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95�lecie OSP Skoki95�lecie OSP Skoki95�lecie OSP Skoki95�lecie OSP Skoki95�lecie OSP Skoki
Zbiórka przed Domem Strażaka przy ul. Parkowej i przemarsz do kościoła Piotra i Pawła w dniu 6 maja br
rozpoczęły uroczystości Jubileuszowe – 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Miko-
łajczak do życzeń dołączył 6 hełmów pożarniczych,
które trafiły na wyposażenie jednostki.

Pamięci Konstytucji 3 Maja
Uroczysta Akademia w Szkole Pod-

stawowej im. Adama Mickiewicza, w
piątek 28.04 br. rozpoczęła obchody
poświęcone rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

W uroczysto�ci obok m³odzie¿y szkolnej i wy-
chowawców udzia³ wziêli: Burmistrz Tadeusz
K³os, radni Rady Miejskiej, ksi¹dz proboszcz Ka-
rol Kaczor, przedstawiciele Kombatantów Rzeczy-
pospolitej: Leon Kamiñski, Teodor Tafelski i
Marian Kamiñski, cz³onkowie Rady Rodziców
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspó³-
pracuj¹cych ze szko³a. Szczególnym, choæ ju¿ zna-
nym w spo³eczno�ci szkolnej, go�ciem by³ Ko-
mendant 3 Rejonowego O�rodka Metrologii w Po-
znaniu pp³k. Tomasz Napieralski.

Złotymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczonych udekorował druh Stefan Mikołajczak
przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa.
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95 � LECIE OSP SKOKI
Skoccy stra¿acy ochotnicy i cz³onkowie ich rodzin oraz zaproszeni

go�cie wziêli udzia³ we mszy �wiêtej odprawionej przez ksiêdza Karola
Kaczora w intencji zmar³ych i aktualnie dzia³aj¹cej braci stra¿ackiej oraz
cz³onków ich rodzin. Wa¿nej misji spe³nianej przez Rycerzy �wiêtego
Floriana, któr¹ stanowi swego rodzaju powo³anie nios¹ce pomoc bli�nie-
mu, a które wypisane jest na sztandarach stra¿ackich �Bogu na chwa³ê,
bli�niemu na ratunek� po�wiêcone te¿ by³o wyg³oszone przez ksiêdza
kazanie.

Po mszy �wiêtej jej uczestnicy w zwartym szyku przeszli do Domu
Stra¿aka. Tutaj po powitaniu zgromadzonych mia³o miejsce oficjalne spo-
tkanie Jubileuszowe. Zebrani wys³uchali przedstawionej przez druha Piotra
Kaczmarka historii Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Skokach od chwili jej
powstania w roku 1911, po czasy nam wspó³czesne. Przywo³ani zostali
jej twórcy, dzia³acze miêdzywojenni i pierwszych lat po odzyskaniu nie-
podleg³o�ci oraz wszystkie osoby zas³u¿one dla skockiej jednostki. Przy-
pomniane te¿ zosta³y wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia OSP, w tym te
zwi¹zane najpierw z budowa, a nastêpnie rozbudow¹ Domu Stra¿aka, jak
i te wi¹¿¹ce siê ze wzrostem i rozwojem jej zdolno�ci i si³y ratowniczej, a
³¹cz¹ce siê z otrzymywaniem nowych pojazdów bojowych i sprzêtu.

Nastêpnie nadszed³ czas na dekoracjê, odznaczenia oraz ¿yczenia i
gratulacje. Na wniosek Zarz¹du OSP Skoki przez Zarz¹d Wojewódzki
OSP odznaczeni zostali:

Z³otymi medalami �Za zas³ugi dla po¿arnictwa�: Dariusz Bartol, Ja-
ros³aw Fr¹ckowiak, Tomasz Futro, Rafa³ Gramza, Tomasz Klewen-
hagen, Kruczek Zbigniew, Marek Kubicki, Dariusz Lipczyñski,
Henryk Nowak, Marek Paj¹czek i Wies³aw Szyma�. Udekorowania
odznaczonych dokona³ Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego OSP druh Ste-
fan Miko³ajczak przy wspó³udziale Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Tadeusza K³osa.

Srebrnymi medalami �Za zas³ugi dla po¿arnictwa�: Jan Dziurka, Ka-
zimierz Guziana, Tomasz Kamiñski, Wojciech Marciniak, Andrzej
Smolanowicz i Mieczys³aw Wysocki. Dekoracji odznaczonych doko-
na³ Komendant Pañstwowej Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w W¹growcu
brygadier Arkadiusz Wójcik.

Br¹zowymi medalami �Za zas³ugi dla po¿arnictwa�:  Robert Filipow-
ski, Krzysztof Janowski, Dariusz Majchrzak, Krystyna Rzepczyk i
Tomasz Rzepczyk. Dekoracji tej dokona³ Prezes Zarz¹du Gminnego OSP
Miros³aw Hamera.

Odznak¹ �Wzorowego Stra¿aka� wyró¿nieni zostali: Hubert Burzyñ-
ski, Daniel Greser i Maciej Wo�niak, a wrêczenia wyró¿nieñ dokona³
Komendant Gminny OSP Mi³osz Dychtowicz.

Pami¹tkowe statuetki z postaci¹ stra¿aka otrzymali: Stefan Chrza-
nowski, Idzi Drews, Roman Drews, Mi³osz Dychtowicz, W³adys³aw
G¹ska, Henryk Giersig, Stefan Hepner, Marian Klewenhagen, Jan
Kaczorowski, Alfons Rzepczyk, Zbigniew Rzepczyk, Henryk Modli-
bowski, Krzysztof Przykucki, Adam Wasilewski, Maciej Wo�niak i
Czes³aw Gapiñski. Ceremoniê wrêczenia statuetek przeprowadzili Bur-
mistrz Tadeusz K³os i Komendant Gminny OSP Mi³osz Dychtowicz.

Wszyscy wyró¿nieni otrzymali równie¿ pami¹tkowe dyplomy i skrom-
ne upominki.

Po ceremonii odznaczeñ nast¹pi³y ¿yczenia i gratulacje dla Zarz¹du i
Prezesa skockiej jednostki od uczestnicz¹cych w spotkaniu go�ci. Na rêce
Prezesa Jana Kaczorowskiego z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i pami¹tkowe
adresy. Burmistrz Tadeusz K³os wraz z ¿yczeniami dla jednostki przeka-
za³ poddany gruntownej renowacji pierwszy sztandar skockiej Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej. Sztandar ten wykonany w okresie 20-lecia miêdzy-
wojennego przez Wiktoriê Kie³czowsk¹, córkê za³o¿yciela jednostki
Bronis³awa Czerwiñskiego, przez lata wojny by³ przechowywany przez
rodziny Czerwiñskich i Kie³czowskich, a nastêpnie jako cenna pami¹tka
zosta³ przekazany skockim stra¿akom. Natomiast Prezes Zarz¹du Woje-
wódzkiego OSP Stefan Miko³ajczak do ¿yczeñ do³¹czy³ 6 he³mów po¿ar-
niczych, które trafi³y na wyposa¿enie jednostki.

Spotkanie zakoñczy³ wspólny poczêstunek, w trakcie którego ju¿ na
luzie snuto rozmowy, zarówno te wspomnieniowe jak i te zwi¹zane z
nowymi zadaniami stoj¹cymi przed braci¹ stra¿ack¹.

E. Lubawy

PAMIÊCI KONSTYTUCJI 3 MAJA
Uroczysto�æ rozpoczê³o wprowadzenie sztandaru szko³y i od�piewa-

nie hymnu Pañstwowego. Nastêpnie m³odzie¿ przedstawi³a widowisko
s³owno-muzyczne po�wiêcone temu donios³emu i �wiadcz¹cemu o pa-
triotyzmie i dojrza³o�ci politycznej ówczesnego spo³eczeñstwa wyda-
rzeniu, jakim sta³o siê uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w barw-
nych, w³asnorêcznie przygotowanych strojach z epoki króla Stanis³awa
Poniatowskiego, ukaza³a nastrojem, postacie i fakty z czasów pracy Sej-
mu Czteroletniego. Ale nie tylko. Uczestnicy uroczysto�ci us³yszeli te¿
postanowienia Konstytucji, bêd¹cej prób¹ ratowania pañstwa polskiego,
a równocze�nie bêd¹c¹ pierwsz¹ w Europie ustaw¹ zasadnicz¹.

Widowisko to przygotowane po opiek¹ wychowawców Renatê Stró-
¿owsk¹ i Renatê Wasilewicz, przy wspó³pracy Wioletty Moliñskiej i
Justyny Markiewicz, sta³o siê niekonwencjonaln¹ lekcj¹ historii, z której
zarówno m³odzie¿ jak i doro�li wyszli bogatsi w wiedzê o dziejach swej
Ojczyzny.

Uroczysto�ci rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole
Podstawowej, tradycyjnie ju¿ ³¹cz¹ siê z oddaniem do u¿ytku nowych,
wzglêdnie zmodernizowanych obiektów i urz¹dzeñ szkolnych. W ubie-
g³ym roku by³a to sala gimnastyczna i sala multimedialna. W roku obec-
nym go�cie wziêli udzia³ w uroczysto�ci po�wiecenia przez ksiêdza Ka-
rola Kaczora i oddania do u¿ytku, sali do nauki jêzyków obcych. Uczest-
niczyli te¿ w oddaniu do u¿ytku zmodernizowanej sali do kszta³cenia
zintegrowanego oraz odnowionego gabinetu: pedagoga szkolnego oraz ga-
binetów stomatologicznego i higienistki szkolnej.

Uroczysto�ciom towarzyszy³a wystawa Discovery, na której m³odzie¿
pod opiek¹ wychowawców: Magdaleny Fertsch i Krzysztofa Gapiñ-
skiego prezentowa³a ró¿nego rodzaju w³asnorêcznie wykonane modele
oraz osi¹gniêcia techniczne maj¹ce zastosowanie w ¿yciu.

Po czê�ci oficjalnej m³odzie¿ szkolna spotka³a siê z go�ciem uroczysto-
�ci- pp³k. Tomaszem Napieralskim.

Dope³nieniem uroczysto�ci 3 Majowych sta³a siê msza �wiêta w inten-
cji Ojczyzny odprawiona w godzinach przed po³udniowych, w dniu 3
maja w ko�ciele pw. Piotra i Paw³a oraz wieczornica s³owno-muzyczna w
Szkole Podstawowej zorganizowana przez m³odzie¿ dla rodziców w dniu
4 maja br.

E. Lubawy

KOMUNIKAT !
Uprzejmie informujemy, ¿e 16 czerwca 2006 r. Urz¹d Miasta i

Gminy w Skokach bêdzie nieczynny.
W zwi¹zku z powy¿szym 10 czerwca 2006 r. (sobota) wyznaczono

jako dodatkowy dzieñ pracy. Urz¹d bêdzie czynny w godzinach od 7 30

do 15 30 .

REJESTRACJA POJAZDÓW
WED£UG LISTY

Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego w W¹growcu infor-
muje, ¿e przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji pojaz-
dów odbywa siê wg kolejno�ci zapisów na listach wy³o¿onych dla
ka¿dego stanowiska rejestracji pojazdów.

Zainteresowany zapisuje siê sam na li�cie, w pozycji zapisu znajduje
siê orientacyjny czas za³atwienia sprawy.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia. Rozwi¹zanie to podyktowa-
ne jest brakiem mo¿liwo�ci jednoczesnego obs³u¿enia wiêkszej liczby
interesantów. Zapisy wprowadzone zosta³y po to, by skróciæ czas ocze-
kiwania i zapewniæ za³atwienie sprawy w ustalonym terminie.
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Okazja do tych odwiedzin by³a niezwyk³a.
W³a�nie minê³o 60 lat od czasu gdy pani Regina
i pan Jan postanowili po³¹czyæ siê w zwi¹zku
ma³¿eñskim. Swa wolê najpierw wyrazili przed
ówczesnym Wójtem Gminy Skoki, a pó�niej-
szym Przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Naro-
dowej w W¹growcu Janem Nowakiem. Dope³-
nieniem uroczysto�ci �lubnych sta³a siê cere-
monia w ko�ciele.

