. A. Milne’a „Kubuś Puchatek”. 
Kolejne spotkanie z mieszkańcami Stumilowego Lasu już niebawem. 

BajKowE sPotKaNiE
11 maja 2009 r. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek skocka książ-

nica zaprosiła dzieci  i pracowników Przedszkola Samorządowego do 
udziału w obchodach swojego święta. Obchody rozpoczęto bajkowym 
korowodem, który przeszedł ulicami miasta. Jego uczestnicy przebrani 
za bohaterów swoich ulubionych książeczek nieśli baloniki i transpa-
renty z hasłami promującymi czytelnictwo.

W siedzibie biblioteki powitał dzieci pan Komendant Komisariatu 
Policji w Skokach, Jacek Matysiak, który przeczytał im bajkę „Ryce-
rzyk i olbrzym” autorstwa Dan Foote. Jako stróż prawa, rzec można: 
współczesny rycerz, pan Jacek rozmawiał też z dziećmi o tym jak należy 
się zachowywać, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Spotkanie zakończył bajkowy bal. Dzieci tańczyły ochoczo w rytm 
odwiecznych przebojów: „Pluszowy miś”, „My jesteśmy krasnoludki”, 
„Jedzie pociąg z daleka” i wielu, wielu innych. Było mnóstwo śmiechu 
i radości. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji bajkowego spotkania 
serdecznie dziękujemy.

MoLiKi KsiąŻKowE
6 maja 2009 r. w Bibliotece Publicznej w Skokach zainaugurowano 

cykl spotkań uczestników Klubu Molika Książkowego. Skockimi mo-
likami zostali: Amelka  (lat 3), Ania (lat 3), Artur (lat 4), Kamil (lat 
3) oraz dwóch Szymonów ( lat 3 i lat 4). Młodzi klubowicze spotykać 
się będą dwa razy w miesiącu.

sKoKi się ŚMiaŁy
Majowy Wieczór Kabaretowy zgromadził w skockiej hali 24 maja 

br. liczną grupę miłośników dobrego humoru. Salwy śmiechu towarzy-
szyły skeczom i piosenkom autorstwa i aktorstwa Kabaretu Skeczów 
Męczących i Łowców. B. 

Zarówno artyści, jak i publiczność bawili się doskonale. Szczególnie 
mocno doceniono nie do podrobienia poczucie humoru i aktualny, 
świeży dowcip KSM-ów.

Jako, że śmiech to zdrowie, w imieniu artystów i organizatorów 
życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Aleksandra Gajewska
Sylwia Popadowska
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PRzEtARGi
Rozstrzygnięto:
• Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dla części Gminy Skoki. Zgodnie z 
uchwałami Rady Miejskiej Gminy Skoki, zaplanowano opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 
491/2, 491/4 i 335/4 położonych w Potrzanowie oraz działek nr 274 i 
163 położonych w Rościnnie. Do przetargu przystąpiło 14 firm. Najko-
rzystniejszą ofertę tj. 28.060 zł, złożyła firma ARMAGEDDON, Robert  
Barełkowski z Poznania.
• Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Roszkowie. Do 
przetargu przystąpiło 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę tj. 128.617,34 zł, 
złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, Jacek Ratajczak z 
Czerwonaka. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika o dłu-
gości 450 mb. Zakończenie budowy zaplanowano na 18 września br.
• Przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi gminnej w Rosz-
kówku. Do przetargu przystąpiło 13 firm. Najkorzystniejszą ofertę tj. 
334.794,77 zł złożyła firma Usługi Transportowo-Koparkowe, Mirosław 
Sękowski, Skoki. W ramach inwestycji zaplanowano budowę podbudowy 
drogi o długości 1543 mb. z kruszywa łamanego. Zgodnie z harmono-
gramem, zakończenie budowy zaplanowano do 28 sierpnia br.
• Trwa procedura przetargowa na budowę dwóch budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych nr 2 i 3  z ośmioma lokalami socjalnymi przy ul. 
Sosnowej i Topolowej w Skokach.

OGłOSzOnO WyKAzy
• Gruntu o pow. 562 m2  położonego w Skokach przy ul. Akacjowej, 
stanowiącego część działki nr 1006/9 i działki nr 1007/1, przeznaczonego 
do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej działki nr 1353 i 1354;
• Działki nr 320/5 o pow. 0,0050 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, dla właścicieli 
sąsiednich działek;

PODPiSAnO AKty nOtARiALnE:
• Sprzedaży działki letniskowej nr 689 w Potrzanowie. Działka została 
sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców;
• Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 101/4 w Rejowcu. 
Teren sprzedano z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospo-
darowania przylegającej działki;
• Sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem z dwoma lokalami 
mieszkalnymi, stanowiącej działkę nr 125/4 położoną w Grzybowie. Nie-
ruchomość sprzedano na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;

SPRAWy BiEŻąCE
• Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, uporządkowano teren 
gminny w Sławie Wielkopolskiej, który po przygotowaniu stosownej 
dokumentacji przeznaczony zostanie do sprzedaży pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.
• Zakończono akcję „Sprzątanie świata 2009”. W ramach akcji ze-
brano700 worków śmieci oraz 11m3 śmieci luzem. Ponadto w wyniku 
prowadzonej, w ramach tej samej akcji, selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych zebrano: 2 tony folii i sznurków, 134 pozycje zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz transport odpadów wielkogaba-
rytowych.
• Wykonano nasadzenia kwiatów na terenie miasta.
• Odnowiono nawierzchnie boisk w Potrzanowie i Sławie Wlkp.
• Odnowiono zlokalizowane na terenie Gminy przystanki autobuso-
we.
• Zakończono budowę placu przed świetlicą w Rejowcu. W ramach 
inwestycji ułożono 180m2 nawierzchni z pozbruku.

• Zakończono usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu 
przy drodze gminnej w Ignacewie. Zakończono prace prześwietlenia 
zadrzewienia wzdłuż ulicy Topolowej. Wykonano dosadzenia w upra-
wach leśnych. Zakończono niwelację powierzchni leśnej w obrębie jez. 
Borowego. Uzupełniono nasadzenia przydrożne w miejscowościach: 
Brzeźno, Lechlinek i Skoki.
• Trwa remont świetlicy wiejskiej w Stawianych. W ramach remontu 
wykonano sufit z płyty OWA, obecnie trwa gipsowanie i malowanie 
ścian.
• Przygotowano dokumentację oraz uzyskano wstępną akceptację 
propozycji zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki a Kruszgeo Wiel-
kopolskie Kopalnie Sp. z o.o. Zamiana dotyczy gminnego gruntu zlo-
kalizowanego bezpośrednio przy kopalni oraz gruntu Kruszgeo, który w 
przyszłości może być przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
• Zlecono wykonanie podziału działki przy ulicy Rakojedzkiej z docelo-
wym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Zakończenie procedur podziałowych zaplanowano na 30 lipca br.
• Zakończono procedurę wykupu gruntu na poszerzenie działki przy 
świetlicy w Kuszewie. Zlecono wykonanie mapy do celów projekto-
wych. Następnie zaplanowano wykonanie dokumentacji rozbudowy 
świetlicy.
• Wyznaczono termin podpisania umowy zamiany gruntu w rejonie 
ulicy Podgórnej. Konieczność zamiany gruntu spowodowana jest kolizją 
gruntów prywatnych z drogą gminną.

POnADtO BuRMiStRz WyDAł zARząDzEniA 
W SPRAWACh:

• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Skoki za 2008 r.
• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Skoki za I kwartał 2009 roku;
• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dys-
ponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane 
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w 2009 roku;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009;
• Powołania Komisji dokonującej oceny i wydzielenia dokumentów do 
zniszczenia z wyborów uzupełniających organów jednostek samorządu 
terytorialnego;
• Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia 
na terenie Gminy Skoki wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarzą-
dzonych na 7 czerwca 2009 r.;
• Zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum Nr 1 
na rok szkolny 2008/2009;
• Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach 
do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
• Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Skoki;
• Ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-
usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów „XVII Dni Miasta i 
Gminy Skoki 2009”.

W niedzielę, 7 czerwca 2009 roku
wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego

Lokale wyborcze, w tym dniu będą czynne w godzinach 8.00-22.00,
a w Mieście i Gminie Skoki tradycyjnie już mieścić się będą w:
- Szkole Podstawowej w Skokach dla Obwodu Wyborczego nr 1,
- Przedszkolu Samorządowym w Skokach dla Obwodu Wyborczego nr 2,
- Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Kakulinie dla Obwodu Wyborczego nr 3,
- Szkole Podstawowej w Lechlinie dla Obwodu Wyborczego nr 4,
- Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie dla Obwodu Wyborczego nr 5,
- Szkole Podstawowej w Rejowcu dla Obwodu Wyborczego nr 6,
- Świetlicy w Bliżycach dla Obwodu Wyborczego nr 7.
Podział na Obwody Głosowania szczegółowo określa Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta i Gminy w Skokach z dnia 6 maja 2009 r., które publikujemy w dzisiejszym 
wydaniu „Wiadomości Skockich” na stronie 8.
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MoDERNizacja 
oczyszczaLNi ŚciEKÓw

Eksploatowana przez zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sko-
kach miejska oczyszczalnia ścieków przy ul. topolowej od roku 2007 
miała trudności w zapewnieniu odpowiednich parametrów ścieków 
oczyszczonych odprowadzanych do rz. M. Wełna. Jakość ścieków 
oczyszczonych nie odpowiadała warunkom określonym w pozwoleniu 
wodno-prawnym. 

Pogarszające się  wyniki pracy miejskiej oczyszczalni ścieków potwier-
dzone kontrolami przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat 
Środowiska w Poznaniu zobligowały władze samorządowe do podjęcia 
działań zmierzających do poprawy zaistniałej sytuacji. W miesiącu lipcu 
ubiegłego roku dostarczona została przez Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Sanitarnej „MEKOR” z Gniezna opracowana na zlecenie Gminy do-
kumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków. 

W dokumentacji technicznej określony został zakres rzeczowy robót 
niezbędnych do wykonania

na obiekcie oczyszczalni zapewniający spełnienie warunków pozwo-
lenia wodno-prawnego w zakresie jakości ścieków oczyszczonych. 

Zakres rzeczowy robót obejmował część technologiczną oczyszczalni 
oraz instalację elektryczną, sterującą i automatykę.  