Spotkanie z Burmistrzem da³o upust do wspo-
mnieñ, zarówno tych z lat dziecinnych i m³o-
dzieñczych jak i tych ze wspólnie prze¿ytych
60-ciu lat. Pani Regina, rocznik 1925 oraz o dwa
lata starszy pan Jan zamieszkiwali w so³ectwie
Kakulin. Tak by³o do czasu wojny. Potem na-
st¹pi³a wywózka na roboty przymusowe do
Niemiec. Kilkuletnia Renia zosta³a skierowana
do pracy w kuchni na dworcu kolejowym w
Görlitz, a m³ody Jan do pracy w gospodarstwie
rolnym w g³êbi Niemiec. Potem nast¹pi³ rok
1945 i d³ugo oczekiwany powrót do domów
rodzinnych. Teraz rozkwit³¹ ich mi³o�æ, która
zosta³a scementowana w ceremoniach �lubnych.

Teraz te¿ pañstwo Bartnikowie postanowili
zamieszkaæ razem i w poszukiwaniu mieszka-
nia i pracy trafili do S³awy Wlkp. Tutaj znale�li
pracê w Zak³adzie Roszarniczym, gdzie pan
Bartnik w charakterze kowala � mechanika pra-
cowa³ do przej�cia na emeryturê. Ju¿ jako eme-
ryt, na pro�bê ówczesnego kierownika zak³adu
Henryka Grochowiaka kontynuowa³ pracê na

Przeżyli razem tyle lat…

60−LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
„Prawdziwą miłość poznaje się, nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.
Ten cytat – stwierdzenie Roberta Poulet, obok słów wyrażających najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia

spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia znalazły się w telegramie przekazanym przez
Burmistrza Tadeusza Kłosa, który wraz z Kierownikiem  Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką Przywarty
odwiedził dom rodzinny REGINY i JANA BARTNIK w Sławie Wlkp.

pó³ etatu do rozwi¹zania Zak³adów �Linum�.
Pani Regina zajmuj¹c siê dzieæmi i prowadze-
niem gospodarstwa domowego, gdy tylko wiek
dzieci na to pozawala³ pracowa³a w Roszarni, w
Gminnej Spó³dzielni i Fabryce £o¿ysk T³ocz-
nych w Poznaniu. Pan Bartnik, cieszy³ siê auto-
rytetem i szacunkiem w miejscu pracy i zamiesz-
kania i przez kilka kadencji pe³ni³ funkcjê radne-
go Rady Miasta I Gminy w Skokach.

Pañstwo Bartnikowie wychowali czworo
dzieci � dwie córki i dwóch synów, doczekali siê
13 wnuków i 11 prawnuków. Obecny Jubile-
usz, 60-ta rocznica zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego przez Reginê i Jana Bartników sta³a siê
okazj¹ do spotkania najbli¿szych, w ich schlud-
nie utrzymanym, ton¹cym w�ród zieleni i kwia-
tów domu rodzinnym w S³awie Wielkopolskiej.

E. Lubawy

U¿ytkownicy dzia³ek dyskutowali nie tylko
nad sprawami bie¿¹cymi, ale wys³uchali spra-
wozdañ z dzia³alno�ci Zarz¹du i wybrali nowe
kierownictwo ROD �Jedno�æ�.

Funkcjê prezesa powierzyli dotychczasowe-
mu zarz¹dzaj¹cemu � panu Tadeuszowi Rogusz-
ce, a w Zarz¹dzie znale�li siê Pawe³ Nowakow-
ski � z-ca, Irena Rogoziecka � sekretarz, Da-
riusz Wojtera � skarbnik, cz³onkowie Zarz¹-
du: Henryk Nowak, Waldemar Szczepaniak,
Marek �wi¹tkowski.

Dzia³kowcy wy³onili te¿ sk³ad Komisji Roz-
jemczej i Rewizyjnej. Pierwsz¹ reprezentuj¹:

Micha³ Derdziak, Dorota Kwiatkowska, Te-
resa Szymañska, Stanis³aw Szczepañski,
£ucja ¯aliñska. W drugiej  - Wojciech Kru-
pecki, Aldona Szczepañska, Leszek Herkt,
Jan Frankowski i Janina Kochañska.

Go�æmi dzia³kowego spotkania byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz K³os,
przedstawiciel Okrêgowego Oddzia³u PZD w
Poznaniu Kazimierz £ukomski oraz funkcjo-
nariusz miejscowego Komisariatu Policji m³od-
szy aspirant Szymon Pijanowski, który wy-
g³osi³ pogadankê na temat zasad bezpieczeñstwa
na terenie dzia³ek.

Obradowali działkowcyObradowali działkowcyObradowali działkowcyObradowali działkowcyObradowali działkowcy
7 kwietnia 2006 w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo

- wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność”.

Z rado�ci¹ i zainteresowaniem przyjêli cz³on-
kowie ROD �Jedno�æ� wyst¹pienie Pana Bur-
mistrza Tadeusza K³osa, który zadeklarowa³
pomoc i wspó³pracê w³adz miejskich z Zarz¹-
dem ogrodów oraz zapewni³, ¿e u¿ytkownicy
dzia³ek nie musz¹ obawiaæ siê ich utraty.

Walne zebranie przebiega³o w mi³ej i kole¿eñ-
skiej atmosferze, której niew¹tpliwie sprzyja³
serwowany przez Zarz¹d s³odki poczêstunek.

Zarz¹dowi i dzia³kowcom  ¿yczymy obfi-
tych plonów z zagonów oraz przychylno�ci
aury.

Antoni Wi�niewski
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w okresie od  24.04.do 26.05.2006 r.
WYDANE ZARZ¥DZENIA

� w sprawie rezygnacji z prawa  pierwokupu udzia³u w dzia³ce nr 17/
15 w S³awicy;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na przebudowê
chodnika na ulicy Jana Paw³a II w Skokach, zatwierdzenia siwz i
powo³ania komisji przetargowej;

� w sprawie podania do publicznej wiadomo�ci wykonania bud¿etu
Miasta i Gminy Skoki za I kwarta³ 2006 r;

� w sprawie umorzenia nale¿no�ci pieniê¿nych o charakterze cywilno-
prawnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku � Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926
ze zmianami);

� w sprawie umorzenia nale¿no�ci pieniê¿nych o charakterze cywilno-
prawnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku � Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926
ze zmianami);

� w sprawie umorzenia nale¿no�ci pieniê¿nych o charakterze cywilno-
prawnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku � Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926
ze zmianami);

� w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2006;
� w sprawie ustalenia stawek op³at za ustawienie punktu dzia³alno�ci

handlowo-us³ugowej lub rozrywkowej podczas obchodów �Dni Mia-
sta i Gminy Skoki 2006�;

� w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli finansowej w jednost-
kach nadzorowanych Gminy Skoki;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na remont chodni-
ka we wsi Jagniewice gm. Skoki zatwierdzenia siwz i powo³ania ko-
misji przetargowej;

� w sprawie zmiany Zarz¹dzenia Nr 20/2006 w sprawie okre�lenia
terminów przekazywania z bud¿etu Miasta i Gminy Skoki dotacji na
dzia³alno�æ Biblioteki Publicznej w Skokach;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê o�wie-
tlenia ulicznego na ul. W¹growieckiej w mie�cie Skoki, zatwierdzenia
siwz i powo³ania komisji przetargowej;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na przebudowê
drogi gminnej w po³udniowej czê�ci wsi £osiniec etap-I, zatwierdze-
nia siwz i powo³ania komisji przetargowej;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê wodo-
ci¹gu we wsi Wysoka, zatwierdzenia siê i powo³ania komisji przetar-
gowej;

� w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê kanali-
zacji sanitarnej na ul. Ko�ciuszki �III etap, zatwierdzenia siwz i
powo³ania komisji przetargowej.

PRZETARGI
Rozstrzygniêto
� Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej

w Ro�cinnie. W ramach zadania zaplanowano po³o¿enie asfaltu na d³u-
go�ci ok. 500 mb (5 m szeroko�ci). Do przetargu przyst¹pi³y 2 firmy.
Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a firma Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych z Chodzie¿y. Cena oferty: 78 346,51 z³. Zadanie zostanie
zakoñczone do 30 czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na remont chodnika na ulicy W¹growieckiej. W
przetargu wziê³y udzia³ 2 firmy. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a
firma Zak³ad Instalacji Sanitarnych �lusarstwo, Bekoniarstwo, Trans-
port, Tadeusz Kopa³a, z Bli¿yc. Cena oferty: 56 703,21 z³. W ramach
zadania, do 30 czerwca br., przewidziano remont chodnika o d³ugo�ci
207,7 mb. wraz z zatok¹ parkingow¹.

� Ze wzglêdu na brak zainteresowanych, nie odby³ siê  trzeci przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej budyn-
kiem szko³y w budowie, po³o¿onej w Lechlinie. Cena wywo³awcza nie-
ruchomo�ci wynosi³a 262 300,00 z³.

Og³oszono i rozstrzygniêto
� Przetarg nieograniczony na przebudowê chodnika na ulicy Jana Paw³a II

w Skokach. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy
chodnika na d³ugo�ci ok. 305 mb. od Placu Stra¿ackiego do skrzy¿owa-
nia ul. Jana Paw³a II z ul. W¹growieck¹ i ul. Kazimierza Wielkiego. Do
przetargu przyst¹pi³o 2 oferentów. Najni¿sz¹ cenê zaproponowa³a fir-
ma Zak³ad Instalacji Sanitarnych �lusarstwo, Bekoniarstwo, Transport,
Tadeusz Kopa³a, z Bli¿yc. Cena oferty 215 260, 00 z³

Og³oszono
� Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej

budynkiem inwentarskim i stodo³¹, po³o¿onej w Paw³owie Skockim,
obejmuj¹cej dzia³kê nr 302/2 o pow. 0,3167 ha. Cena wywo³awcza sprze-
da¿y nieruchomo�ci wynosi 30 tys. z³otych. Przetarg odbêdzie siê 9
czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na remont chodnika we wsi Jagniewice, gm.
Skoki. W ramach zadania zaplanowano remont 200 m chodnika (szer. 1,5
m). Termin przetargu: 1 czerwca br. Zakoñczenie robót: do 30 lipca br.

� Przetarg nieograniczony na budowê o�wietlenia ulicznego na ul. W¹gro-
wieckiej w Skokach. Inwestycja obejmuje monta¿ linii napowietrznej i
ziemnej, ustawienie 3 s³upów o�wietleniowych oraz monta¿ 8 punktów
o�wietlenia. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na przebudowê drogi gminnej w po³udniowej
czê�ci wsi £osiniec etap-I. W ramach finansowanego z FOGR zadania,
wykonane zostanie 1930 mb podbudowy (szer. 4,2 m.). Termin otwar-
cia ofert: 20 czerwca br.

� Przetarg nieograniczony na budowê wodoci¹gu we wsi Wysoka. Termin
otwarcia ofert: 20 czerwca br. Planuje siê budowê kanalizacji na odcinku
392 m wraz z 10 studniami kanalizacyjnymi.

� Przetarg nieograniczony na budowê kanalizacji sanitarnej na ul. Ko-
�ciuszki � III etap. W ramach zadania przewidziano budowê 645 m.
wodoci¹gu  wraz z wykonaniem 2 przy³¹czy. Termin otwarcia ofert: 20
czerwca br.

POZOSTA£E DZIA£ANIA
� Wykonano podk³ady geodezyjne na przebudowê drogi gminnej w Le-

chlinku.
� Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ nawierzchni ulic: Granicznej, Okrê¿-

nej i Podgórnej.
� Przeprowadzono szczepienia na wybranych kasztanowcach bia³ych,

przeciwko szrotówkowi kasztanowiaczkowi.
� Dokonano zg³oszenia Gminy Skoki  do  XII edycji �Sportowego Turnie-

ju Miast i Gmin�.
� Trwa przyjmowanie zg³oszeñ do konkursu �Piêkna Zielona Gmina 2006�.

Przypominamy, ¿e swój udzia³ w konkursie mo¿na zg³aszaæ poprzez
so³tysów lub bezpo�rednio w Urzêdzie, do 31 maja br.