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w sierpniu 
2008r. ogłoszony został zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r  Pra-
wo zamówień publicznych   przetarg nieograniczony na wykonawstwo 
robót. Do przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków przystąpiło 
5 oferentów. Najdroższą ofertę na kwotę: 1.097.768,49 zł brutto złożyła 
firma „ECOSERVICE” Sp. z o.o z Zielonej Góry  a najtańszą na kwotę: 
611.903,18 zł brutto Zakład Usług Technicznych Atlasiński i Wspólnicy 
Spółka Jawna z Poznania. W rezultacie dokonania oceny i porównania 
złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą 
warunki przetargu, czyli ofertę Zakładu Usług Technicznych z Poznania. 
Dokonany wybór nie został oprotestowany przez żadnego z oferentów 
biorących udział w przetargu, co pozwoliło zakończyć postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego i podpisać umowę z wybranym wyko-
nawcą robót. Umowa na modernizację oczyszczalni ścieków podpisana 
została w dniu 15 października 2008r. z terminem wykonania zamówienia 
do 30 maja 2009r. W umowie na wykonanie modernizacji oczyszczalni 
ścieków założono dość długi okres wykonania robót z uwagi na: 
- okres zimowy, nie sprzyjający prowadzeniu a w niektórych wypadkach 

uniemożliwiający wykonywanie tego rodzaju robót,
- specyficzny charakter wykonywanych robót,
- konieczność prowadzenia robót na czynnej oczyszczalni ścieków, bez 

możliwości wyłączenia jej z eksploatacji,
- konieczność wykonywania szeregu robót przygotowawczych umożli-

wiających wyłączenie z eksploatacji poszczególnych elementów oczysz-
czalni (reaktora biologicznego) w celu przeprowadzenia remontu i 
modernizacji a następnie ponowne ich włączenie do eksploatacji.     
Wykonawca bezpośrednio na placu budowy pojawił się w styczniu 

2009r. Okres 2008 roku wykorzystał natomiast do dokonania zakupu 
niezbędnych materiałów, osprzętu i pomp oraz prace warsztatowe zwią-
zane z przygotowaniem prefabrykatów – rurociągi technologiczne, nowy  
system napowietrzania zastosowany w reaktorze biologicznym itp.

Prace remontowo-modernizacyjne rozpoczęte zostały na obiekcie 
przepompowni i zlewni ścieków. Wykonano czyszczenie przepompowni 
i zlewni z zalegających osadów, wymieniono  dotychczasowe rurociągi 
technologiczne i osprzęt na rurociągi ze stali nierdzewnej. Przepompow-
nię i zlewnię wyposażono w nowe pompy i mieszadła. Wprowadzono 
automatykę i sterowanie pracą pomp i mieszadeł. Następnie moderni-
zacji i remontowi poddany został reaktor biologiczny („Bioblok”). Prace 
modernizacyjno-remontowe na  reaktorze biologicznym znajdują się 
obecnie w końcowej fazie realizacji.

Zakres wykonanych robót obejmuje miedzy innymi:
- czyszczenie i malowanie całej konstrukcji metalowej biobloku,  
- remont piaskownika pionowego,
- wprowadzenie zmian w układzie technologicznym polegających na 

zamianie komory niedotlenionej (denitryfikacji) na komorę tlenową 

(nitryfikacji) oraz komory beztlenowej (defosfatacji) na komorę bez-
tlenowo-niedotlenioną (nitryfikacji),

- wykonanie nowego systemu napowietrzania ścieków sprężonym po-
wietrzem z zastosowaniem dyfuzorów membranowych i rurociągów 
ze stali nierdzewnej,  

- wykonanie nowych rurociągów technologicznych w związku z wpro-
wadzonymi zmianami w układzie technologicznym,

- wymianę pomp recyrkulacji, mieszadeł, osprzętu,    
- montaż dodatkowych pomp i mieszadeł między innymi pomp w osad-

nikach do recyrkulacji osadu  do komory beztlenowo-niedotlenionej
- automatykę i sterowanie zainstalowanymi pompami i mieszadłami.

W trakcie prowadzenia prac na biobloku okazało się, że niektóre 
jego elementy uległy znacznej korozji i zaszła konieczność wykonania 
robót dodatkowych polegających między innymi  na wzmocnieniu 
konstrukcji poprzez wstawienie dodatkowych blach. Dotyczyło to 
jednej z komór napowietrzania (nitryfikacji ) i wszystkich czterech 
osadników, szczególnie ich części stożkowej. Roboty dodatkowe 
wycenione zostały  przez wykonawcę robót na kwotę: 34.512,00 zł 
brutto. Jednocześnie wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu 
zakończenia robót do 19.06.2009r. W najbliższym czasie włączone 
zostaną do eksploatacji wszystkie obiekty i urządzenia oczyszczalni i 
wykonawca przystąpi do rozruchu oraz szkolenia obsługi oczyszczalni. 
W trakcie rozruchu oczyszczalni ścieków wykonane zostaną badania 
jakości ścieków oczyszczonych pod kątem ich zgodności z warunkami 
pozwolenia wodno- prawnego.       

Wykonany zakres robót modernizacyjno-remontowych  ma zapewnić od-
powiedni poziom pracy miejskiej oczyszczalni ścieków w Skokach do czasu 
jej likwidacji. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Skokach ma nastąpić  po 
zrealizowaniu programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy w Skoki 
w ramach projektu Międzygminnego Związku „Puszcza Zielonka”.    

zbigniew Gronowicz

z DziaŁaLNoŚci 
iNwEstycyjNEj GMiNy

na kolejne ogłaszane przez Burmistrza przetargi na realizacje 
inwestycji drogowych składanych jest coraz więcej ofert. 

Największym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców 
cieszyła się budowa podbudowy drogi gminnej w Roszkówku. Oferty 
przetargowe złożyło aż 13 firm, proponując wykonanie roboty od kwoty 
334.794,77zł do 580.144,18zł. Najkorzystniejsza oferta została złożona 
przez miejscową firmę  Usługowo – Transportowo – Koparkową za 
cenę 334.794,77zł. W ramach zaproponowanej ceny zostanie wykonana 
podbudowa drogi z kruszyw łamanych twardych na długości drogi 
1.543m i szerokości 4 do 5,5m. Zakończenie robót winno nastąpić do 
końca sierpnia br.

Konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwał 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla części gminy Skoki było ogłoszenie 
przetargu na wykonanie planów miejscowych. Przetarg wywołał duże 
zainteresowanie wśród urbanistów, którzy mogą być autorami takiego 
opracowania. W rezultacie złożono 14 ofert przetargowych. Ceny były 
bardzo różne zaczynające się od kwoty 28.060zł do kwoty 111.020zł. 
Najtańszą cenę zaproponowała firma ARMAGEDDON z Poznania, 
z którą nastąpi podpisanie umowy. Plany będą sporządzone dla frag-
mentów wsi Potrzanowo i Rościnno  przeznaczając grunty o łącznej 
powierzchni 28 ha na zabudowę budynkami rekreacji indywidualnej.

Trwają prace równania i wałowania dróg gminnych., których wyko-
nawca został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego i 
jest nim firma „Usługi Transportowo – Koparkowe” reprezentowane 
przez Mirosława Sękowskiego z siedzibą w Skokach.

Rozpoczęto również prace przebudowy drogi gminnej w Choci-
szewie – I etap polegający na wykonaniu podbudowy na długości 330 
mb, której wykonawcą jest firma „Bimex” z siedzibą Ruda 12 B, 64 
– 610 Rogoźno.

A. zdanowski, P. Ćwik
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O B W i E S z C z E n i E
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

z dnia 6 maja 2009 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 
2009 r.

Zgodnie z  art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do  Parlamentu Europejskiego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25,  poz. 219 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1

Miasto Skoki
ulice: Boczna, Jana Pawła ii, Kazimierza Wielkiego, 
Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, Ludwika 
Dąbrowskiego, łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, 
Plac Kościelny, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac 
Strażacki, Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, 
Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wągrowiecka, Wąska, 
Wincentego Ciastowicza, Wodna, zamkowa.

Szkoła Podstawowa 
w Skokach 
ul. Poznańska 2
tel. 061 8-124-021

2

Miasto Skoki
ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska, Bartosza 
Głowackiego, Bliska, Brzozowa,  Dojazd, Dolna, Dworcowa, 
Falista, Górna, Graniczna, henryka Sienkiewicza, 
Jarzębinowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Karolewo, 
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Okrężna, Osiedlowa, Piła-
Młyn, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Rakojedzka, Sosnowa, 
Świerkowa, tadeusza Kościuszki, topolowa, Wczasowa.

Osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka.

Przedszkole Samorządowe 
w Skokach 
ul. Sienkiewicza 19
tel. 061 8-124-982

3
Wsie: Chociszewko, Chociszewo, Jabłkowo, Kakulin, 
Kuszewo, nadmłyn, Rakojady.

Ośrodek Socjalno-Kulturalny
w Kakulinie
tel. 061 8-124-984

4
Wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin,  Lechlinek, 
Lechlińskie huby, łosiniec, Roszkowo, Roszkówko,

Rościnno.

Szkoła Podstawowa 
w Lechlinie
tel. 061 8-124-631

5 Wsie: Budziszewice, Potrzanowo.
Świetlica Wiejska
w Potrzanowie
tel.  061 8-124-297

6
Wsie: Brzeźno, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne,  ignacewo, 
Miączynek, niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, 
Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo.

Szkoła Podstawowa 
w Rejowcu
tel. 061 8-124-682

7
Wsie: Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jagniewice 
niedarzyn,  Pomorzanki, Raczkowo, Wysoka

Świetlica w Bliżycach
tel. 0 606751328

Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach od 800 do 2200.
Lokal Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 2, w Przedszkolu Samorządowym w  Skokach ul. Sienkiewicza 19, 
został  przystosowany  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

uwaga! Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.
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PoLicja ostRzEGa i iNFoRMujE
BąDź WiDOCznyM

Pieszym bywa każdy. To nie wstyd – to wielka mądrość gdy człowiek chce być widoczny i robi 
wszystko aby bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Bycie widocznym oznacza jednocześnie 
bycie bezpiecznym. Po zmroku postać człowieka idącego drogą, ubranego w ciemną odzież jest 
zauważalna przez kierującego z 20 -30 metrów. Elementy odblaskowe na odzieży pieszego pozwalają 
na zauważenie go z odległości minimum 150 metrów. Droga hamowania samochodu w zależności 
od stanu nawierzchni i prędkości wynosi od 26 do 140 metrów/ dane dot. max. prędkości 90 km/h/. 
Pieszy musi dać czas kierującemu samochodem na zareagowanie i hamowanie. 

ŚWiętA W ARESzCiE
W dniu 31.03.2009r funkcjonariusze KP Skoki zatrzymali 20 letniego mieszkańca gminy Skoki. 

Zarzucono mu włamanie do samochodu i kradzież oleju napędowego o wartości 700 zł. Zarzuco-
no mu łącznie dokonanie 12 włamań i 2 dwóch kradzieży dokonanych na terenie miasta i gminy 
Skoki oraz gminy Mieścisko. Sąd Rejonowy w Wągrowcu nie miał wątpliwości. Uznał, iż jedynym 
środkiem należycie zabezpieczającym przebieg postępowania jest areszt tymczasowy i zastosował 
go w wymiarze trzech miesięcy. Podejrzany był już wcześniej notowany. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

POBiCiE nA PARKOWEJ.
W dniu 03.04.2009r czterech sprawców pobiło w Skokach na ulicy Parkowej dwóch młodych 

ludzi. Pokrzywdzeni odnieśli ogólne obrażenia. Sprawcy grozili pobiciem także innym osobom oraz 
uszkodzili mienie o wartości 1200 zł. Zatrzymani sprawcy znajdowali się w stanie nietrzeźwości, 
wiek od 19 do 30 lat, niepracujący, dwóch karanych z uszkodzenia ciała i pobicie. Grozi im kara 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach - podinsp. mgr Jacek Matysiak  

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr 58/2009 z dnia 28 maja 2009 roku ogłosił 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz ten przedstawiamy poniżej:
WYKAZ

działki nr 320/5 położonej w Sławicy
przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego  

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej

Działka nr 320/5 w Sławicy,  
zapisana w Kw 47402 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości 0,0050 ha (grunty orne RVIz)

Opis nieruchomości
Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunt 
przeznaczony jest na poszerzenie istniejącej działki 
letniskowej 275 lub 278.

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego

Działka 320/5 nie ma określonego przeznaczenia w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. przedmiotowa działka 
stanowiła tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 
r. działka nr 320/5 położona w Sławicy stanowi teren 
zainwestowania jednostek osadniczych.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.
Cena nieruchomości 2.950,00 zł
Informacja o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do oddania 
w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla 
właścicieli działek 275 i 278.

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku 
ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc 
od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i 
Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (061) 8 925 814 lub (061) 8 925 815.

uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki 

i Epidemiologii nowotworów 
w Poznaniu, na podstawie porozu-

mień zawartych z 
urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego, 

 w dniu 14.07.2009 r.  o godzinie 15 00

w Bibliotece Publicznej w Skokach, 

przy ul. Ciastowicza 11 a 

przeprowadzi spotkanie edukacyjne 
(pogadankę) dla mieszkańców gminy, 

podczas którego zainteresowanym 
uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat 
rozdane zostaną specjalne probówki 

do przygotowania materiału do badań 
na obecność krwi utajonej w kale 

(profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu: 17.07.2009 r. 

Pobierana będzie krew na oznaczenie 
poziomu PSA, w ramach profilaktyki 

nowotworów gruczołu krokowego 
(prostaty). 

W badaniu mogą wziąć udział męż-
czyźni 

od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: 

Biblioteka Publiczna w Skokach
od godz. 9.00 do 13.00 
Krew można pobierać 
po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA bę-
dzie również odbierała probówki z kałem.

na wszystkie badania proszę zabrać 

dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmuje: pracow-
nik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
Katarzyna Przybysz telefonicznie pod 
numerem  0618925800, lub osobiście w 
sekretariacie Urzędu pokój nr 13. 

Wyniki badań zostaną przesłane na 
adres domowy oraz do wskazanego 
lekarza rodzinnego. 

Wszystkie badania finansowane są 
z budżetu

Województwa Wielkopolskiego
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sPŁawiKowE zawoDy 
węDKaRsKiE REjoNu Vi

Tradycją już się stało, że Spławikowe Zawody Rejonu VI Okręgu 
Poznańskiego odbywają się w Gminie Skoki nad jez. Rościńskim, a 
organizują je wędkarze Koła PZW Nr 120 w Skokach. 

Podobnie było i w tym roku, 10 maja nad jez. Rościńskim stawili 
się przedstawiciele wszystkich 11 Kół Rejonu VI. W zawodach wzięło 
udział 12 drużyn (Skoki jako gospodarze wystawili dwie). Każda z 
drużyn liczyła po 3 zawodników walczących w trzech sektorach. 

Łącznie złowiono 173,5 kg ryb. 
I miejsce zdobyło Koło Wiórek 
II miejsce – Koło Orlik
III miejsce – Koło Odlewnik 
Koło PZW w Skokach reprezentowane było przez dwie drużyny, 

które zajęły IV i V miejsca. Drużynę Skoki II tworzyli: Roman Tadeusz 
(6,94 kg), Dariusz Bałażyk (6,04 kg) oraz Mariusz Kielma (5,24 kg). 

W skład Drużyny Skoki I weszli: Andrzej Szymkowiak (4 kg), Roman 
Dudek (5,48 kg) oraz Jacek Dudek (5,52 kg).

Po zawodach na wszystkich uczestników czekała smaczna grochów-
ka.  Kolejne zawody o tytuł Mistrza Koła odbędą się 24 maja- również 
na Jeziorze Rościńskim. 

HaLowy tuRNiEj PiŁKi NoŻNEj 
w dniu 08 maja 2009r w wągrowcu odbył się halowy 

turniej piłki nożnej z udziałem czterech drużyn poli-
cyjnych reprezentujących Komendę Powiatową Policji 
w wągrowcu. turniej zakończył się sukcesem drużyny 

policjantów z Komisariatu Policji w skokach.
Końcowa kolejność turnieju:
1. Komisariat Policji w Skokach                                  6 pkt bramki: 13-7
2. Sekcja Kryminalna KPP w Wągrowcu                      6 pkt bramki:   9-3
3. Posterunek Policji w Gołańczy i Damasławku       6 pkt bramki    5-5
4. Ogniwo Patrolowe i Dyżurni z KPP w Wągrowcu  0 pkt bramki    7-18 

Ponadto wybrano króla strzelców turnieju, którym został zawodnik 
z Sekcji Kryminalnej KPP w Wągrowcu oraz najlepszego bramkarza 
turnieju, którym został zawodnik KP-Skoki Radosław Kujawa.

Skład drużyny zwycięskiej z KP-Skoki: - kpt. Radosław Kujawa, 
Piotr Popielski, Jarosław Kamiński, Maciej Taciak, Hubert Majewski, 
Przemysław Lepka, Łukasz Lubawy, Mariusz Krawczak.

RozGRywKi szKÓŁ GiMNa-
zjaLNycH w PiŁcE NoŻNEj

Drużyna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
prowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego Wiesława No-
waka dotarła w tegorocznych rozgrywkach do finału rejonu pilskiego, 
zajmując ostatecznie III miejsce.

Droga do finału wiodła przez szereg turniejów, organizowanych na 
różnych poziomach. I runda to rozgrywki eliminacyjne w Powiecie.

Turniej odbył się jesienią ubiegłego roku na stadionie „Wełny” w 
Skokach. W turnieju wzięły udział 4 zespoły.

Reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Skokach uzyskali następujące 
rezultaty: z zespołem Gimnazjum miejskim w Wągrowcu 2 : 0 (bramki: 
Bartosz Rakowski i Michał Gruszka), z Gimnazjum w Żelicach padł 
wynik 0 : 0, oraz z zespołem Gimnazjum w Wapnie 8 : 0, gdzie bramki 
zdobyli: Krzysztof Witkowski – 3, Martin Kedziora - 2, Hubert Nowak, 
Radosław Nowicki, Bartosz Rakowski.

Ostateczna kolejność w turnieju:
1. Gimnazjum nr 1 w Skokach
2. Gimnazjum miejskie w Wągrowcu

3. Gimnazjum w Wapnie
4. Gimnazjum w Żelicach
Pierwsze dwa zespoły uzyskały awans do turnieju finałowego w któ-

rym wynik z półfinału jest zaliczony (Skoki – Wągrowiec miejskie).
Z drugiego półfinału, który miał miejsce w Gołańczy awans uzy-

skały zespoły z Gimnazjum w Gołąńczy oraz Gimnazjum gminnego 
w Wągrowcu.

II runda to już finał powiatu, którego celem jest wyłonienie mistrza 
naszego powiatu i jednocześnie reprezentanta w rozgrywkach rejono-
wych. Turniej miał miejsce w kwietniu w Skokach.

Skoczanie po zwycięstwach z rówieśnikami z Gimnazjum Gminy 
Wągrowiec 3 : 1 (bramki: Michał Gruszka. Piotr Rakowski, Krzysztof 
Witkowski), oraz z Gołańczą 1 : 0 (bramka: Bartosz Rakowski) wywal-
czyli I miejsce i awans do półfinału rejonu pilskiego.

Bardzo dobrze zorganizowane turnieje wcześniejsze spowodowały 
iż Gimnazjum w Skokach znów było gospodarzem turnieju – III run-
da. Nasi młodzi gimnazjaliści, okazali się mało gościnni bowiem po 
zwycięstwie 1 : 0 z Gimnazjum w Wysokiej (fantastyczna bramka z 
ok. 30 m Miłosza Graczyka oraz remisie 3 : 3 z zawsze bardzo silnym 
zespołem ze Złotowa (bramki: Bartosz Rakowski, Piotr Rakowski, 
Krzysztof Witkowski) zajęli pierwsze miejsce.

IV etap rozgrywek to już mecz w finale Rejonu Pilskiego. Tym razem 
Skoczanie trafili na faworyzowany zespół z miejscowości Kaczory (go-
spodarze turnieju) przegrywając minimalnie 1 : 0, zajmując ostatecznie 
III miejsce w Rejonie Pilskim, zdobywając kilkadziesiąt punktów do 
współzawodnictwa województwa wielkopolskiego organizowanego 
przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Drużyna naszego Gimnazjum w rozgrywkach grała w następującym 
składzie: Marcin Andrzejczak, Fabian Bachorski, Mateusz Błaże-
jewski, Miłosz Graczyk, Michał Gruszka, Martin Kędziora, Marcin 
Kołodziejczuk, Artur Kucharski, Maciej Kujawa, Michał Mazurek, 
Hubert Nowak, Radosław Nowicki, Mateusz Podolski, Bartosz Ra-
kowski, Piotr Rakowski, Damian Rosik, Maciej Rychlicki, Dawid 
Szczepaniak, Krzysztof Szczurek, Gracjan Walkowiak, Krzysztof 
Witkowski. Prowadzący zespół: Wiesław Nowak. Turnieje w Skokach 
sędziowali panowie: Henryk Marczyk z Wągrowca i Grzegorz Blaszka 
z Połajewa.Opieka medyczna, pani Aurelia Wojtkowiak. Gospodarz 
obiektu, pan Stanisław Kmieć. 