� Podsumowano akcjê �Sprz¹tanie Ziemi�. £¹cznie na terenie Gminy ze-
brano 529 worków oraz 27 m3 �mieci luzem.

Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach przypomina, i¿ od 1 stycznia 2003 r.
wprowadza siê obowi¹zek wymiany dowodów osobistych wydanych
przed dniem 1 stycznia 2001 r. na nowy wzór w nastêpuj¹cych terminach:

o Wydane do roku 1972 r.
wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
o Wydanych w latach 1973-1980
wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
o Wydanych w latach 1981-1991
wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
o Wydanych w latach 1992-1995
wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
o Wydanych w latach 1996-2000
wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
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XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
20 kwietnia br. odby³a siê kolejna XLVII sesja Rady Miejskiej

obecnej kadencji. Sesji przewodniczy³a Gra¿yna Szymkowiak. Se-
kretarzem obrad by³ Ryszard Jasiñski.

Obrady zakoñczy³y siê podjêciem piêciu uchwa³, w tym:
1. Uchwa³y nr XLVII/ 290 /2006 w sprawie udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Miasta i Gminy.
G³osowanie w tej sprawie poprzedzi³o wys³uchanie przez Radê: spra-

wozdania z wykonania bud¿etu za rok 2005, wniosku Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza i
opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Komisja Rewizyjna, stwierdzaj¹c miêdzy innymi, ¿e:
- Uchwalony przez Radê bud¿et po wprowadzeniu zmian w ci¹gu roku

przewidywa³ uzyskanie dochodów w wysoko�ci 17.433.648 z³, oraz
wydatki w kwocie 17.057.889 z³. Dochody bud¿etowe zosta³y wykona-
ne w kwocie 17.580.418 z³, co stanowi 100,8% planu, a wydatki w kwo-
cie 16.437.361 z³, co stanowi 96,4% planu;

- Kwoty  dochodów przeznaczonych na zadania  bie¿¹ce z zakresu
administracji  rz¹dowej wynios³y odpowiednio: plan  2.080.009 z³, wy-
konanie  2.076.390 z³, co stanowi  99,8% planu;

- Na zaplanowane  w 2005 r. dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
dofinansowanie w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin w kwocie 335.404 z³.
Gmina otrzyma³a kwotê  329.817 z³ tj. 98,3 % w stosunku  do planu;

- Uchwalone  przez Radê rezerwy bud¿etowe na 2005 r. w wysoko�ci
771.527 z³ zosta³y w trakcie  roku  na podstawie uchwa³ Rady wykorzy-
stane w ca³o�ci;

- W roku  2005 Gmina  zaci¹gnê³a  kredyt d³ugoterminowy w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddzia³ Pi³a w wysoko�ci 550.000 z³ w ra-
mach którego sfinansowano wydatki  inwestycyjne na drogach gminnych.
Zad³u¿enie Gminy na 31.12.2005r. z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
wynosi³o 3.125.789 z³. Ponadto Gmina posiada³a wymagalne zobowi¹za-
nia w kwocie  2.452 z³. By³y to zobowi¹zania Zak³adu Wodoci¹gów i
Kanalizacji  w Skokach. £¹czne zobowi¹zania z tytu³u  kredytów i  po¿y-
czek oraz zobowi¹zania wymagalne zak³adu bud¿etowego stanowi³y
17,8% w stosunku do uzyskanych  dochodów bud¿etu.

Gmina pozyska³a dodatkowo �rodki na dofinansowanie zadañ  inwe-
stycyjnych na: budowê dróg  dojazdowych  do  gruntów rolnych - 320.000
z³ � FOGR, zakup pojemników na odpady - 9.600 z³ - EFRWP, na prze-
³omie lutego i marca 2005r.przekazano na rachunek bud¿etu kwotê 39.331
z³. By³y to �rodki z Programu SAPARD, które winny wp³yn¹æ jeszcze w
2004 r. co stanowi ogó³em kwotê  368.931 z³; wykonanie bud¿etu zaopi-
niowa³a pozytywnie i wyst¹pi³a do Rady o udzielenie Burmistrzowi ab-
solutorium.

Równocze�nie przewodnicz¹cy Komisji Rady  poinformowali o pozy-
tywnym zaopiniowaniu wykonania bud¿etu Gminy za rok 2005 przez
reprezentowane przez siebie Komisje.

W rezultacie przeprowadzonego g³osowania Rada podjê³a uchwa³ê o
udzieleniu Burmistrzowi absolutorium

2.  Uchwa³y nr  XLVII/291/2006  w sprawie  ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Miasta i Gminy  Skoki.

Uchwa³¹ t¹ Rada � bior¹c pod uwagê pozytywn¹ realizacje zadañ oraz
osi¹gniêcia Gminy � zadecydowa³a o podwy¿ce dotychczasowego wyna-
grodzenia dla Burmistrza Tadeusza K³osa. Zgodnie z t¹ uchwa³¹ wynagro-
dzenie to z dniem 1stycznia 2006 r. wyniesie �rednio oko³o 5 200 z³
miesiêcznie netto.

3. Uchwa³y nr XLVII/292/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale bud¿etowej 2006r.

Moc¹ tej uchwa³y dochody bud¿etu zwiêkszy³y siê o 377.286 z³ i
aktualnie wynosz¹ 17.830.704 z³., a wydatki wzros³y o 258.099 z³ i
³¹cznie wynosz¹ teraz 18.692.160 z³. Po stronie wydatków  wprowadzo-
no miêdzy innymi: kwotê 70.000 z³ na pomoc finansow¹ dla wojewódz-

twa wielkopolskiego na budowê �cie¿ki pieszo-jezdnej w ci¹gu drogi wo-
jewódzkiej w Rejowcu oraz 60.000 z³. na przebudowê chodnika na ul.
Jana Paw³a II w Skokach i 30.000 z³. na dofinansowanie zakupu samocho-
du dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wprowadzono te¿
wydatki w kwocie 90.000 z³ na remont boiska w Szkole Podstawowej w
Skokach i zwiêkszono o 61.772 z³. wydatki na wynagrodzenie dla na-
uczycieli oraz o 55.000 z³ na utrzymanie obiektów kulturalnych i o 20.000
z³ na urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci. Równocze�nie wobec pomy�lne-
go przebiegu przetargów, przy nie zmniejszeniu zadañ rzeczowych zmniej-
szono wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

4. Uchwa³y nr XLVII/293/2006 w sprawie  wyra¿enia zgody na nieod-
p³atne przejêcie  na w³asno�æ Gminy Skoki dzia³ek nr 4/16 w Stawianach
i  nr 85/4 w Rejowcu  zabudowanych  przepompowni¹ �cieków wchodz¹-
cych w sk³ad Zasobu  Agencji Nieruchomo�ci Rolnych.

Uchwa³¹ t¹ Rada upowa¿ni³a Burmistrza do przejêcia od Agencji Nie-
ruchomo�ci Rolnych dzia³ek zabudowanych przepompowniami �cieków
we wsiach Rejowiec i Stawiany.

5. Uchwa³y nr XLVII/294/2006 w sprawie  odst¹pienia od wykonania
prawa pierwokupu udzia³u w dzia³ce  nr 17/15 w S³awicy.

Uznaj¹c skorzystanie z prawa pierwokupu w/w dzia³ki za niekorzyst-
ne, a sam¹ dzia³kê za zbêdn¹ dla rozwoju gminy Rada skorzystanie z
prawa pierwokupu uzna³a za niecelowe.

Wszystkie w/w uchwa³y zosta³y podane do publicznej informacji na
stronie internetowej gminy: http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz po-
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.

Równocze�nie wraz z protoko³em sesji s¹ one do wgl¹du w Urzêdzie
Miasta i Gminy, u inspektora ds. rady Gra¿yny Kidy � pokój nr 8.

E. Lubawy

 O G £ O S Z E N I E
Na podstawie par. 7 ust. 1, 2 i 3  Uchwa³y Nr XLIII/268/2006 Rady Miej-
skiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki

Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach
podaje do publicznej wiadomo�ci,

¿e w wyniku naturalnego ruchu ludno�ci uzyska³ do wynajmu
lokal komunalny po³o¿ony w Potrzanowie w budynku Pa³acu.
Lokal sk³ada siê z 3 izb ( 2 pokoje i kuchnia) oraz korytarza a
jego powierzchnia u¿ytkowa wynosi: 45,74 m2.

Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane s¹ oso-
bom i rodzinom mieszkaj¹cym na terenie Miasta i Gminy Skoki, które
osi¹gaj¹ niskie dochody i znajduj¹ siê w trudnych warunkach mieszka-
niowych.
Osoby i rodziny ubiegaj¹ce siê o lokal komunalny zgodnie z par. 5 cyto-
wanej wy¿ej uchwa³y rady gminy musz¹ spe³niaæ ³¹cznie trzy kryteria:
1. Kryterium mieszkaniowe,
2. Kryterium dochodowe,
3. Kryterium zamieszkiwania
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubie-
gaj¹ce siê o wynajem lokalu komunalnego za³¹czaj¹ do wniosku sto-
sowne za�wiadczenia o uzyskiwanych dochodach za okres trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku (tj. marzec, kwie-
cieñ, maj 2006 r) wydane przez pracodawcê, organ emerytalno-rento-
wy (kserokopia decyzji), O�rodek Pomocy Spo³ecznej itp.

Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu przys³uguje:
1. osobom, które posiadaj¹ prawomocne orzeczenie s¹dowe upraw-
niaj¹ce je do lokalu socjalnego wzglêdnie zamiennego,
2. osobom, które utraci³y lokal w wyniku po¿aru lub innych zdarzeñ
losowych,
Wnioski sk³ada siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w sekretaria-
cie  na specjalnie przygotowanych drukach wniosku w terminie do dnia
30 czerwca 2006r. (decyduje data wp³ywu wniosku do sekretariatu).
Druk wniosku mo¿na odebraæ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach �
pokój nr 2.
Wnioski z³o¿one po terminie tj. 30 czerwca 2006r nie bêd¹ rozpatrywa-
ne (par. 7 ust. 3 uchwa³y rady gminy).
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Ka¿da obecnie prowadzona inwestycja, obok zabezpieczenia �rod-
ków finansowych, wymaga³a wcze�niej d³ugotrwa³ych przygotowañ in-
westycyjnych, a wiêc opracowania dokumentacji poprzedzonej proce-
durami geodezyjnymi, uzyskania pozwolenia na budowê oraz  przepro-
wadzenia procedury przetargowej zwi¹zanej z wyborem wykonawcy
zadania.

Kilka tych procedur uda³o siê zakoñczyæ, inne wesz³y w koñcow¹ fazê.
W dniu 14. 03 br odby³ siê przetarg na budowê II etapu kanalizacji

sanitarnej ul. Ko�ciuszki w Skokach. Na przetarg wp³ynê³o 10 ofert, z
których najdro¿sza opiewa³a na 486 tys z³. Wybrano najkorzystniejsz¹,
a jej oferent przyst¹pi³ do realizacji robót, których zakoñczenie plano-
wane jest na 30.06.br. W rezultacie zakoñczenia prac mieszkañcy ul.
Ko�ciuszki zyskaj¹ mo¿liwo�æ korzystania z kanalizacji sanitarnej.

W dniu 16.03.br mia³ miejsce przetarg na budowê nawierzchni asfalto-
wych na ul. Granicznej, czê�ci ul. Okrê¿nej i Podgórnej - na odcinku
wyposa¿onym w kanalizacjê. Na przetarg ten wp³ynê³o 8 ofert, z któ-
rych najdro¿sza wynosi³a 857 tys z³, a cena najni¿szej, wybranej oferty
wynios³a 652.220 z³. Zakoñczenie tego zadania, którego rozpoczêcie
nast¹pi³o w m-cu kwietniu br, zgodnie z umow¹ winno nast¹piæ do
30.09.br.

Kolejne przetargi mia³y miejsce w dniach:
- 15.03.br.  na prace równania i wa³owania dróg gminnych w 2006r. Na

przetarg ten wp³ynê³y 4 oferty � cena najni¿szej wybranej oferty wy-
nios³a 0,12 z³/m2. Zgodnie z umow¹ z wykonawc¹ w okresie wiosennym
wykonane zosta³y wyznaczone prace na drogach gruntowych.

- 23 marca br. na przebudowê-remont nawierzchni asfaltowej w Po-
trzanowie ul. Skocka � cena wybranej oferty 243 988,35 z³ � termin
wykonania do 30.06.br.

- 9.05.br  na remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Ro�cinno � cena
wybranej oferty 78 346.5 z³ � (wykonawstwo do 30.06.br)

- 11.05.br. na remont chodnika na ulicy W¹growieckiej � cena naj-
korzystniejszej oferty 56 703,21  z³ � (wykonawstwo do 30.06.br)

- 16.05.br. na remont chodników  ul. J.Paw³a II � strona numerów
parzystych �cena najkorzystniejszej oferty 215 260,0 z³ (wykonaw-
stwo do 30.09.br.)

Urz¹d Miasta i Gminy posiada dokumentacje techniczn¹ i pozwolenie
na budowê o�wietlenia ul. W¹growieckiej. Orientacyjny koszt tego zada-
nia wyniesie 36 tys z³, a przetarg na jego realizacjê og³oszony zostanie w
miesi¹cu maju br.

W trakcie opracowania znajduje siê dokumentacja na przebudowê drogi
gminnej w po³udniowej czê�ci wsi £osiniec. Og³oszenie przetargu na realiza-
cjê tego zadania winno równie¿ nast¹piæ do koñca miesi¹ca maja br.

1 czerwca br odbêdzie siê przetarg na budowê chodnika we wsi Jagnie-
wice.

Dobiega koñca termin wykonania dokumentacji na budowê sieci wo-
doci¹gowej we wsi Wysoka, a przetarg na to zadanie og³oszony zostanie
w m-cu lipcu br.

Równolegle z w/w dzia³aniami Burmistrz Miasta i Gminy wspólnie z
Proboszczem Karolem Kaczorem prowadzi uzgodnienia z Kuri¹ Archi-
diecezjaln¹ w Gnie�nie w sprawie przesuniêcia muru oporowego ko�cio-
³a przy ul. Ko�cielnej oraz równoczesnego poszerzenia chodników na ul.
Ko�cielnej w Skokach. Realizacja tego zadania w znacznym stopniu
przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa przechodniów i  korzystaj¹-
cych z tej ulicy pojazdów.

Urz¹d Miasta i Gminy w dniu 2 marca br z³o¿y³ w Urzêdzie Marsza³-
kowskim w Poznaniu wniosek o dofinansowanie ze �rodków unijnych
budowy nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ i chodni-
kami na osiedlu przy ul. Topolowej - koszt inwestorski tego zadania
wynosi  4.164.206 z³

E. Lubawy

Dobra passa dla inwestycji
Wcześniejsze niż w latach ubiegłych uchwalenie bu-

dżetu Gminy na rok 2006 pozwoliło na równie wczesne
rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

SPRZ¥TANIE GMINY
529 worków zebranych �mieci w parkach, lasach oraz w przydro¿-

nych rowach i w okolicach jezior. Niezale¿nie od tego 27 m3 odpadów
zebranych z terenów dzikich wysypisk. £¹czny koszt samego ich
wywozu i dostarczenie na Miêdzygminne Sk³adowisko Odpadów
Komunalnych w Kopaszynie to 3.853,07 z³.

To efekt wiosennego sprz¹tania gminy planowanego pierwotnie na 2
dni a praktycznie trwaj¹cego prawie 2 tygodnie. To tak¿e wynik niechluj-
nego zachowania mieszkañców, turystów i wczasowiczów przebywaj¹-
cych na terenie Gminy i u¿ytkowników dróg lokalnych. To równocze�nie
�rodki wydane z bud¿etu, które przy zachowaniu przepisów sanitarno
porz¹dkowych i dba³o�ci o estetykê terenu z powodzeniem mog³y by
zostaæ przeznaczone na inny cel, np. na upiêkszenie Gminy.

To tak¿e zbêdna praca wielu ludzi poczynaj¹c od uczniów Szko³y Pod-
stawowej i Gimnazjum oraz szkó³ Fundacji �Pomoc Dzieciom Wiejskim�
i M³odzie¿owego O�rodka Wychowawczego w Antoniewie po przez
mieszkañców Gminy i cz³onków pracowniczych ogrodów dzia³kowych
�Semafor�, �Morena� i �Jedno�æ� oraz cz³onków Ko³a  Polskiego Zwi¹z-
ku Wêdkarskiego w Skokach.

E. Lubawy

STOWARZYSZENIE �SKOCZANIN�
- NA RZECZ ROZWOJU GMINY

W dniu 22 lutego 2006r. odby³o siê Walne Zebranie Wyborcze Sto-
warzyszenia �Skoczanin�, które zarejestrowane jest w Krajowym
Rejestrze S¹dowym.

W trakcie zebrania dokonano wyboru w³adz Stowarzyszenia. Prezesem
zosta³a wybrana pani Jadwiga Ranke, I v-ce prezesem pani Danuta Kêsik,
II v-ce prezesem pan Jaros³aw Modlibowski, sekretarzem zosta³a pani
Danuta Kobus- Bogunia , skarbnikiem pani Anna Michalska, cz³onkami
Zarz¹du zostali : pan Mieczys³aw Jarzembowski, pan Andrzej Koniecz-
ka, pan January B¹tkiewicz oraz pani Izabela Bia³a.

W trakcie Walnego Zebrania dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, w
sk³ad której weszli; przewodnicz¹ca pani Iwona Migasiewicz, cz³onkowie
pani El¿bieta B³a¿yñska oraz pan Antoni Wi�niewski.

Stowarzyszenie �Skoczanin� dzia³a zgodnie z ustaw¹ �Prawo o stowa-
rzyszeniach� oraz w³asnym Statutem.

Celem Stowarzyszenia jest : realizacja zadañ w zakresie rozwoju kultu-
ry, sportu i turystyki oraz promocji gminy, tworzenie warunków i dba³o�æ
o prawid³owy rozwój kulturalny i zdrowotny cz³onków Stowarzyszenia
oraz dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców miasta i gminy, wspieranie dzia³aj¹-
cych na terenie miasta i gminy grup kulturalno- o�wiatowych, zespo³ów i
organizacji spo³ecznych.

STOWARZYSZENIE �SKOCZANIN�
og³asza

I etap otwartego konkursu
na  pomys³ i projekt statuetki

SYMBOL DOROCZNEJ
NAGRODY HONOROWEJ

STOWARZYSZENIA �Skoczanin�
� I etap konkursu trwa do 5 czerwca 2006r.
� Udzia³ mog¹ braæ wszyscy mieszkañcy miasta i gminy niezale¿nie

od wieku.
� Wstêpna prezentacja  prac I etapu konkursu nast¹pi w trakcie

trwania tegorocznych Dni Gminy i Miasta Skoki w dniach 10 �
11.06.2006r.

� Forma, technika wykonania projektu jest dowolna.
� Prace nale¿y sk³adaæ w bibliotece w Skokach do 5 czerwca br. w

godz. od 8.00 do 19.00.
� Dla zwyciêzcy przewidziana jest nagroda.
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Po kilkumiesiêcznych

przygotowaniach, w tym:
uczestnictwie w niedziel-
nej dzieciêcej liturgii mszy
�wiêtej oraz nauce praktyk
i symboli religijnych 58
dzieci klas II z Parafii �w.
Miko³aja Biskupa w Sko-
kach, w niedziele 21maja
br. przyst¹pi³o po raz
pierwszy do Sakramentu
Eucharystii. Dzieñ ten po-
przedzi³o wkomponowane
w ca³y tok przygotowañ
�wiêcenie przedmiotów
zwi¹zanych z Pierwsz¹ Ko-
muni¹ �wiêt¹, a wiêc: ró-
¿añców, ksi¹¿eczek do na-
bo¿eñstwa, �wiec i stro-
jów komunijnych. Poprze-
dzi³a go te¿ spowied�
�wiêta, pierwsza na mie-
si¹c przed uroczysto�ci¹ i
ta w dniach poprzedzaj¹-
cych ten wielki dzieñ.

W tym samym dniu uro-
czysto�ci komunijne mia-
³y miejsce w Parafii pw
Naj�wiêtszego Serca Pana
Jezusa w Rejowcu. Tutaj
godno�ci Pierwszej Komu-
nii �wiêtej dost¹pi³o 13-
cioro dzieci, w tym 7
dziewcz¹t i 6 ch³opców.

Kolejna niedziela, 28
maja br. by³a dniem Pierw-
szej Komunii �wiêtej dla 10
dziewczynek i 8 ch³opców
z Parafii pw �wiêtego Sta-
nis³awa w Lechlinie.

Swój wielki dzieñ, 28
maja br prze¿y³o te¿ 12
dzieci z Parafii pw �wiête-
go Micha³a w Jab³kowie
oraz z Parafii pw Wszyst-
kich �wiêtych w Raczko-
wie. Po³¹czona uroczy-
sto�æ komunijna dla tych
dzieci odby³a siê w ko�cie-
le w Jab³kowie.

Tradycyjnie ju¿, z uwa-
gi na to, ¿e obszar skoc-
kich parafii nie pokrywa
siê z terytorium admini-
stracyjnym Gminy, dzieci
z Gminy Skoki w uroczy-
sto�ciach komunijnych
uczestniczy³y w s¹sied-
nich parafiach, tj. w D³u-
giej Go�linie, w Popowie
Ko�cielnym, w Budzi-
szewku oraz w D¹brówce
Ko�cielnej.

E. Lubawy

Na zdjêciach dziewczêta i ch³opcy przyjmuj¹cy Pierwsz¹ Komuniê �wiêt¹ w ko�ciele pod wezwaniem
�w. Miko³aja w Skokach w otoczeniu proboszcza Karola Kaczora, ks. wikarego Jacka Wich³acza oraz
katechetów: Alicji Kramer i Izabeli Bia³ej.

Pierwsza Komunia Święta
w skockich parafiach
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SERDECZNIE   ZAPRASZAMY do udzia³u
w  II OTWARTYM KONKURSIE  ORTOGRAFICZNYM

organizowanym z okazji
DNI  GMINY  I  MIASTA  SKOKI 2006

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 5 czerwca o godz. 17.00 w
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, ul, Rogoziñska
w trzech kategoriach: I Szko³a Podstawowa

II Gimnazjum
III Doro�li

Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas Dni Skoków w dniu
11 czerwca 2006 roku oko³o godz. 16.00.
Na zwyciêzcê czeka NAGRODA G£ÓWNA i tytu³ MISTRZA  OR-
TOGRAFII.
Zg³oszenia przyjmujemy do soboty 3 czerwca 2006r. w:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  tel. (061) 8925821
- sekretariacie Gimnazjum  tel. ( 061) 8124722
- Pani Iwona Migasiewicz tel. (061) 8124170

SKOKI W POWSTANIU
WIELKOPOLSKIM

Pragnê powiadomiæ Szanownych Pañstwa, i¿ dziêki wspólnemu
naszemu wysi³kowi i staraniom uda³o siê zaznaczyæ w sposób zna-
cz¹cy wk³ad mieszkañców Ziemi Skockiej w Powstaniu Wielkopol-
skim.

Sta³o siê to dziêki umieszczeniu w ksi¹¿ce pt. < Powstañcy Wielkopol-
scy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919> ¿y-
ciorysów 25 powstañców pochodz¹cych ze Skoków i zwi¹zanych z tym
miastem. Ksi¹¿ka zosta³a wydana pod patronatem Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu i
jest  kontynuacj¹ pracy rozpoczêtej przed kilku laty, polegaj¹cej na publi-
kowaniu sylwetek Powstañców Wielkopolskich. W pierwszej czê�ci zna-
laz³y siê biogramy najwa¿niejszych dowódców powstañczych - teraz,
dziêki o¿ywianiu pamiêci o tradycji Powstania Wielkopolskiego w Sko-
kach, przychodzi kolej na innych bohaterów powstañczych frontów.