W/w osobom dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu turniejów.

iV RajD „Puszcza wPuszcza”
24 maja, już po raz VI odbył się rajd pod tajemniczym tytułem 

„Puszcza Wpuszcza” zorganizowany przez Związek Międzygminny 
”Puszcza Zielonka”. Tym razem uczestników rajdu gościła gmina 
Skoki na mecie w Jabłkowie, na terenie celtyckiej osady należącej do 
Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach. 

Podobnie jak w minionych latach zorganizowaliśmy trasy dla uczest-
ników pieszych, rowerowych i samochodowych, które wiodły szlakami 
Puszczy. Grupy startowały zarówno z Poznania, jak i z terenu gmin 
związkowych. Także ze skockiego rynku wyruszyła grupa Skoczan na 
ok. 40 km trasę rowerową wiodącą Cysterskim Szlakiem Rowerowym 
do Dąbrówki Kościelnej. Tam Skoczanie spotkali się z rowerzystami 
z Murowanej Gośliny i razem dotarli do Jabłkowa. 

W Jabłkowie zjawiło się ponad 300 uczestników rajdu, na których 
czekały konkursy sprawnościowe, test krajoznawczy. Tradycyjnie każdy 
uczestnik otrzymał grochówkę oraz pamiątkowy znaczek. Można było 
także obejrzeć film o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy 
Zielonka. Smaczne wypieki, chleb ze smalcem i kiełbasę z grilla dla 
uczestników imprezy przygotowali mieszkańcy wsi Jabłkowo. 

Zwycięzcy konkursów sprawnościowych i testu krajoznawczego oraz 
rajdu samochodowego otrzymali puchary ufundowane przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki oraz nagrody ufundowane przez gminy 
ZMPZ oraz Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim. Puchary i nagrody 
wręczyli Burmistrzowie: Skoków Tadeusz Kłos i Murowanej Gośliny 
Tomasz Łęcki oraz Prezes Fundacji Jan Sztylka. 

Kolejny, już VII rajd Puszcza Wpuszcza za rok. Zapraszamy
Karolina Stefaniak 
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CEny zBóŻ
    Obecnie (z dnia 20 maja 2009 r) ceny skupu zbóż są na poziomie :  

żyto na mąkę = ok. 360 zł/tona, pszenica = 520 zł/tona. Do ceny należy 
doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz 
są na poziomie : pszenica na paszę ok. 530 zł/tona, pszenżyto na paszę 
ok. 430 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Rok temu w 
tym samym okresie ceny skupu zbóż były średnio 350 zł za tonę wyższe. 
Ceny targowiskowe pszenżyta, jęczmienia, pszenicy średnio 20-30 zł za 
50 kg. Rok temu ok. 40 - 45 zł.

CEny tuCzniKóW i ByDłA RzEźnEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 20 maja br.) nieco spadła - wynosi 

średnio 4,50 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa 
o ok. 0,50 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt wysokie – ok. 
170 -180 zł/szt. Ceny trzody raczej nie będą się obecnie obniżać. Cena 
skupu młodego bydła rzeźnego : byki ok. 4,80 – 5,40 zł/kg, jałówki ok. 
4,00 zł/kg plus 3 - 6 % VAT. 

innE WiADOMOŚCi
Obecnie ceny nawozów są na poziomie: Saletra amonowa ok. 1210 

zł/t, Mocznik ok.  1480 zł/t, Saletrzak ok. 1100 zł/t, Sól potasowa ok. 2250 
zł/t, Polifoska (4) ok. 1900 zł/t, Polifoska (6) ok. 2250 zł/t, Lubofoska 
ok. 1500 zł. Śruta sojowa ok. 1800 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1000 zł/t, 
otręby ok. 450 zł/t.

Do 15 czerwca br. rolnicy mogą składać do ARR wnioski o dopłatę 
do zboża siewnego i sadzeniaków ziemniaków. Do zboża dotacja  to 100 
zł/ha, do ziemniaków 500 zł/ha. Ośrodek Doradztwa pomaga wypełniać 
wnioski.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Wągrowcu przyjmowało do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie 
na 2009 rok. Podobnie jak wnioski „rolnośrodowiskowe”, np. do uprawy 
poplonów. Jest zastanawiające, że w 2009r złożono nieco mniej wnio-
sków niż w 2008. Zainteresowani rolnicy mogą obecnie składać w Biurze 
Powiatowym ARiMR wnioski o dofinansowanie tzw. Usług Doradczych 
dla swojego gospodarstwa rolnego. Limit takiego dofinansowania dla 
gospodarstwa to równowartość 1500 Euro na najbliższe lata. Zachęcam 
do skorzystania z tej możliwości. Więcej danych na stronie www.arimr.
gov.pl lub u doradców rolników.Dużą  niewiadomą będą tegoroczne 
plony zbóż i innych upraw. Długi okres suszy w kwietniu i w pierwszej 
połowie maja na pewno poważnie obniży poziom tegorocznych plonów. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny trudny rok dla naszych 
rolników. Czy będą wyższe ceny zboża – raczej nie, bo w innych rejonach 
Polski i Europy były wystarczające opady deszczu. 

uwaga Rolnicy! W dniu 21 czerwca br. planowany jest wyjazd autobu-
sem na Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku. Można tam zobaczyć 
najnowsze ciągniki, maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane – bydło, 
konie, trzoda, owce, drób oraz kwiaty, sadzonki kwiatów itp. Zapisy 
zainteresowanych rolników na wyjazd do 19 czerwca br. w pokoju nr 1 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. 

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

oGŁoszENiE 
DLa RoDzicÓw

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 
Skokach informuje, że trwają zapisy dzieci  do klas 
pierwszych a także uczniów klas ii – Vi, którzy 
chcieliby podjąć naukę w naszej  szkole.

zapewniamy naszym uczniom  naukę w szkole spełniającej no-
woczesne standardy wyposażenia, zapewniającej bezpieczeństwo i 
dostosowującej warunki do działalności edukacyjno- opiekuńczo- 
wychowawczej:
• sali multimedialnej,
• profesjonalnych sal do nauki języków obcych dla klas I-III i IV-VI                     

(j. angielskiego i j. niemieckiego)
• dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu (dla 

klas I-III i IV-VI),
• sali gimnastycznej wyposażonej w profesjonalne oświetlenie dysko-

tekowe i nagłaśniające oraz zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), 
a także sprzęt do gimnastyki korekcyjnej,

• pracowni wychowania komunikacyjnego,
• boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,
• biblioteki i czytelni z możliwością korzystania z komputerów i 

Internetu.
• pracowni przyrodniczej,
• pracowni wychowania komunikacyjnego,
• nowoczesnych, wyremontowanych i wyposażonych w sprzęt mul-

timedialny sal lekcyjnych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z:
• opieki higienistki szkolnej zapewniającej doraźną pomoc, a także 

organizowanie szczepień, fluoryzacji, badań kwalifikujących do 
udziału w zajęciach korekcyjnych,

• gabinetu stomatologicznego, 
• zajęć logopedycznych,
• stałej opieki pedagoga szkolnego zapewniającego współpracę i kon-

sultacje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  w Wągrowcu,
• bardzo dobrze wyposażonej stołówki szkolnej,
• opieki świetlicy.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i 
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w:
• różnorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowych, plastycz-

nym, warcabowo-szachowym, hafciarskim, ekologicznym, europej-
skim, informatycznym i innych),

• zajęciach SKS, PCK,
• zespole wokalno-tanecznym,
• redagowaniu szkolnej gazetki,
• działalności samorządowej,
• tworzeniu audycji i programów emitowanych przez szkolny ra-

diowęzeł,
• konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych,
• uroczystościach szkolnych i środowiskowych,
• wycieczkach krajoznawczych, do teatru, kina,  muzeum, na basen, 

rajdach pieszych i rowerowych oraz dyskotekach szkolnych,
• półkoloniach letnich,
• zajęciach podczas ferii zimowych.

Więcej informacji o działalności naszej szkoły 
można znaleźć na stronie internetowej 

www.szp-skoki.pl

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia po pracy 

i po zgiełku miejskiego życia. Udajesz się do naszych lasów w poszukiwaniu grzybów, 
przybywasz nad nasze jeziora by łowić ryby. 

Niestety, czasem pobyt Twój zohydzają pozostawione w lasach, przy drogach i ścież-
kach oraz nad wodami, różnego rodzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego pobytu w tym 
miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że zbierając grzyby lub łowiąc ryby, czy nawet spacerując po lesie 
i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki. 
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych. 

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, może za rok Ty sam, a może Twoi przyjaciele, 
koledzy lub sąsiedzi irytować się będą widokiem zalegających w lesie lub nad wodą 
różnego rodzaju odpadkami.
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DziEń ziEMi
Obchody Dnia Ziemi w tym roku  pod hasłem „Z energią chrońmy 

klimat” obfitowały w szereg długofalowych imprez towarzyszących. 
Ich kulminacyjnym punktem było oczywiście sprzątanie przez uczniów 
terenów w pobliżu szkoły. Grupa miłośników dwóch kółek wzięła 
udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym i spotkaniu z ornitologiem. 
Podczas lekcji przyrody dokonano przeglądu organizmów chronionych 
w Polsce. Zorganizowano także wystawę plakatów przyrodniczych i 
zaprezentowano modele oczyszczalni ścieków. Młodzi przyrodnicy i 
zwolennicy ekologicznego stylu życia wzięli udział w Szkolnym Kon-
kursie Przyrodniczym.