W�ród kilkuset zaprezentowanych w publikacji powstañców znale�li
siê równie¿: Jan Bia³o¿yñski, Franciszek B³och, Ludwik Cibail, Ma-
rian Cugeher, Bronis³aw Czerwiñski, Franciszek Glinkiewicz, Leon
Grze�kowiak, Jan Kaczmarek, Karol Kie³czewski, Stanis³aw Kie³-
czewski, Brunon Klewenhagen, Andrzej K³osowski, Henryk K³o-
sowski, Antoni Kubacki, Franciszek Kujawa, Piotr Kurczewski,
Boles³aw Lisiecki, Henryk Lowak, Edmund Maækowiak, Mieczys³aw
Pilaczyñski, Aleksander Ratajczak, Jan Smekta³a, Czes³aw �liwiñ-
ski, Walenty Wi�niewski i W³adys³aw Witt. Umieszczenie tak znacz-
nej ilo�ci biogramów w tej unikatowej publikacji mo¿emy uznaæ chyba za
du¿y sukces, tym bardziej, ¿e Skoki ominê³y g³ówne fronty walk po-
wstañczych.

Ze wzglêdu na szczup³o�æ funduszy, ksi¹¿ka wydana jest w niezwykle
ma³ym nak³adzie, a rozprowadzana jest g³ównie przez ko³a Towarzystwa
Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. W Skokach od po³owy ubieg³ego
roku te¿ dzia³a takie Ko³o. Skupia ono dzi� 38 cz³onków i nale¿y do
najliczniejszych w Wielkopolsce.

Wszystkim osobom, dziêki którym mo¿emy cieszyæ siê t¹ pami¹tko-
w¹ ksi¹¿k¹, serdeczne podziêkowanie i wyrazy uszanowania przesy³a,
pisz¹cy te s³owa, Krzysztof Jachna.

ODDZIA£  DLA  DZIECI  I  M£ODZIE¯Y
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  SKOKACH

og³asza
KONKURS  PLASTYCZNY NA  LOGO  ODDZIA£U

REGULAMIN  KONKURSU:
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ dzieci w wieku 7-16 lat z terenu mia-
sta i gminy Skoki
Projekty logo oceniane bêd¹ przez 4-osobowe Jury, w dwóch katego-
riach:
- uczniowie szkó³ podstawowych
- m³odzie¿ gimnazjalna
Projekt nale¿y wykonaæ na papierze formatu  A4
Technika wykonania prac : dowolna
 Projekty zawieraæ powinny na odwrocie: imiê i nazwisko wykonawcy,
wiek, klasê i nazwê szko³y
Prace nale¿y sk³adaæ w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki, ul.
Ciastowicza 11a do dnia  31 sierpnia 2006

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza wszyst-
kich  mieszkañców w dniach od 22.05. 2006r. do 30.06.2006r. do zwie-
dzania  wystawy  prac STANIS£AWA  SULIÑSKIEGO � RZEZBY i
P£ASKORZEZBY�.

STANIS£AW  SULIÑSKI � urodzi³ siê 1 sierpnia 1943 roku w Gozdawa-
Mogilno ko³o Gniezna na Ziemi Kujawskiej. Od 1945 roku mieszka w Sulêci-
nie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sulêcinie i Studium
Nauczycielskiego w Gorzowie Wlkp. Od 1985 roku pracuje w Zespole Szkó³
Zawodowych w Sulêcinie jako nauczyciel i kierownik warsztatów szkolnych.
Swoje zainteresowanie rze�b¹ przejawia³ ju¿ od najm³odszych lat.

Od 1961 roku zacz¹³ rze�biæ. jego pierwsze prace to miniaturowe akty,
uk³ady sportowe i cykl �O�wiêcim� wykonane w metalu, br¹zie, marmurze i
metaloplastyce.

Jest autorem kilkudziesiêciu mikroform i ponad tysi¹ca rze�b i p³askorze�b
w drewnie i metalu. Jego p³askorze�by w blasze miedzianej zdobi¹ : drzwi
ko�cio³a w Torzymiu, okucia drzwiczek tabernakulum w ko�cio³ach na terenie
dekanatu. Jest autorem m.in. kapliczki w szpitalu w Sulêcinie i u Sióstr
felicjanek, tablic pami¹tkowych wykutych z mosi¹dzu i miedzi z okazji 50 �
lecia szkó³ i parafii Trzemeszno, które znajduj¹ siê w Gimnazjum, Szkole
Podstawowej i Zespole Szkó³ Zawodowych w Sulêcinie oraz w Ko�ciele w
Trzemesznie, Pomnika Sybiraków, Pomnika- g³azu upamiêtniaj¹cego ob-
chody 750 � lecia Sulêcina, statuetki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-
go �O Kaptur Joannity�, tablicy pami¹tkowej wykonanej w piaskowcu z
okazji telewizyjnego Turnieju Miast �TU I TAM�(Zebrzydowice, Tomaszów
Lubelski, Sulêcin) oraz wielu innych pami¹tek.

By³ wielokrotnym darczyñc¹ swoich prac dla szpitala w Sulêcinie na rzecz
Fundacji �Laparoskop�.

Twórczo�æ ró¿norodna, zarówno pod wzglêdem formy, tre�ci, czy materia-
³u z jakiego powstaj¹ znakomite dzie³a. W swoich pracach przedstawia, w
sposób niezwyk³y, piêkno i kszta³t kobiety, trud i znój rolnika, rodzinê, w której
dominuje uczucie mi³o�ci. Czêstym tematem jego prac s¹ równie¿ sceny
biblijne, wiele jego p³askorze�b zdobi ko�cio³y i kapliczki oraz  szpitale.

Aktywny cz³onek Lubuskiego Towarzystwa Kultury, uczestniczy³ w wielu
plenerach malarsko-rze�biarskich (My�libórz 1977, Miêdzyrzecz 1979, Go-
rzów Wlkp. 1979).

Liczne nagrody i wyró¿nienia za udzia³ w przegl¹dach Amatorskiego Ru-
chu Artystycznego, wystawy indywidualne i grupowe w kraju i zagranic¹.

Prace Stanis³awa Suliñskiego znajduj¹ siê w prywatnych zbiorach m.in. w
Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Francji i Kanadzie.

Najwa¿niejsze nagrody:
- Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury � przyznana przez Ministerstwo
  Kultury i Sztuki (1977)
- Srebrna Odznaka �Za zas³ugi dla Województwa
  Gorzowskiego (1979)
- Br¹zowa i Srebrna Odznaka Zas³u¿onego Pracownika
  Geologiczno Górniczej Spó³dzielni Pracy (1979, 1982)
- Medal za zas³ugi dla Ziemi Sulêciñskiej (1998)
- Honorowa Odznaka Zwi¹zku Sybiraków (1999)
- Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Ziemi Sulêciñskiej (1999).

Zapraszamy mieszkañców do wziêcia udzia³u
w barwnym korowodzie,

który przejdzie ulicami naszego miasta podczas
MIÊDZYNARODOWYCH  DNI  GMINY  I  MIASTA SKOKI

2006
Przemarsz poprowadzi Orkiestra Dêta z Bardowick

Wymarsz: 10.06.2006r. o godz. 13.30
parking przy UMiG w Skokach

´
´
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Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI

WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROCZNICA �MIERCI PAPIE¯A
2 kwietnia 2005 roku Papie¿ Jan Pawe³ II zakoñczy³ swoj¹ ziemsk¹

pielgrzymkê, chwile smutku prze¿ywa³  ca³y �wiat. Tego roku w rocz-
nicê �mierci Wielkiego Papie¿a Polacy nie zapomnieli o swoim Ojcu.

W naszej szkole odby³ siê uroczysty apel, podczas którego uczniowie
klas pi¹tych recytowali trudn¹, ale jak¿e piêkn¹ poezjê Jana Paw³a II.

Nastêpnego dnia reprezentacja naszej szko³y wziê³a udzia³ w konkursie
pod has³em �I�æ do Jezusa �ladami Jana Paw³a II�. W konkursie uczestni-
czyli uczniowie wszystkich szkó³ z terenu naszej gminy. Uczeñ naszej
szko³y Piotr Dembiñski zaj¹³ II miejsce w swojej grupie wiekowej.

Katecheci

ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przybra³a w naszej szko-
le formê lokalnej uroczysto�ci, w której oprócz dyrekcji, nauczycie-
li, rodziców i uczniów brali tak¿e udzia³ zaproszeni go�cie.

Autorzy monta¿u s³owno � muzycznego poprzez dobór pie�ni patrio-
tycznych, fragmentów poezji, a tak¿e tekstów historycznych p³yn¹cych
z ust m³odych aktorów, w których wcielili siê uczniowie, przedstawili
zgromadzonej publiczno�ci fakty historyczne maj¹ce donios³e znaczenie
dla losów naszego kraju. Od�wiêtny wystrój sali, zgromadzone rekwizy-
ty i stroje z epoki oraz zatañczenie poloneza  uczyni³y ze szkolnego
przedstawienia namiastkê prawdziwej sceny teatralnej. Profesjonalne
o�wietlenie i wykorzystanie sprzêtu audio-wizualnego, jakim dysponuje
szko³a, przyczyni³o siê w du¿ej mierze do sukcesu wystêpuj¹cych,  na-
grodzonych oklaskami i s³owami uznania.

Po zakoñczeniu przedstawienia  mia³o miejsce uroczyste otwarcie profe-
sjonalnej pracowni do nauki jêzyków obcych. Dziêki urz¹dzeniom i no-
woczesnym sprzêcie w niej zainstalowanym uczniowie bêd¹ w atrakcyjnej
i efektywnej formie zg³êbiaæ tajniki jêzyka angielskiego i niemieckiego. W
sali znajduj¹ siê 24 stanowiska wyposa¿one w s³uchawki. Stanowisko na-
uczyciela ponadto zawiera konsolê sterownicz¹, komputer, odtwarzacz CD,
video. Podczas zajêæ mo¿na tak¿e korzystaæ z projektora multimedialnego.

Uroczysto�æ szkoln¹ dope³ni³o spotkanie z Komendantem Rejonowego
O�rodka Metrologii w Poznaniu, a tak¿e prezentacja Interaktywnej Wy-
stawy Prac i Aparatury.

INTERAKTYWNA WYSTAWA PRAC
I APARATURY

Inspiracj¹ do jej powstania by³a wystawa �Discovery� z Londynu,
której eksponaty uczniowie klas pi¹tych i szóstych ogl¹dali w po-
znañskim �okr¹glaku�.

Po powrocie uczniowie i nauczyciele Magdalena Fertsch i Krzysztof
Gapiñski stwierdzili, ¿e podobn¹ wystawê na miarê swych mo¿liwo�ci
mog¹ zorganizowaæ w szkole. Podczas ferii zimowych spotykali siê, aby
pracowaæ nad projektami. Wiele z eksponatów to wytwory ich pracy, np.
silnik elektryczny, elektroskop, peryskop, elektromagnes, kinematoskop.
Pozosta³e to urz¹dzenia, które zosta³y naprawione lub wykonane zgodnie z
projektami z �M³odego Technika�. Ka¿dy eksponat mo¿na by³o dotkn¹æ,
obejrzeæ i uruchomiæ. Przy ka¿dym stanowisku znajdowa³ siê krótki opis
urz¹dzenia i instrukcja, co trzeba zrobiæ, aby wykonaæ do�wiadczenie. Mo¿na
by³o skorzystaæ z mikroskopu, doznaæ z³udzeñ optycznych przy pomocy
odpowiednio ustawionych luster i rozszczepiaæ �wiat³o pryzmatem albo
p³yt¹ kompaktow¹. W �krainie d�wiêków� by³o wiele dziwnych instru-
mentów: mówi¹cy sznurek, a nawet miska z wod¹, która pocierana d³oñmi
tryska³a kropelkami. Z uwagi na du¿e zainteresowanie wystaw¹ planuje siê
ponown¹ prezentacjê, a jej autorzy pracuj¹ nad kolejnymi urz¹dzeniami.

WITRYNA 2006
22 kwietnia uczennice naszej szko³y prezentowa³y siê podczas

VIII Powiatowych Konfrontacji Szkolnych Zespo³ów Muzycznych i
Tanecznych �Witryna 2006� w W¹growcu.

Podobnie jak w ubieg³ym roku grupa taneczna �Forte� odnios³a suk-
ces. Dziewczêta �wytañczy³y� III miejsce, a ich opiekunka Renata Stró-
¿owska otrzyma³a podziêkowania za konsekwentn¹ popularyzacjê idei
konfrontacji ruchu artystycznego dzieci i m³odzie¿y w powiecie w¹gro-
wieckim.

Zespó³ taneczny zaprezentuje siê tak¿e podczas obchodów Dni Sko-
ków.

�NIE¯YCOWY JAR
W kwietniu uczniowie klas pi¹tych skorzystali z mo¿liwo�ci po-

dziwiania niezwykle uroczego o tej porze roku miejsca � rezerwatu
florystycznego ��nie¿ycowy Jar� w niedalekim Uchorowie.

Na dzieciach rezerwat wywar³ niezwykle wra¿enia.

SPOTKANIE ZE STRA¯AKIEM
Klasê Vc na zaproszenie wychowawczyni odwiedzi³ przedstawiciel

OSP w Skokach Jan Kaczorowski, który przekaza³ uczniom wiele cen-
nych wskazówek oraz instrukcji jak nie dopu�ciæ i zachowaæ siê w przy-
padku po¿aru w domu i szkole.

DZIEÑ ZIEMI
Jak co roku uczniowie w³¹czyli siê do akcji sprz¹tania �wiata. Zaopa-

trzeni w rêkawiczki i foliowe worki udali siê w okolice szko³y, aby wyrê-
czyæ tych, którym idea dbania o czysto�æ �rodowiska jest obca. Miejmy
nadziejê, ¿e propagowanie  i coroczny udzia³ najm³odszych w akcji sprz¹-
tania �wiata  przyczyni siê do poprawy �wiadomo�ci ekologicznej przy-
sz³ych pokoleñ.

GMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNO-GRAMATYCZNY

Uczniowie nauczania zintegrowanego, chc¹cy zaprezentowaæ swoje
doskona³e umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym, wziêli udzia³
w konkursie �Mówiê i piszê poprawnie�. Zadaniem uczestników zakwa-
lifikowanych w eliminacjach szkolnych do etapu gminnego by³o napisanie
dyktanda ortograficznego i testu gramatycznego. Organizatorzy  konkur-
su Alina Gapiñska, Ma³gorzata Winkel i Jolanta Sawiñska wrêcz¹
nagrody zwyciêzcom podczas szkolnych obchodów Dnia Dziecka.

POWIATOWY
KONKURS RECYTATORSKI

Najlepsi recytatorzy w wyniku szkolnych eliminacji reprezento-
wali nasz¹ szko³ê w konkursie �Wiosna w zielonej sukience�: Edward
Surdyk, Patryk Pendziñski, Marta Kubicka, Dominika Szczepaniak,
Daria Urbaniak, Joanna Werda. Komisja w sk³adzie której by³ m.in.
aktor i poeta uhonorowa³a uczestników pami¹tkowymi dyplomami i drob-
nymi upominkami.

BONJOUR! WELCOME!
GUTEN TAG!

Komu nigdy nie by³o dane poznaæ w krótkim czasie tradycji i kultury
choæby kilku pañstw europejskich, mia³ ku temu okazjê, przychodz¹c 12
maja na... wiejskie boisko w Jab³kowie. Tam w³a�nie uczniowie i nauczy-
ciele miejscowej podstawówki zorganizowali Szkolny Tur-niej Europej-
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ski. Na murawie boiska rozstawiono kilkana�cie namiotów, w których
poszcze-gólne szko³y prezentowa³y wybrane pañstwa (m. in. Francjê,
Polskê, Holandiê, Hiszpaniê, Grecjê); w tle rozbrzmiewa³a �Oda do m³o-
do�ci�.  Na uczestników turnieju i zaproszonych go�ci czeka³a tego dnia
moc wra¿eñ. Ale po kolei.

Spotkanie rozpoczê³o siê od wjazdu kolejki z flagami pañstw europej-
skich. Wys³uchano  równie¿ hymnów tych¿e pañstw. Po radosnym przy-
witaniu przyst¹piono do turniejowych zmagañ. Pierwszy etap polega³ na
sprawdzeniu wiedzy z zakresu historii, kultury i po³o¿enia pañstw cz³on-
kowskich. Zawodnicy, zarówno ci m³odsi, jak i starsi, wykazali siê nie lada
wiedz¹ i ambicj¹, wybieraj¹c niezmiennie najwy¿ej punktowane, a wiêc
najtrudniejsze pytania. Druga konkurencja by³a uczt¹ dla zmys³ów, gdy¿
rodzice dzieci zaprezentowali dania charakterystyczne dla kuchni danego
pañstwa. Na piêknie udekorowanych sto³ach serwowano m. in. w³oskie
tiramisu, Kartoffelsalat, golonkê po bawarsku, zupê grochow¹ i greckie
zaziki.

Jako pierwsi potrawy degustowali cz³onkowie jury, w którym zasiedli:
burmistrz Skoków, Tadeusz K³os, kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej, M. Seidler i dyrekcja ZSP. Natomiast uczt¹ dla oka i ucha by³ pokaz
mody europejskiej. W takt rodzimych melodii paradowa³y na wybiegu
eleganckie pary¿anki, Holenderka w stroju ludowym, Bawarczyk, najzna-
mienitsi mistrzowie pi³ki no¿nej oraz ekscentryczny Karl Lagrfeld w to-
warzystwie Klaudii Schiffer. Ostatnia konkurencja polega³a na prezentacji
wybranego pañstwa. Najgorêtszymi brawami nagrodzono  Hiszpanów z
£osiñca, tañcz¹cych ogniste flamenco i dzielnie walcz¹cych
z przemi³ym byczkiem. Ulgê po tak emocjonuj¹cym wystêpie przynios³a
podró¿ �ladem w³oskich zabytków, w któr¹ zabra³y publiczno�æ dzieci z
Rejowca.

W europejskich zmaganiach zwyciê¿yli zawodnicy z Jab³kowa, którzy
z r¹k dyrektora otrzymali puchar. Ale nie wygrana by³a najwa¿niejsza.
Najwa¿niejsze, ¿e uda³o siê osi¹gn¹æ cel za³o¿ony przez organizatorów
spotkania: wzbogacenie wiedzy o Unii Europejskiej w po³¹-czeniu z do-
br¹ zabaw¹.

POWIAT WART POZNANIA
17 maja w siedzibie Fundacji �Pomoc Dzieciom Wiejskim� w Bli-

¿ycach odby³ siê miêdzyszkolny konkurs �Walory turystyczno-kra-
joznawcze powiatu w¹growieckiego�.

W konkursie uczestniczy³o osiemnastu zawodników ze szkó³ w W¹-
growcu, Mie�cisku, Lechlinie, Paw³owie Skockim i Jab³kowie. Uczniowie
rozwi¹zywali test, lecz o ostatecznym wyniku zadecydowa³a dogrywka.
Po laur zwyciêstwa siêgnê³a Katarzyna Szymañska ze szko³y w Lechli-
nie. Drugie miejsce zajê³a Aneta Ciachla a trzecie Micha³ Mazurek,
równie¿ z Lechlina. Du¿¹ wiedz¹ wykazali siê te¿ Hubert Kêdracki z
W¹growca, S. Sommerfeld i K. Paczyñski ze szko³y w Paw³owie Skoc-
kim oraz P. Hoffmann z W¹growca.

Konkurs,  przygotowa³y nauczycielki przyrody, panie Gra¿yna Kufel
i Marzena Traczyk.

L. B³achowiak

Z ŻYCIA GIMNAZJUM

TAM �GODAJOM PO NASZYMU�
Gdzie? W Tulcach - sympatycznej miejscowo�ci po³o¿onej nieda-

leko Swarzêdza.
W sobotê, 22 kwietnia tam w³a�nie odbywa³ siê VI Miêdzypowiatowy

Konkurs Gwary Poznañskiej �Jezdym poznañsko pyra�, w którym wziê³y
udzia³ nasze gimnazjalistki: Paulina Szymkowiak, Martyna Kucharska,
zdobywaj¹c I miejsce i statuetkê poznañskiej pyry oraz Ilona Michalak,
któr¹ uhonorowano nagrod¹ specjaln¹. Paulinê i Martynê  przygotowa³a
p. D.Kobus-Bogunia, a Ilonê p. I. Migasiewicz. Konkursowi towarzy-
szy³y wspania³a, ¿yczliwa atmosfera oraz �wietna zabawa. Wywo³ali j¹
bez w¹tpienia organizatorzy konkursu, jury i wszyscy uczestnicy, wy-
g³aszaj¹cy z pamiêci (czêsto nawet w³asne) teksty napisane gwar¹ po-
znañsk¹.  (mi)

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Marzec by³ bardzo udany dla skockich gimnazjalistów. A¿ czworo

uczniów wziê³o udzia³  w finale wojewódzkim dwóch  konkursów
przedmiotowych.

W  finale konkursu  historycznego  nasz¹ szko³ê reprezentowali: Natalia
Wójcicka, Katarzyna Malec, Maciej Mroziñski, a w konkursie biolo-
gicznym Piotr Samol. Wiedza i umiejêtno�ci, jakimi nale¿a³o siê wykazaæ
obejmowa³y materia³ przewidziany podstaw¹ programow¹ dla klas I-III
gimnazjum, z danego przedmiotu,  poszerzony o tre�ci lektur uzupe³niaj¹-
cych, wskazanych w odrêbnych regulaminach konkursów. Aby zakwalifi-
kowaæ siê do  uczestnictwa w finale wojewódzkim danego konkursu, nale-
¿a³o uzyskaæ tytu³ laureata kolejnych etapów: szkolnego i rejonowego. Do
fina³u etapu wojewódzkiego  awansowali uczniowie którzy w finale etapu
rejonowego  uzyskali przynajmniej 45 na 50 mo¿liwych punktów. Uczest-
nicy ka¿dego z fina³ów pisali testy przygotowane przez  zespó³ specjali-
stów z danej dziedziny wiedzy, powo³any przez kuratora o�wiaty.

W finale Wojewódzkiego Konkursu Historycznego , który odbywa³ siê
w Koninie uczestniczy³o 104 gimnazjalistów  z ca³ej Wielkopolski. Do
drugiej czê�ci tego fina³u zakwalifikowa³a ca³a trójka przedstawicieli na-
szego gimnazjum � uzyskuj¹c tym samym tytu³ finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego.

W  finale konkursu  biologicznego, który odby³ siê w Chodzie¿y, wziê³o
udzia³  51 uczniów z terenu województwa wielkopolskiego.Wielki sukces,
w tym finale  odniós³ uczeñ naszego gimnazjum Piotr Samol, który zosta³
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Taki sukces zdarzy³
siê po raz pierwszy w historii naszej szko³y. W eliminacjach szkolnych do
rywalizacji z wszystkich konkursów przedmiotowych stanê³o ponad 30
tysiêcy uczniów w Wielkopolsce laureatami zosta³o 93. Aby zostaæ laure-
atem konkursu nale¿a³o uzyskaæ przynajmniej 48 na 50 mo¿liwych do
zdobycia punktów. W ca³ej Wielkopolsce laureatami tego konkursu zosta³o
jedena�cioro gimnazjalistów. Uroczyste wrêczenie wyró¿nieñ tym uczniom,
przez kuratora o�wiaty nast¹pi³o 19 maja w Poznaniu.

Uzyskanie tytu³u laureata wi¹¿e siê z kilkoma przywilejami dla pisz¹-
cego, m.in. dany uczeñ nie pisze testu gimnazjalnego z danej dziedziny w
tym wypadku testu matematyczno- przyrodniczego i uzyskuje tym sa-
mym  maksymaln¹  ilo�æ  punktów tj. 50 oraz ma on prawo wyboru
dowolnej szko³y ponadgimnazjalnej.

Sukcesy naszych uczniów to tak¿e wyró¿nienia dla nauczycieli ich przy-
gotowuj¹cych, to ukoronowanie wielu lat wspólnej pracy,  przygotowywa-
nia uczniów do ró¿nego rodzaju konkursów. Uczniów przygotowywali
pani Magdalena Samol - biologia oraz pan Andrzej Surdyk - historia.