Klasy pierwsze: Im. W. Rojtek, II m. M. Dereżyński, A. Pietrzak, K. 
Grzegorzewski, II m. J. Wapiński, D. Krych

Klasy drugie: Im. J. Dereżyński, A. Surdyk, IIm. M. Sawińska, III. 
K. Neldner

Klasy trzecie Im. K. Marciniak, IIm. A. Zamecki, P. Kuczyński, I. 
Druciarek, K. Malec, T. Markiewicz, K. Głowacki

Wyniki Szkolnego Konkursu Z energią chrońmy klimat
Klasy czwarte: Im. E. Surdyk, IIm. A. Grzegorek,, M. Szymkowiak, 

IIIm. W. Wójcicki, J. Wasylewicz, M. Kamińska, A. Smykowska, P. 
Springer

Klasy piąte:Im. P. Dudzińska, IIm. Sz. Burzyński, D. Dereżyński, T. 
Janecko, IIIm. J. Kwapiński, A. Pilaczyńska, M. Maryniocha

Klasy szóste: Im. A. Michel, IIm. D. Śmigielska, K. Wilkanowicz, 
IIIm. M. Fertsch, K. Tecław, M. Nowak, M. Modlibowska

Zorganizowano także Szkolne Dyktando Ekologiczne
Im. D. Śmigielska, IIm. J. Dobska, I. Derdziak, IIIm. Klaudia 

Iradzka
Obchody Dnia Ziemi zakończono przedstawieniem o treści ekolo-

gicznej. Wszystkie proponowane uczniom formy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, co zapewne wpłynie na świado-
mość ekologiczną młodego pokolenia, a zdobyte wiadomości znajdą 
odzwierciedlenie w działaniach i postawach.

MięDzyNaRoDowy 
DziEń tEatRu

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku  
nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w obchody tego święta, 
przygotowując interaktywną wystawę. 

Uczniowie zapoznali się z historią teatru zaprezentowaną w formie 
plakatów i plansz. Przygotowany ,,Słowniczek teatralny” oraz plansze 
związków frazeologicznych nawiązujących do świata teatru wzbogaciły 
wiadomości i słownictwo z tej dziedziny sztuki. Uczniowie mogli prze-
czytać, obejrzeć różne afisze teatralne, bilety, repertuary. Z biblioteki 

szkolnej przyniesiono książki i materiały, które usystematyzowały 
wiadomości dotyczące teatru i sztuk teatralnych. Po obejrzeniu wy-
stawy uczniowie mieli okazję wykazać się  nabytą wiedzą uczestnicząc 
w konkursach: klasy I-III rozwiązywały krzyżówkę ,,Magia teatru”, 
klasy IV-VI test wiedzy o teatrze.  W teatralnych zmaganiach brało 
udział 78 uczniów. Zwycięzcami zostali: Maria Burzyńska, Dawid 
Loręcki, Marcin Wawrzyniak, Teresa Janecko, Julia Kubiak, Wiktoria 
Owczarzak. 

Organizatorki: Lidia Eksler, Wioleta Grzegorzewska.

sPotKaNiE zE stRaŻaKaMi
22 kwietnia uczniowie klas pierwszych z wychowawcami uczestniczyli 

w spotkaniu z Ochotnicza Strażą Pożarną w Skokach. Jej członkowie 
interesująco opowiadali najmłodszym o specyfice swojej pracy, poda-
wali przykłady właściwych zachowań podczas zagrożenia pożarowego 
i przestrzegali przed niebezpieczeństwami. Najciekawsze podczas tej 
nietypowej lekcji okazało się oglądanie sprzętu i wozu strażackiego 
oraz demonstracja sygnałów dźwiękowych. Po wizycie wielu chłopców 
marzy o zawodzie strażaka, aby zostać bohaterem czuwającym nad 
bezpieczeństwem innych.

wiELKaNocNy KiERMasz  
KsiaŻEK

W okresie przedświątecznym w bibliotece szkolnej zawsze można 
kupić ciekawą książkę na zająca. Tegoroczną ofertę stanowiły różnego 
rodzaju słowniki, leksykony i wydawnictwa popularnonaukowe. Nie 
brakowało też bajek i literatury młodzieżowej. Jak zawsze kiermasz 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Zarówno nauczyciele jak i ucz-
niowie często zaglądali do biblioteki, by nabyć książkowy upominek. 
Dzięki licznym zakupom również biblioteka wzbogaciła swoje zbiory, 
otrzymując od poszczególnych wydawnictw darmowe egzemplarze. 

suKcEsy PiŁKaRzy
20 kwietnia w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 

Nożnej w Gołańczy reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce w 
wyniku rozgrywek z drużynami z trzech szkół z Wągrowca, a także z 
Mieściska i Gołańczy.

21 kwietnia odbył się Turniej Piłki Nożnej Coca- Cola w Łopuchowie, 
który stanowił eliminacje do XI edycji tychże rozgrywek. Wytrwałe i 
żmudne treningi, a także zaangażowanie chłopców zapewniło druży-
nie I miejsce. Skład reprezentacji: B. Gebler, M. Fertsch, J. Obst, R. 
Dorawa, F. Burzyński, K. Kaczmarek, P. Dembiński, M. Futro.

NajLEPsi BiEGaczE
Dnia 28 marca w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski 

w Indywidualnych Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Reprezentacja naszej szkoły w klasyfikacji 
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drużynowej szkół podstawowych, zajęła V miejsce w Wielkopolsce. 
Największym indywidualnym sukcesem było V miejsce, które  w swo-
jej kategorii wiekowej wywalczył Mateusz Nowak z klasy VI. Bardzo 
dobrze poradzili sobie również: Denis Grabiszewski, który w kategorii 
klas IV uzyskał VI miejsce oraz Blanka Kopydłowska z klasy IV, która 
przybiegła do mety na VIII pozycji. Dobre wyniki osiągnęli również: 
Daria Kucz, klasa V - 15 m.,  Ilona Borkowska, klasa IV- 26 m. oraz 
Jakub Dzikowski, 30 m.

Dnia 3 kwietnia zawodnicy z naszej szkoły wzięli udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Wągrowieckiego w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych, które odbyły się w stolicy naszego powiatu. Do powiatowej rywa-
lizacji stanęło 130 zawodników z 8 szkół podstawowych. W punktacji 
szkół uwzględniono 10 najlepszych „przełajowców” z każdej kategorii. 
Nasza reprezentacja, w klasyfikacji szkół podstawowych zajęła I miejsce 
w powiecie, zdobywając 64 punkty. Na drugim miejscu została sklasy-
fikowana SP w Żelicach-  44 p. i SP w Mieścisku z 39 p. 

Dwóch zawodników naszej szkoły stanęło na najwyższym stopniu po-
dium: Daria Kucz,  zajęła I miejsce w kategorii klas IV-V oraz Mateusz 
Nowak w kategorii klas VI. Rewelacyjnym wynikiem mogą poszczycić 
się również: Ewelina Broda - III m. oraz Jakub Liberski - IV m.

Czwórka najlepszych zawodników z każdej kategorii wzięła udział 
w Finałach Mistrzostw Wielkopolski w Żerkowie.

Pozostali zawodnicy reprezentujący szkołę: Broda Ewelina, Świąt-
kowska Anna , Szczepaniak Dominika , Koperska Katarzyna, Loręcka 
Kinga, Loręcka Ewelina, Kuliński Bartosz, Burzyński Szymon, Springer 
Patrycja, Gasińska Karolina, Siuchnińska Marta, Rychlicka Zuzanna, 
Szymkowiak Marek, Szymaś Bartosz, Pendziński Patryk, Nowak Paweł, 
Surdyk Edward, Gruszka Daria, Fertsch Mateusz, Janc Paulina, Wełnic 
Paulina, Druciarek Mikołaj, Chojnacki Szymon, Dorawa Radosław, 
Durakiewicz Kacper, Mycka Klaudia. Opiekunem zawodników jest 
Katarzyna Dziel.

 

Umarłych pamięć dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci
                    Wisława Szymborska

21 maja zmarł były dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach Alojzy Muszyński. Funkcję dyrektora pełnił 
w latach 1984-1991. Był także kierownikiem Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół w Skokach.

W ostatnim pożegnaniu wzięli udział nauczyciele, współpracow-
nicy i uczniowie, w których pamięci na zawsze pozostanie wzorem 
pedagoga i wychowawcy wielu pokoleń.

suKcEsy 
MiŁoŚNiKÓw HistoRii

W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Cystersach naszą szkołę re-
prezentowali uczniowie czwartych klas Magdalena Lisewska i Edward 

Surdyk oraz Krzysztof Pol z klasy trzeciej. Edward Surdyk zajął I 
miejsce i pokonał wszystkich rywali z klas IV-VI. Krzysztof Poll może 
poszczycić się II miejscem w kategorii klas I-III.

Sukcesem młodych historyków jest również zajęcie I miejsca w Wo-
jewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, do czego przyczynili się 
jego uczestnicy: Radosław Dorawa, Edward Surdyk, Piotr Dembiński, 
Paweł Dziekan, Danuta Śmigielska.

Piotr Dembiński może poszczycić się I miejscem w województwie 
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym.

tuRNiEj wiEDzy
o LEGENDacH

Podsumowanie wiedzy uczniów klas czwartych dotyczące legend 
związanych z początkami państwa polskiego stanowił turniej.  Po-
szczególne klasy rozwiązywały konkursy, prezentowały scenki, prze-
prowadzały wywiady z legendarnymi bohaterami, a przede wszystkim 
w atmosferze rywalizacji dobrze się bawiły, jednocześnie utrwalając to, 
czego nauczyli się podczas lekcji języka polskiego i historii.

suKcEsy PiŁKaRzy
20 maja reprezentacja naszej szkoły (Jakub Obst, Błażej Gebler, Ma-

teusz Fertsch, Rafał Maciejewski, Jakub Dzikowski, Fabian Burzyński, 
Piotr Dembiński) po raz kolejny okazała się drużyną niepokonaną. 
Tym razem w Turnieju Piłki Nożnej w Pobiedziskach chłopcy wygrali 
z reprezentacją Pobiedzisk 3:1 i reprezentacją z Murowanej Gośliny 
7:0, co zapewniło im awans do finału wojewódzkiego.

21 maja reprezentacja wzięła udział w Turnieju Orange Cup – mi-
strzostwach Polski do lat 11. W okręgu pilskim drużyna w składzie: 
Radosław Dorawa, Bartosz Szymaś, Edward Surdyk, Marek Szym-
kowiak, Denis Grabiszewski, Patryk Pendziński, Patryk Zamecki, 
Dominik Stachowiak, Jakub Kubiński, Tomasz Markiewicz zajęła III 
miejsce. Sukces jest cenny, ponieważ okupiony został rywalizacją z 
trudnymi przeciwnikami  i w wyjątkowo niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

w PoszuKiwaNiu 
wiELKaNocNEGo zajączKa
Jak nakazuje tradycja wielkanocna tuż przed świętami Wielkiej 

Nocy najmłodszych (choć nie tylko) odwiedza zajączek wielkanocny i 
obdarowuje prezentami. Tak było i w tym roku. 