To jednak jeszcze nie koniec zmagañ konkursowych naszych gimnazja-
listów. Piêcioro naszych uczniów zakwalifikowa³o siê do fina³u X Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbêdzie siê 29 maja
2006r. w Kozieg³owach. Przed Mart¹ Guner, Klaudi¹ Chlebd¹,
Agnieszk¹ Zywert, £ukaszem Mroziñskim i Adrianem K³osowskim
jeszcze sporo pracy i emocjonuj¹cy fina³ w towarzystwie 193 uczniów z
ca³ej Wielkopolski. O wynikach konkursowych zmagañ poinformujemy
w kolejnym wydaniu Wiadomo�ci. Trzymamy kciuki za przygotowuj¹-
cych siê uczniów i ¿yczymy im powodzenia.

                 Wies³awa Surdyk-Fertsch

ROZGRYWKI PI£KARSKIE
A¿ czterokrotnie  w ci¹gu czterech  tygodni uczniowie klasy II

rozegrali turnieje pi³karskie zajmuj¹c zawsze pierwsze miejsce.
1 kwietnia w W¹growcu odby³ siê turniej halowy  w którym uczestni-

czy³o 7 zespo³ów  powiatu w¹growieckiego. W grupie I rywalizowa³y
Wapno, Mie�cisko, ¯elice oraz gminne W¹growiec  w II grupie miejskie
W¹growiec, R¹bczyn oraz Skoki. Skoccy  gimnazjali�ci przegrali z W¹-
growcem 1:2 oraz wygrali z R¹bczynem 6:0. W pó³finale pokonali Wapno
3:1 a w finale po dramatycznej serii rzutów karnych pokonali W¹growiec
w regulaminowym czasie by³ wynik 1:1.

Tabela koñcowa: 1 Skoki ; 2 W¹growiec; 3 Mie�cisko; 4 Wapno
5 kwietnia rozegrano eliminacje powiatowe Coca Coli Cup. Na trawia-

stym boisku w Skokach spotka³y siê reprezentacje W¹growca, Mie�ciska
i Skoków.
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Wyniki turnieju : W¹growiec-Mie�cisko 5:2; Skoki�Mie�cisko 5:0; Skoki�

W¹growiec 2:1
Tabela koñcowa: 1. Skoki   6   7-1 , 2 .W¹growiec  3    6-4;  3. Mie�cisko

0    2-10
17 kwietnia odby³ siê Turniej Wielkanocny we Wronkach. Rywa-

lizowa³o 5 dru¿yn Gimnazjum Nr1 Wronki, nr 40 Poznañ nr,  Nr 2 Wron-
ki, Nr 2 Murowana  Go�lina, Skoki.

Wyniki spotkañ: Skoki � Nr2 Wronki  2:3; Skoki � Nr1 Wronki  2:0;
Skoki � M. Go�lina 1:0;Skoki � Poznañ   5:0

Tabela koñcowa: 1 Skoki  9    10-3; 2. Nr1 Wronki  9    3-2;  3. M. Go�lina
6    7-4; 4 Nr 2 Wronki  6  7-7,  5. Poznañ   0    0-12

04 maja na boisku We³ny Skoki odby³y  siê eliminacje rejonowe
turnieju Coca Cola Cup

Do rywalizacji zakwalifikowa³y siê cztery zespo³y K³ecko, Pobiedzi-
ska, Tulce, Skoki. Do fina³u wojewódzkiego kwalifikowa³ siê tylko zwy-
ciêzca turnieju. Faworytem zawodów by³o Gimnazjum z Pobiedzisk, które
dwa lata wcze�niej zdoby³o Mistrzostwo Województwa w kategorii szkó³
podstawowych. Na boisku w Skokach najlepsi okazali siê jednak gospo-
darze wygrywaj¹c wszystkie spotkania.

Wyniki turnieju: Skoki � K³ecko 6:1; Pobiedziska � Tulce 6:0; Skoki �
Pobiedziska 4:1; K³ecko � Tulce 11:0; Skoki � Tulce 7:2; K³ecko � Pobie-
dziska 3:1

Tabela koñcowa:1. Skoki     3     9    17-4;    2. K³ecko     3     6    16-7;
3. Pobiedziska     3    3    8-7;   4. Tulce  3     0     2-24
Zawodnicy wystêpuj¹cy w w/w turniejach:
zawodnik W¹growiec Skoki Wronki Skoki
Sroczyñski Dawid X X X X
Dudek Hubert X X X
Hatka £ukasz X X X X
Modlibowski Rados³awX X X X
Kuliñski Roger X X X X
Nowak Dominik X X
Korczak Bartosz X X X
Giersig Krzysztof X X X X
Hagdan Artur X X X
Cibail Wojciech X
B¹kowski Dariusz X X X X
Janowiak Arkadiusz X

Opiekun zespo³u Grzegorz Samol

RAJD REYMONTOWSKI
W niedzielê, 7 maja dziewczêta i ch³opcy z M³odzie¿owego O�rod-

ka Wychowawczego w Antoniewie pod opiek¹ Katarzyny Kalki i
Gra¿yny Lubawej wziêli udzia³ w XXX Miêdzywojewódzkim Pie-
szym Rajdzie Reymontowskim w Ko³aczkowie.

Celem Rajdu organizowanego miêdzy innymi przez Krajowe Zrzesze-
nie LZS w Warszawie, Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu, Urz¹d Gminy
w Ko³aczkowie i Starostwo Powiatowe we Wrze�ni by³o uczczenie rocz-
nicy urodzin W³adys³awa Reymonta, przypomnienie pobytu pisarza w
Ko³aczkowie oraz popularyzacja turystyki pieszej oraz poznawanie za-
bytków i historii regionu, a tak¿e nawi¹zywanie nowych kontaktów, zna-
jomo�ci i przyja�ni w�ród jego uczestników.

Antoniewska m³odzie¿, stanowi grupê która na sta³e wpisa³a siê ju¿ w
historie tego Rajdu i z przyjemno�ci¹ bierze w nim udzia³. Rajd rozpocz¹³
siê z punktu startu z przed dworku Reymonta w Ko³aczkowie, a nastêpnie
jego trasa bieg³a 13 km szlakiem wed³ug map dostarczonych przez organiza-
torów. M³odzie¿ startowa³a w konkursach: plastycznym, pt. �Bohatero-
wie utworów W³. Reymonta� oraz w konkursie na temat ¿ycia i twórczo�ci
pisarza. Inne atrakcje to konkursy na w³asn¹ kompozycjê piosenki rajdowej
oraz konkurencje rekreacyjno-sportowe. Jedn¹ z tych ostatnich konkuren-
cji stanowi³o przenoszenie fasolki, i w tej konkurencji w�ród dziesi¹tków
startuj¹cych 3 miejsce zajê³a Agnieszka Drozdowska.

Obok m³odzie¿y z O�rodka w Antoniewie w�ród uczestników z Gmi-
ny Skoki udzia³ wziê³a te¿ grupa mieszana ze Szko³y Podstawowej i
Gimnazjum pod opiek¹ Miros³awa Piechockiego.

E. Lubawy

JEZIORO RO�CIÑSKIE
GO�CI£O WÊDKARZY!

11 reprezentacji Kó³ Wêdkarskich przyby³o 14 maja br do Skoków
by uczestniczyæ w Sp³awikowych Zawodach Wêdkarskich Rejonu VI
Okrêgu Poznañskiego.

Po trwaj¹cych 3 godz. zmaganiach zakoñczonych prac¹ komisji sê-
dziowskiej nast¹pi³o og³oszenie wyników. Zdobywc¹ I miejsca i zwy-
ciêzc¹ zawodów zosta³a dru¿yna Ko³a �Rogalik�, która zyska³a 10 pkt-
ów. II miejsce z ilo�ci¹ 11 pkt-ów zajê³a I dru¿yna z Ko³a Skoki, III
miejsce z ilo�ci¹ 14 pkt-ów przypad³o dru¿ynie z Ko³a �Odlewnik�.
Kolejne miejsca zajê³y Ko³a: �Staro³êka� � 14 pkt-ów, �Rataje� � 15
pkt-ów, oraz Skoki II z ilo�ci¹ 19 pkt-ów. Dalsze miejsca przypad³y
Ko³om: �Orlik�, �Wiórek�, �Tarpan�, �Naramowice�, �Wojnówko�
i �Stomil�.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uhonorowani zostali pami¹tkowymi
pucharami, a wchodz¹cy w sk³ad zwyciêskich dru¿yn  zawodnicy nagro-
dami rzeczowymi: za I miejsce kijami wêdkarskimi do po³owu gruntowe-
go, za II miejsce ko³owrotkami, a za III torbami wêdkarskimi z wyposa¿e-
niem.

Tydzieñ wcze�niej, bo 7 maja skockie Ko³o zorganizowa³o zawody o
tytu³ �Mistrza Ko³a�. Zawody rozegrano dwuetapowo w dwóch sekto-
rach z wyodrêbnieniem kategorii juniorów i seniorów.  W kategorii junio-
rów zwyciêstwo nale¿a³o do Piotra Futro, który zdoby³ 2 pkt.i z³owi³
11,34 kg ryb. II miejsce z ilo�ci¹ 4 pkt. i 6,12 kg ryb zaj¹³ Jaros³aw
Adamski, a III miejsce, zyskuj¹c 6 pkt. i ³owi¹c 4,38 kg ryb zyska³
Marcin Po³czyñski. W kategorii seniorów I miejsce zdoby³ Robert No-
wak z ilo�ci¹ 2 pkt. II miejsce z 4 punktami zyska³ Romuald Dudek, a III
miejsce z ilo�ci¹ 5 pkt. Andrzej Szymkowiak.

W zawodach tych uczestniczy³o 21 wêdkarzy, w tym 6 w kategorii
juniorów i 15 w kategorii seniorów.

Zgodnie z regulaminem sportowego po³owu ryb wszystkie z³owione
ryby po zwa¿eniu ponownie trafi³y do wód jeziora Ro�ciñskiego i zyska-
³y szanse sprawienia rado�ci kolejnym wêdkarzom.

E. Lubawy

TURNIEJ WIEJSKIEJ LIGI
PI£KI NO¯NEJ 2006

Organizatorem turnieju jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. Celem
turnieju jest promowanie pi³ki no¿nej w�ród dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych oraz zagwarantowanie spêdzania wolnego czasu mieszkañcom Gmi-
ny.

Zg³oszenia dru¿yn przyjmowane s¹ do 30 czerwca 2006 roku, które
powinno zawieraæ:

� nazwê zespo³u,
� sk³ad dru¿yny na za³¹czonym formularzu
� proponowane miejsce rozgrywania spotkañ,
� kapitana dru¿yny, adres do korespondencji oraz nr telefonu

Regulamin
� spotkania odbywaj¹ siê wed³ug przepisów PZPN,
� w sk³ad dru¿yn mog¹ wchodziæ tylko osoby zameldowane na sta³e z

terenu gminy Skoki,
� w dru¿ynie nie mog¹ wystêpowaæ zawodnicy graj¹cy w lidze okrêgo-

wej,
� sêdziów wyznacza gospodarz pojedynku.

NIEPRZESTRZEGANIE POWY¯SZEGO REGULAMINU SPOWO-
DUJE WYKLUCZENIE DRU¯YNY Z TURNIEJU

Nagrody funduje Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zg³oszeñ, które

nale¿y kierowaæ na adres:
Urz¹d Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pok. nr 1,

tel.8 925 817
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Powsta³e oko³o 1826 r. Bractwo z pocz¹tku
pe³ni³o funkcje stra¿y miejskiej w Skokach. Jego
cz³onkami byli obywatele narodowo�ci polskiej i
niemieckiej, a Bractwo integrowa³o ca³e skockie
�rodowisko rzemios³a i handlu, szkol¹c siê nie tyl-
ko w umiejêtno�ciach strzeleckich.

W�ród za³o¿ycieli tego ruchu byli m.in.: Jona-
than Pfeiffer, Johann Flatt, Ludwig Schulz,
Wilhelm Schlanderbach, Benjamin Kuschner,
W³adys³aw Baranowski, Gottlieb Thiele, Lu-
dwik,Józef i Wojciech Fugiñscy, Jan Brajew-
ski, Ludwig Schumann, Johann, Martin i Sa-
muel Kühn, Ferdynand Schtuber, Ignacy Przy-
warski i wielu innych. Pierwszym królem kurko-
wym zosta³ w 1828 r. Benjamin Fehnrich. Skoc-
cy bracia æwiczyli umiejêtno�ci strzeleckie, wy-
grywali turnieje, zdobywali ró¿ne presti¿owe na-
grody i odznaczenia �wiadcz¹ce o tym, i¿ od po-
cz¹tku by³a to organizacja prê¿nie dzia³aj¹ca, sku-
piaj¹ca wielu aktywnych i warto�ciowych ludzi.
Zyskiwa³a ona uznanie daleko poza granicami
Wielkopolski, o czym �wiadcz¹ takie nagrody, jak
m.in.: srebrny medal od króla Prus Fryderyka Wil-
helma III (1830 r.), z³oty medal od króla Prus Fry-
deryka Wilhelma IV (1840 r.), srebrny medal od
króla Prus Fryderyka Wilhelma IV (1848 r.), srebr-
ny orze³ od króla Prus Fryderyka Wilhelma IV
(1853 r.), srebrny medal od Wiktorii królowej Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii (1859 r.), z³oty medal od
cesarza Wilhelma I (1872 r.), medale pami¹tkowe
od cesarzowej niemieckiej i królowej Prus Augu-
sty Victorii (1889 r. i 1900 r.) i wiele innych.

Pierwszy statut zatwierdzony zosta³ 16 IX 1839
r. - regulowa³ on ca³¹ dzia³alno�æ Bractwa, gospo-
darkê finansow¹, stosunek do w³adz pañstwo-
wych, relacje miêdzy braæmi. Bractwo gromadzi³o
w bankach kapita³, który oprocentowany wzra-
sta³ w ci¹gu lat. Z tego kapita³u mo¿na by³o doko-
nywaæ planowanych w d³u¿szym okresie czasu
inwestycji, budowy strzelnicy, zakupu sztandaru
itp. Niestety, pierwszy sztandar sp³on¹³ w czasie
po¿aru 26 IV 1869 roku, a na po�wiêcenie nastêp-
nego trzeba by³o czekaæ wiele lat - a¿ do 19 maja
1901 r.

Mija³y lata, Skoki mia³y kolejnych króli kurko-
wych, w�ród których byli m.in. w 1835 r. Sêdzic-
ki, w 1838 r. Samuel Thiele, w 1842 r. Franz
Minkwitz, w 1896 r. Ksawery Fugiñski, w 1897
r. Juliusz Klewenhagen, w 1900 r. Otto Rude,
w 1912 r. Franciszek Brzeziñski. Ostatnie spo-
tkanie brackie w 1914 r. odby³o siê 10 maja, wojna
wybuch³a 28 VII 1914 roku...

�Z powodu wojny �wiatowej od maja 1914, a¿
przez 6 lat Bractwo by³o nieczynne. Okropna i
straszna wojna szalej¹ca nad Europ¹ i przewa¿-
nie nad nasza Ojczyzn¹, przywróci³a naszemu
Narodowi, skutemu przez wiek ca³y w kajdany nie-
woli i rozdartemu na trzy czê�ci, upragnion¹ wol-

no�æ i z³¹czy³a Naród na karcie Europy� - tymi
s³owami 10 X 1920 r. burmistrz Skoków Jan
Smekta³a zagai³ pierwsze po wojnie posiedzenie
Bractwa Strzeleckiego. Na spotkanie to stawili siê
tego wieczora ponadto: Sylwester Ciszak, Win-
centy Jastrz¹bek, Szczepan Nowicki, Jan Brze-
ziñski, Julian Ginterberg, Leopold Boras, Wik-
tor Ludzkowski, Stanis³aw Jasiñski, Franci-
szek Szalbierz, Jan Rochowiak, Józef Bêdziñ-
ski, Bronis³aw Czerwiñski, Emil Schünke,
Franciszek Broziñski, Kazimierz Janicki, Fri-
drich Berg, Franciszek Witkowski, Stanis³aw
Zamêcki, Stanis³aw Dychtowicz, Franciszek
Glinkiewicz i Paul Meinke.

Wybrano nowe w³adze - przewodnicz¹cym
zosta³ Jan Smekta³a, majorem Bronis³aw Czer-
wiñski, kapitanem Szczepan Nowicki, porucz-
nikiem Wincenty Jastrz¹bek.

Bractwo podjê³o w nowych warunkach pracê w
æwiczeniu swoich cz³onków w u¿ywaniu broni,
pielêgnowaniu �wiadomo�ci i poczuciu obowi¹z-
ków obywatelskich i pañstwowych, pracy chary-
tatywnej. Warto przypomnieæ piêkn¹ kartê skoc-
kich braci strzeleckich w czasie Powstania Wiel-
kopolskiego - powstañcami byli: Bronis³aw Czer-
wiñski, Franciszek Bro¿yñski, Stefan Fugiñ-
ski, Franciszek Glinkiewicz, W³adys³aw Go-
�ciñski, Leon Grze�kowiak, Edmund Maæko-
wiak, Mieczys³aw Pilaczyñski, Aleksander Ra-
tajczak, Jan Smekta³a, Stefan �lósarczyk, An-
toni Stefaniak i Franciszek Witkowski. Oni i
ich koledzy nale¿eli te¿ do najbardziej znanych i
aktywnych w pracach na rzecz Ziemi Skockiej
obywateli.

Na czele miêdzywojennego Bractwa stali oprócz
Jana Smekta³y: dr Marian Foerster, Bronis³aw
Czerwiñski, ks. Tadeusz Zamys³owski i, a¿ do
wybuchu II wojny �wiatowej, Miko³aj Halamski.
Królami kurkowymi w tym czasie byli m.in. Win-
centy Jastrz¹bek, Bronis³aw Czerwiñski, Mie-
czys³aw Pilaczyñski, Stefan �lósarczyk, W³ady-
s³aw Kowalski, Stanis³aw Jasiñski, Stanis³aw
Przykucki, Wac³aw Kamiñski, Aleksander Ra-
tajczak czy, w 1939 r., Stanis³aw Glinkiewicz.

6 VIII 1922 r. odby³y siê w Skokach uroczysto-
�ci zwi¹zane z po�wiêceniem sztandaru. Dotych-
czasowy sztandar Bractwa, który uratowa³ siê z
dzia³añ wojennych, zosta³ na okoliczno�æ nowej
sytuacji politycznej Polski przerobiony przez
pannê Borasównê. Na sztandarze pozostawiono
datê jego pierwszego po�wiêcenia w 1901 roku,
piêknie dodaj¹c emblematy narodowe i datê jego
po�wiêcenia w wolnej Polsce. Od  1930 r. Bractwo
Strzeleckie posiada piêkny ³añcuch królewski, któ-
ry jest darem ówczesnego starosty w¹growieckie-
go dr Ro�ciszewskiego. Zbli¿a³a siê wojna. Dla
pozyskania pieniêdzy na Fundusz Obrony Naro-
dowej zorganizowano aukcjê sprzedaj¹c tzw. nie-

mieckie medale. Ostatnie przedwojenne zebranie
odby³o sie 18 V 1939 r.

Na pocz¹tku 1996 r. grupa kilku pasjonatów
podjê³a próbê reaktywowania w Skokach dzia³al-
no�ci strzeleckiej. Poniewa¿ ci¹g³o�æ tradycji kur-
kowej zosta³a przerwana na blisko 60 lat uznano,
¿e odtworzenie Bractwa winno opieraæ siê na po-
wszechnym, niejako pospolitym, ruszeniu wszyst-
kich bez wyj¹tku chêtnych. Po kilku miesi¹cach
¿mudnych zabiegów organizacyjnych, 11 XI 1996
r., �lubowanie brackie z³o¿yli: Marian Deminiak,
Czes³aw Greser, Zbigniew Malec, Krzysztof
Migasiewicz, Waldemar Borowiak, Franciszek
Deminiak, Zbigniew Ko³odyñski, Wies³aw
Nowak, Krzysztof Jachna, Ludwik Buko, Jan
Dziurka, Stanis³aw Grzegorzewski, Zdzis³aw
K³osowski, Dominik Korzanowski, Janusz
Stoiñski, Bogdan Gajewski, Tadeusz Kopa³a,
Andrzej Andrzejewski i January B¹tkiewicz,
który zosta³ prezesem Bractwa. Pierwszym w po-
wojennej historii królem zielono�wi¹tkowym zo-
sta³ w 1997 r. Czes³aw Greser, a ¿niwnym Zbi-
gniew Malec.

Ostatnie dziesiêæ lat to okres zdobywania ostróg
- pierwsze turnieje, pierwsze miêdzybrackie i miê-
dzynarodowe kontakty, opracowanie pierwszego
statutu, zakup siedziby, poznawanie siebie i od-
szukiwanie �wiadectw historii tego ruchu w Sko-
kach. Na tej drodze, jak w ¿yciu, mieli�my zarów-
no k³opoty, jak i rado�ci - one pozwala³y skockie-
mu Bractwu krzepn¹æ, zdobywaæ nowe do�wiad-
czenia, zaznaczaæ swe miejsce w ¿yciu naszych
rodzin i ca³ego miasta. Bractwo ma ten przywilej
mieæ w swych szeregach cz³onków honorowych -
ksiêdza arcybiskupa Mariana Przykuckiego, syna
króla kurkowego z 1931 r. Stanis³awa Przykuc-
kiego, kawalera Orderu Virtuti Militari por. W³a-
dys³awa G¹skê oraz, od 2006 r., Annê Jachna,
wnuczkê króla kurkowego z 1923 r. Bronis³awa
Czerwiñskiego.

Jubileuszowy 2006 rok przyniós³ skockiemu
Bractwu wiele nowo�ci: nowy statut, zmiany w
strukturze w³adz, niezwyk³¹ ofiarno�æ i solidar-
no�æ braci. Najwiêkszym jednak darem, jaki Zie-
mia Skocka mog³a daæ tej pe³nej tradycji organiza-
cji s¹ ludzie. Tworz¹ oni kolejne ju¿ pokolenie brac-
kie pozwalaj¹ce patrzeæ w przysz³o�æ z nadziej¹.
Liczne kontakty z bractwami z ca³ej Polski oraz z
Holandii i Niemiec, kultywowanie tradycji naro-
dowych i lokalnych, integracja �rodowisk rzemie�l-
niczych wokó³ barwnych tradycji brackich, po-
wrót do ,,korzeni� przez bezpo�rednie odwo³y-
wanie siê do pamiêci o osobach sprzed kilkudzie-
siêciu lat, dostrzeganie w�ród ,,swoich� prawdzi-
wych spo³eczników, aktywnych animatorów ¿y-
cia spo³eczno-kulturalnego, a przede wszystkim
podjêcie próby pobudzenia lokalnych �rodowisk
do aktywno�ci, to najwa¿niejsze korzy�ci z ist-
nienia bractw kurkowych.

Ma w tym swój coraz wiêkszy udzia³, obcho-
dz¹ce 4 czerwca, na Zielone �wi¹tki, swój jubile-
usz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach, o
czym wspomina kre�l¹cy te s³owa Krzysztof Jach-
na, starszy Bractwa.

Piękny jubileusz KBS w Skokach
W bieżącym roku przypadają dwa jubileusze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w

Skokach - 180. rocznica powstania ruchu kurkowego w Skokach i 10. rocznica  reakty-
wowania działalności strzeleckiej po II wojnie światowej. I choć kilkadziesiąt powojen-
nych lat przerwało organizacyjną ciągłość tej zasłużonej organizacji, to obecna działal-
ność bracka coraz mocniej sięga do skarbnicy tradycji strzeleckiej na Ziemi Skockiej.
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Pamiątkowe zdjęcie członków OSP i gości uczestniczących w jubileuszu 95-
lecia

95-lecie OSP rozpoczął przemarsz jednostki do kościoła

Juniorzy, zwycięzcy zawodów wędkarskich o tytuł Mistrza Koła

Zespół „Roses” reprezentował Skoki na Marszu Charytatywnym w Holandii W sali Biblioteki Publicznej odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo -
wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność”

Mieszkańcy Skoków wzięli udział w Rajdzie „Puszcza Wpuszcza” Młodzież PMOW w Antoniewie uczestniczyła w Rajdzie Reymontowskim

Na Turnieju Europejskim mieszkańcy Łosińca prezentowali kulturę
hiszpańską