Uczniowie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Pawłowie Sko-
ckim wybrali się na poszukiwanie zajączka do miejscowości Kąty. 

W malowniczo położonej nad rzeczką dolinie czekało na dzieci 
ognisko, przy którym każde dziecko mogło usmażyć sobie kiełbasę. 
Po krótkim posiłku nadszedł czas na prezenty. 

Żeby nie było zbyt prosto każde dziecko musiało poszukać sobie upo-
minek, który zgubił w dolinie roztargniony zajączek wielkanocny. 

Kolejną atrakcją był wyjazd do rezerwatu Śnieżycowy Jar znajdu-
jącym się na terenie lasów Nadleśnictwa Łopuchówko w pobliżu wsi 
Starczanowo. Jak sama nazwa wskazuje w rezerwacie można podziwiać 
ogromne połacie śnieżycy wiosennej, która jest kwiatem charaktery-
stycznym dla Sudetów. 

Okolice urzekają malowniczością i rozmaitością gatunków drzew, 
ciekawym ukształtowaniem terenu oraz obfitością zwierzyny. 

Po bardzo długim spacerze po rezerwacie pełni wrażeń i pięknych 
widoków wróciliśmy do swoich domów, gdzie z entuzjazmem do póź-
nych godzin opowiadaliśmy co stało się tego pięknego kwietniowego 
dnia.



1�

coca – coLa cuP
W kwietniu i maju uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli 

w eliminacjach wojewódzkich  Ogólnopolskiego Turnieju Coca – Cola 
Cup. W dwóch rundach eliminacyjnych uczestniczyło w województwie 
wielkopolskim ponad 250 szkół gimnazjalnych. W pierwszej rundzie 
uczniowie naszego gimnazjum w przekonywujący sposób wygrali grupę 
pokonując kolejno Mieścisko 5:1, Morakowo 6:1 oraz Rąbczyn 4:1. Do 
drugiej rundy kwalifikował się tylko zwycięzca grupy . Zdecydowanie 
bardziej zacięte spotkania odbyły się w drugiej rundzie. W pierwszym 
spotkaniu Budzyń pokonał Skoki 3:1 w drugim  niespodziewanie Da-
masławek pokonał Budzyń 2:0 i do zwycięstwa w turnieju drużynie ze 
Skoków było potrzebne zwycięstwo minimum dwoma bramkami, ale 
nie mniej niż 3:1.W dramatycznych okolicznościach decydującą bramkę 
nasi gimnazjaliści strzelili 2 min przed końcem meczu zwyciężając 
3:0. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się wiec nasi chłopcy. 
Turniej finałowy w, którym będą uczestniczyły 24 drużyny odbędzie 
się 7 czerwca w Opalenicy.  

tabela ii rundy kwalifikacyjnej
1.Skoki                 3 pkt.       4-3 bramki
2.Budzyń              3 pkt.        3-3 bramki
3. Damasławek    3 pkt.        2-3 bramki

Awans wywalczyli: Kramer R., Hagdan R., Lisiecki T., Stiller 
M., Kucharski A., Rosik S., Zywert M.,  Sommerfeld S., Szymko-

wiak D., Bartsch A., Trąbka R., Krzyśka R., Springer D., Gruszka 
M.                                                                     

Opiekun zespołu G. Samol

PiŁKaRsKa KaDRa 
czEKa

Po raz trzeci dziewczęta gimnazjum reprezentowały powiat wągro-
wiecki w rozgrywkach piłki nożnej LZS „Piłkarska kadra czeka”. Finał 
województwa wielkopolskiego został rozegrany 14 maja w Kaliszu . Do 
Kalisza wyruszyły: Berent Marietta, Dudek Małgorzata, Godek Alek-
sandra, Kamińska Patrycja, Lipczyńska Paulina, Marszałek Natalia, 
Mostowska Natalia, Obst Patrycja, Piechowiak Andżelika, Połczyńska 
Paulina, Sarnowska Luiza, Szymkowiak Paulina, Węglarz Jagoda, Wie-
czorek Agata, Zamecka Lilianna.   Po rozegranych 3 meczach i wyjściu 
z  grupy na drugim miejscu  dziewczęta  rozegrały mecz o III miejsce. 
Ostatecznie dziewczęta zajęły IV miejsce w województwie wielkopol-
skim. Dobry humor i wspaniała zabawa towarzyszyły przez cały czas. 
Tabela końcowa rozgrywek LZS województwa wielkopolskiego: 

I miejsce – Konin; II miejsce – Kalisz; III miejsce – Ostrów; IV 
miejsce – Skoki; V miejsce – Września; VI miejsce – Ostrzeszów.

Opiekun: I. Węglewska

Święto szKoŁy
Tradycyjnie, w kwietniu gimnazjum obchodziło Dni Olimpijczyka, 

które są jednocześnie świętem szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
olimpijczyk z Rzymu, rekordzista świata na 1500m - Zbigniew Orywał, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Kujawa, Sekretarz Gminy Blanka Gaździak, Skarbnik 
Gminy Aleksandra Kamińska. Po raz drugi w obchodach święta szkoły 
uczestniczyły gimnazja noszące imię Polskich Olimpijczyków.  

W tym roku przybyły do nas szkoły z: Bydgoszczy, Gliwic, Gryfina, 
Kędzierzyna Koźle, Kraszewic, Oławy i Ostrowite. 

Uroczystość rozpoczęła się akademią przedstawiającą krótką 
historię gimnazjum, zapaleniem znicza i odczytaniem apelu olimpij-
skiego. Przedstawiciele przybyłych na uroczystość szkół brali udział 
w II etapach  konkursu wiedzy olimpijskiej „ŚLADAMI POLSKICH 
OLIMPIJCZYKÓW”. 

Podczas święta odbyły się również przełajowe biegi sztafetowe, w 
których udział brały reprezentacje szkół uczestniczących w konkursie 
wiedzy oraz reprezentacje szkół z Gimnazjum nr 1 z Murowanej Go-
śliny, Gimnazjum Miejskie i Gimnazjum Gminne z Wągrowca. Szta-
fetowe biegi przełajowe wygrała reprezentacja z Gliwic wyprzedzając 
Kraszewice i Ostrowite.

Wśród uczestników pikniku olimpijskiego rozlosowano wiele atrak-
cyjnych nagród. Trzy najlepsze szkoły uczestniczące w przełajowych 
biegach sztafetowych otrzymały puchary i dyplomy a pozostałe szkoły 
dyplomy uczestnictwa. W konkursie wiedzy olimpijskiej można było 
zdobyć nagrodę dla szkoły oraz nagrody indywidualne. Klasyfikację 
indywidualną wygrała Agnieszka Studzińska z Kraszewic przed Mi-
łoszem Graczykiem ze Skoków i Aleksandrą Samol ze Skoków. W 
klasyfikacji szkół I miejsce zajęły Skoki, II miejsce Kraszewice i miejsce 
III Kędzierzyn Koźle.

Po zmaganiach sportowych i konkursach można było posilić się 
kiełbaską z grilla ufundowaną przez Radę Rodziców.

Puchary za I, II, III miejsce w konkursie wiedzy, oraz przełajowych 
biegach sztafetowych ufundował Szkolny Związek Sportowy „Wiel-
kopolska”. 

Fundatorem nagród w konkursie wiedzy byli: Jan Wójcik, Urząd 
Miasta i Gminy Skoki. Nagrody na piknik olimpijski oraz przełajowe 
biegi sztafetowe ufundowało skockie gimnazjum.

Wszystkim przybyłym na uroczystość gościom, fundatorom nagród 
oraz tym, którzy pomogli zrealizować projekt święta szkoły serdecznie 
dziękujemy.

Grzegorz Samol

MatEMatyczNE PotyczKi
6 maja w świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim odbył się konkurs 

matematyczny pod hasłem „Sowa – mądra głowa”. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klas IV-VI (po dwóch uczniów z każdej klasy), repre-
zentujący  szkoły w Lechlinie, Łopuchowie, Jabłkowie 

i Pawłowie Skockim.  Każdy uczeń musiał rozwiązać zadania o 
podwyższonym stopniu trudności. Ostateczne wyniki klasyfikacji 
przedstawiały się następująco:

I miejsce:
Daria Krupa (kl. IV, Pawłowo Skockie) I – Natalia Jankowska (Ło-

puchowo, kl. V), Adam Graczyk  (Lechlin, kl. VI)
II miejsce:
Hubert Tyll (Jabłkowo, kl. IV), Agnieszka Szafran (Jabłkowo, kl. 

V), Michał Krugiołka (Jabłkowo, kl. VI)
III miejsce:
Dominika Zjawińska (Lechlin, kl. IV), Kamil Gramza (Lechlin, kl. 

V), Daria Brykczyńska (Lechlin, kl. VI)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, na-

tomiast zwycięzcom wręczono nagrody książkowe.

RowEREM Po Puszczy
17 maja uczniowie szkoły w Pawłowie Skockim, pod opieką swoich 

nauczycieli, pani Ilony Dembińskiej-Wilk i Renaty Wróblewskiej, wzięli 
udział w rajdzie rowerowym „X Goślińskie Lofry”. 

W strugach deszczu, prawie dwudziestoosobowa grupa rowerzystów 
ochoczo pokonała dwunastokilometrowy odcinek, zatrzymując się po 
drodze w arboretum w Zielonce, po czym  zameldowała się na mecie 
rajdu w Głęboczku. Tam na wszystkich czekał gorący posiłek i inte-
resujące konkursy, których przebieg zakłóciła niestety kapryśna aura. 
Mimo to, reprezentantom Pawłowa udało się zająć pierwsze miejsce w 
konkursie na najładniejsze wykonanie piosenki turystycznej. Poza tym 
kilkoro uczniów odniosło sukces w zabawnych konkursach indywidual-
nych, m. in. w rzucie poduszką i chodzeniu na szczudłach. Uczestnicy 
rajdu wracali więc przemoczeni, ale i zadowoleni z pokonania leśnych 
dróg i bezdroży oraz z udziału w dobrej zabawie.
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Z oferty skorzystał Klub Sportowy „Weł-
na” Skoki i w porozumieniu organizacyj-
nym z Gminnym Koordynatorem ds. Uza-
leżnień, Panią Małgorzatą Szpendowską- 
Wylegalską, przystąpił do zorganizowania 
Gminnego Turnieju w Piłce Nożnej dla 
dzieci Szkoły Podstawowej w Skokach.

Sportowa impreza odbyła się 16 maja 
2009 roku na stadionie „Wełny” Skoki w 
godzinach przedpołudniowych.

Cel główny imprezy, to przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym poprzez rozbu-
dzanie zainteresowań sportowych.

Celami szczegółowymi były:
- działania profilaktyczne- sport, jako al-

ternatywa wobec patologii,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- integracja podczas gier i zabaw sporto-

wych uczniów w różnym wieku,
- wpajanie zasad zdrowej rywalizacji spor-

towej,
- wdrażanie do aktywnego i zdrowego spę-

dzania czasu wolnego,
- kształtowanie zachować prozdrowot-

nych,
- edukacja poprzez zabawę.

Do turnieju przystąpiło 7 drużyn sześcio-
osobowych plus rezerwowi z następujących 
klas: 

Klasa IV B/C; Klasa V A; Klasa V B; 
Klasa V C; Klasa V D; Klasa VI C i dziew-
częta kl. IV tzw. „Stokrotki”.

W godzinach 8.30- 9.20 przeprowa-
dzono zapisy uczestników, potem odbyło 
się losowanie grup rozgrywkowych. O 

godzinie 9.30 Piłkarski Turniej otworzyła 
Małgorzata Szpendowska- Wylegalska w 
asyście prezesów Klubu „Wełna”, Pawła 
Jarzembowskiego, Wiesława Szczepaniaka 
i Wojciecha Glinkiewicza oraz przedsta-
wicielki Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Alicji Kramer.

Antoni  Wiśniewski ,  który podczas 
turnieju parał się nagłośnieniem impre-
zy- przedstawił uczestnikom i kibicom 
zasady i reguły gry. Fotoreporter „Głosu 
Wielkopolskiego”, skrzętnie utrwalał 
wszystkie ciekawostki turniejowe. Paweł 
Ślusarczyk zadbał, by uczestnikom turnieju 
było smacznie na podniebieniu. Pyszne 
były ciepłe kiełbaski, słodkie napoje, no i 
oczywiście lody. Gospodarz obiektu spor-
towego, Pan Stasio z żoną, skrzętnie uwijali 
się, by szatnie i murawa były przygotowane 
na wysokim poziomie.

Sportowy nastrój pokrzyżował trochę 
deszcz, który zaczął siąpić pod koniec 
turnieju. Jednak młodzi adepci piłki noż-
nej nie wystraszyli się gorszych warunków 
atmosferycznych. Wykazali się wielka bo-
jowością i chęcią walki do końca. Pierwszą 
bramkę w turnieju zdobył zawodnik klasy 
V B- Patryk Stoiński. 

Nadmienić należy także, iż między druży-
nami męskimi skrzętnie uwijała się drużyna 
„dam” pod wdzięczną nazwą „Stokrotki”. 
Dziewczyny z klasy IV pragną, aby w klubie 
„Wełna” zaistniała drużyna żeńska?! A 
może na zawody piłkarskie przychodziłoby 
więcej kibiców, byłby głośniejszy i kultu-
ralniejszy doping? W więc nowe wyzwanie 
dla Zarządu.

Sędziowie turnieju- Mateusz Deminiak 
i Paweł Smykowski- czołowi zawodnicy 
„Wełny”, no i oczywiście trenerzy tramp-
karzy i juniorów- przeprowadzili bardzo 
sprawnie turniej. Obyło się bez żadnych 
potknięć sędziowskich. Uczestnicy turnieju 
zadowoleni i mocno zmęczeni, czekali na 
ogłoszenie ostatecznych wyników.

Najlepszymi drużynami turnieju okazały 
się drużyny klas V A i V D. Zespoły te 
otrzymały piękne puchary ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 
które wręczył zaproszony na turniej Bur-
mistrz Tadeusz Kłos.

Wręczono też dyplomy uczestnictwa w 
turnieju. Najlepsi strzelcy bramek: Jakub 
Dzikowski- 9 bramek i Kamil Gronowski 
– 8 bramek otrzymali z rąk Burmistrza oka-
załe medale. Medali otrzymali też najlepsi 
turniejowi bramkarze: Edward Surdyk i 
Łukasz Rakowski.

Na koniec wspomnieć należy też o spon-
sorach turnieju. Sponsorami byli: Urząd 
Miasta i Gminy w Skokach wraz z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Klub Sportowy „Wełna” Skoki 
oraz firmy Panów: Andrzeja Pilaczyńskiego 
i Longina Sapieji. 

Klubowi Sportowemu „Wełna” Skoki 
pogratulować należy za pomysł i wysiłek 
w zorganizowaniu turnieju.

Tak trzymać! Młodzi to docenią!
Antoni Wiśniewski

KaMPaNia 
„zacHowaj tRzEŹwy uMysŁ”

Gminny Koordynator ds. uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która działa przy urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, zaprosiła w kwietniu instytucje wychowawcze i 
sportowe do wzięcia udziału w Kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” jako zadanie z obszaru profilaktyki 
pierwszorzędowej skierowanej do dzieci i młodzieży.

NiEzwyKŁy tuRNiEj

MaRsz PRoFiLaKtyczNy

Dnia 25 maja br. już po raz trzeci ulicami 
naszego miasta w marszu profilaktycznym 
przeszli przedstawiciele: Fundacji „Pomoc 
Dzieciom Wiejskim”, Szkoły Podstawowej 
w Skokach, Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Antoniewie oraz uczniowie 
Gimnazjum Nr 1 w Skokach. Uczestnicy 

marszu przygotowali kolorowe transparen-
ty nawołujące do realizowania swoich pasji 
i zdrowego stylu życia, ponadto hasła pro-
pagujące podejmowanie różnych działań 
bez sięgania po środki psychoaktywne. 

Uczniowie odwiedzili sprzedawców na-
pojów alkoholowych, którym wręczyli ulot-

ki przypominające o ustawowym zakazie 
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Społeczność gimnazjalna dziękuje 
skockiej policji za zabezpieczenie trasy 
marszu.

i.Węglewska

MOJA PASJA MOJA tARCzA to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” 
skierowane do młodzieży gimnazjalnej.
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Ptakami zainteresowałem się kiedy miałem kilkanaście lat, każdej 
zimy wieszałem słoninę sikorom i zza okna przyglądałem się próbując 
oznaczyć gatunek. W roku 1998 przyłączyłem się do Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, którego członkiem jestem do tej pory. 
Rok później u boku wspaniałego obrączkarza  i człowieka pana Jerzego 
Dąbrowskiego rozpoczęła się moja przygoda z obrączkowaniem pta-
ków. Od roku 2003 samodzielnie obrączkuje ptaki, a od 2005 wraz z 
kolegą Adamem Loręckim. Wspólnie tworzymy zespół obrączkarski. 
W tym okresie zaobrączkowaliśmy ponad 10 tyś. ptaków.    

Ptaki obrączkujemy głównie w gminie Skoki, w zasadzie przez 
cały rok, najczęściej jednak od późnej wiosny do końca jesieni. Ptaki 
łapiemy w specjalnie stworzone do tego celu sieci ornitologiczne roz-
stawiane wszędzie tam gdzie mogą być ptaki. Sieci kontrolowane są 
co godzinę tak aby ptaki które się złapią mogły jak najszybciej trafić 
z powrotem na wolność.  Jeśli kogoś ciekawi obrączkowanie bardzo 
serdecznie zapraszam, a poniżej zestawienie ptaków zaobrączkowa-
nych na ostatnim chwytaniu na jeziorem Rościńskim w dniach od 30 
kwietnia do 2 maja.

1. piecuszek   10 osobników
2. pokrzewka czarnołbista  8 szt.
3. pierwiosnek   5 szt.
4. sikora bogatka   4 szt.
5. rudzik    4 szt.
6. sikora czarnogłowa  4 szt.
7. kos    4 szt.
8. sikora modraszka   3 szt.
9. trznadel    3 szt.
10. drozd śpiewak   2 szt.
11.  zięba    2 szt.
12. sikora uboga   1 szt.
13. dzięcioł duży   1 szt.
14. pokrzewka cierniówka  1 szt.
15. grubodziób   1 szt.
16. kaczka krzyżówka   1 szt.   

hubert Czarnecki 

Po co oBRączKujE się 
PtaKi?

Podstawową informacją, jaką uzyskujemy obrączkując ptaki jest 
informacja o ich szlakach wędrówek, miejscach zimowania, długości 
życia itp. Dowiadujemy się tego dzięki wiadomościom powrotnym, czyli 
wiadomościom od ludzi, którzy złapią, upolują lub znajdą martwego 
ptaka z obrączką. Niestety przeciętnie tylko jeden ptak na kilkaset 
zaobrączkowanych jest ponownie kontrolowany lub znajdowany.

Obrączkowanie przelotnych ptaków może dostarczyć odpowiedzi 
na pytania dotyczące terminów podejmowania wędrówki przez po-
szczególne grupy wiekowo-płciowe różnych gatunków, preferowanych 
szlaków, środowisk wykorzystywanych jako miejsca żerowania i odpo-
czynku, a także zmienności między- i wewnątrzpopulacyjnej w zakresie 
niektórych powyższych cech.

Prowadzenie w sposób systematyczny, przy zachowaniu tych samych 
standardów i metodyki, akcji rejestrującej liczebność migrantów, 
pozwala na wykorzystanie wyników do celów monitoringu populacji 
ptaków. Może to być wartościowe uzupełnienie badań nad liczebnością 
ptaków prowadzonych w tym celu w okresie lęgowym.

U większości gatunków ptaków wróblowatych dopiero schwytanie 
ptaka umożliwia oznaczenie jego wieku i płci, dzięki czemu możliwe 

jest przeprowadzenie podziału na grupy wiekowo-płciowe w obrębie 
różnych gatunków. Struktura wiekowa odławianych jesienią ptaków 
odzwierciedla w pewnym zakresie efektywność rozrodu w danym 
roku. Dla wielu gatunków coroczna kontrola większej liczby gniazd 
jest praktycznie niewykonalna, wówczas wskazówki z okresu wędrówki 
są jedynymi możliwymi do osiągnięcia. Stanowią one swego rodzaju 
monitoring rozrodu, mogący być ważnym elementem przy śledzeniu 
wieloletnich trendów liczebności populacji w większej niż lokalna 
skali.

Skład gatunkowy i liczebność ptaków odławianych w różnych bioto-
pach dostarczają informacji o wybiórczości środowiskowej poszczegól-
nych gatunków w okresie wędrówki. Znajomość wymagań konkretnych 
gatunków prowadzi do lepszej organizacji ochrony ptaków. Ponadto 
osiąga się w ten sposób dane dotyczące ornitologicznej waloryzacji 
poszczególnych terenów.

Licencję obrączkarską zdobywa się zdając egzamin państwowy przed 
pracownikami Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk. Egzamin 
poprzedzony jest kilkudniowym kursem, który uczy sposobów ewiden-
cjonowania i archiwizowania cech spostrzeżonych w trakcie trzymania 
ptaka w ręku w celu jego zaobrączkowania.

Egzamin podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną w 
terenie na obozie naukowym. Kandydaci muszą znać bardzo dobrze 
gatunki ptaków, na które chcą zdobyć uprawnienia. W Polsce aktualnie 
jest ok. 280 osób z takimi uprawnieniami.

Jeśli znajdą Państwo ptaka z obrączką (żywego lub martwego) lub 
samą obrączkę, to niezależnie z jakiego kraju pochodzi należy zawia-
domić Polską Centralę Obrączkowania Ptaków, tj. Zakład Ornitologii 
PAN w Gdańsku (ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk 40; http://www.
stornit.gda.pl/start.html 

W liście powinna znaleźć się informacja o tym, gdzie i kiedy została 
znaleziona obrączka, w jakich okolicznościach – z ptakiem czy bez, 
w jakim stanie był ptak (żywy, martwy, ranny etc.), no i oczywiście 
wszystko co na tej obrączce jest zapisane. Podawanie gatunku ptaka 
nie jest konieczne, ponieważ każda obrączka ma jedyny niepowtarzalny 
numer z serią.

W zamian dostaniesz wiadomość gdzie i kiedy ptak został zaobrącz-
kowany, a także jaki to był ptak. Obrączkę mogą Państwo zachować 
na pamiątkę.

Karolina Stefaniak

NajwaŻNiEjszE w Życiu to MiEĆ Pasję! 
Miejsce zamieszkania: Rościnno, imię: hubert, pasja: przyrodnik – ornitolog. 

Młodzi ornitolodzy z Rościnna.
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Informujemy, że od miesiąca lutego wzno-
wił swoją działalność Punkt Informacyjno 
- Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich 
rodzin. Można w nim zgłosić potrzebę skiero-
wania osoby uzależnionej na leczenie odwyko-
we, skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych 
konsultacji z psychologiem, pedagogiem i 
terapeutą leczenia uzależnień dotyczących 
problemu choroby alkoholowej, uzależnie-
nia od innych substancji psychoaktywnych 
(narkotyków) czy współuzależnienia, a także 
z porad związanych z przemocą domową. 
Punkt oferuje swoje usługi w sprawach doty-
czących zarówno dorosłych jak i młodzieży.

Aktualnie w każdy wtorek miesiąca w go-
dzinach od 16.30 do 18.00 urzęduje w Punk-
cie Pani Alicja Kramer (pedagog), u której 
można złożyć wnioski kierowane do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Skokach o wszczęcie procedury 
zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia 
leczenia odwykowego, zgłosić problem uza-
leżnień występujący u dzieci i dorosłych oraz 
sprawy dotyczące przemocy domowej.

Dwa razy w miesiącu przyjmuje Pani 
Romana łukasiewicz (psycholog), udzie-
lająca indywidualnych konsultacji osobom 
uzależnionym (głównie przed podjęciem 
terapii odwykowej) i członkom ich rodzin. 
W najbliższym czasie specjalista przyj-
mować będzie w poniedziałki 1 i  15 
czerwca - w godzinach od 16.00 do 18.00.  
Kolejne terminy przyjęć będą podawane do 
wiadomości mieszkańców na bieżąco.

W każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzi-
nach od 8.15 do 12.15 przyjmuje Pani Elżbieta 
Ciećmierowska (psycholog, terapeuta lecze-
nia uzależnień. udziela konsultacji osobom 

uzależnionym przed i po przebytej terapii 
odwykowej oraz ich rodzinom.

UWAGA: Ze względu na organizację pracy 
specjalistów, chęć skorzystania z indywidual-
nych konsultacji należy wcześniej zgłosić w 
Punkcie u Pani Alicji Kramer, u członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych lub bezpośrednio u 
specjalistów, którzy wyznaczą termin porady. 
Osoby te są w posiadaniu terminarza przyjęć.  
Można też w tej sprawie zgłosić się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Zapotrzebowanie na inne niż oferowane 
usługi mające związek z uzależnieniami 
bądź przemocą domową należy zgłaszać u 
Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień Pani 
Małgorzaty Szpendowskiej - Wylegalskiej w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w czwartki w 
godz. 9.00 - 13. 00.

PuNKt iNFoRMacyjNo – KoNsuLtacyjNy 
uDziELi PoMocy toBiE i twojEj RoDziNiE!

Pomimo długiej i dość męczącej podróży, z wielkim entuzjazmem 
zwiedziliśmy Amsterdam, zachwycając się przepięknymi kanałami, 
przytulnymi uliczkami i głównym placem holenderskiej stolicy. Wczes-
nym wieczorem dotarliśmy do celu podróży, gminy Drechterland, 
gdzie nastąpiło wspólne powitanie delegacji polskiej i niemieckiej 
przez gospodarzy. Poznaliśmy także goszczące nas rodziny i udaliśmy 
się na zasłużony odpoczynek, aby nabrać sił przed czekającym nas 
intensywnym dniem następnym. 

Sobota była dniem marszu 40 MM, który to właśnie był głównym 
celem naszej podróży. Zarówno pogoda, jak i humory dopisały, a 
towarzystwo holenderskich przyjaciół uprzyjemniło nam wędrówkę 
po zachwycających okolicach gminy Drechterland. Po marszu odbyły 

się trójstronne rozmowy dotyczące partnerstwa pomiędzy gminami. 
Zwieńczeniem dnia była wspólna, polsko – holendersko – niemiecka 
kolacja w portowym miasteczku Enkhuizen, którego uroki mieliśmy 
okazję podziwiać w czasie wieczornego spaceru.  

Niedzielne przedpołudnie upłynęło nam pod znakiem pożegnań i 
w doskonałych humorach wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze 
odwiedziliśmy niezwykle malownicze i pełne uroku miasteczko nad-
morskie Volendam oraz znajdujący się nad Morzem Północnym Dijk. 
Nad ranem zmęczeni ale zadowoleni powróciliśmy do Skoków.

Kolejny raz Skoczanie gościli w Drechterland i trzeba przyznać, iż 
po raz kolejny był wyjazd niezwykle udany.

Małgorzata Opalińska 

sKoczaNiE w HoLaNDii
W dniach od 22 do 24 maja polska delegacja po raz kolejny gościła w partnerskiej gminie Drechterland, 

w holandii. tym razem Skoki reprezentowała mała, 8-osobowa delegacja. 
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Uroczystości Pierwszokomunijne 
w skockich parafiach

Niedziela, 17 maja, w tym roku 
wyjątkowo obchodzona była nie tylko 
w skockiej Parafii Świętego Mikołaja 
Biskupa, gdzie w kościele pw. Świę-
tych Piotra i Pawła pierwszy raz do 
Sakramentu Eucharystii przystąpiło 
19 dziewczynek i 33 chłopców. Wzru-
szenie panowało też w Parafii Świę-
tego Stanisława Biskupa w Lechlinie, 
gdzie godności Pierwszej Komunii 
Świętej dostąpiło 7 dziewczynek i 7 
chłopców, w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rejowcu, gdzie 
do Uroczystości Komunijnych przy-
stąpiło 7 dziewczynek i 3 chłopców 
oraz w Parafiach Świętego Michała 
Archanioła w Jabłkowie i Wszystkich 
Świętych w Raczkowie- tutaj do swych 
serc pierwszy raz Pana Jezusa przyjęły 
4 dziewczynki i 8 chłopców. 

Wiemy jednak, że granice naszych 
Parafii nie pokrywają się z granicami 
Gminy. Stąd też, jak każdego roku, 
nasze dzieci godności Pierwszej 
Komunii Świętej dostąpiły w swych 
macierzystych Parafiach. Wszędzie 
było równie uroczyście, a 3 maja 
swoje pierwsze spotkanie z Panem 
Jezusem przeżyły 1 dziewczynka i 1 
chłopiec w Parafii Świętego Jakuba 
w Budziszewku oraz 3 dziewczynki i 
2 chłopców  w Parafii Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w Popowie 
Kościelnym, 10 maja swój wielki dzień 
przeżyły 1 dziewczynka i 2 chłopców 
w Parafii Najświętszej Marii Panny 
Wniebowziętej w Dąbrówce Koś-
cielnej, 2 dziewczynki i 2 chłopców 
w Parafii Świętej Marii Magdaleny w 
Długiej Goślinie.

Dzień Pierwszej Komunii Świętej 
zakończył I etap w życiu dzieci, etap 
kilkumiesięcznych przygotowań w 
zakresie poznawania zasad wiary 
katolickiej. Przygotowując się do 
uroczystości komunijnych, dzieci 
uczestniczyły w święceniu różańców, 
książeczek do nabożeństwa oraz 
świec i strojów komunijnych, uczest-
niczyły też w spowiedziach świętych, 
jednej na miesiąc, a drugiej w dniach 
poprzedzających ten wielki dzień. 

Aktualnie trwają też przygotowa-
nia młodzieży klas trzecich gimna-
zjum, do Sakramentu Bierzmowania, 
który w tym roku w skockiej Parafii 
odbędzie się w m-cu czerwcu br.

E. L

Wzruszone i przejęte dziewczynki i chłopcy w białych strojach 
oraz niemniej wzruszeni rodzice i rodzice chrzestni, w niedzielę- 
17 maja 2009 roku w świątecznie przybranych kościołach skockich 
Parafii oznaczać mogło tylko jedno- Dzień Pierwszych Komunii 
Świętych.



Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach.

Piłkarska Kadra Czeka-Gimnazjum. Zawody Rejonu VI.

Reprezentacja Gimnazjum w rozgrywkach SZS.

Statutowy turniej strzelecki.

Komendant Jacek Matysiak czyta dzieciom. Marsz Profilaktyczny.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Dzień Bibliotekarza.


