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Łukasz Nowak
będzie reprezentował Polskę na 

Igrzyskach olimpijskich w Londynie
Po ostatnich zawodach pucharu świata w chodzie sportowym, które odbyły się w Sarańsku, 

stolicy Republiki Mordwińskiej w dniu 14 maja br. już wiadomo na pewno, że skoczanin Łukasz 
Nowak po 11 latach morderczych treningów będzie reprezentował kraj w chodzie na dystansie 
50 km na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012.  

Łukasz w ostatnim czasie uzyskał najlepszy wyniki - 3:44.24,  jest to najlepszy rezultat Polaka na tym 
dystansie i 8 na świecie. 

Więc 11 sierpnia (sobota) w godzinach porannych niech nikogo nie zabraknie przed telewizorem, aby 
trzymać kciuki za Łukasza Nowaka, który z pierwszego rzędu wystartuje w rywalizacji chodu na 50 km. 
Może sama kwalifikacja olimpijska nie będzie jego jedynym sukcesem?

Czego z całego serca mu życzymy 
Karolina Stefaniak
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DNI SZKOŁY - 27 KWIETNIA 2012 r.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM W SKOKACH 
27 kwietnia 2012 r. skockie gimnazjum obchodziło swoje Święto Szkoły. Honorowy Patronat nad spo-

tkaniem przyjął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, oraz Polski Komitet 
Olimpijski.

Tegoroczne spotkanie miało charakter jubileuszowy. Po raz piąty 
w naszych murach spotkały się reprezentacje gimnazjów noszących 
imię Polskich Olimpijczyków. Zaproszenie na tegoroczny zjazd przyjęło 
siedem szkół z całej Polski. Od roku 2007 roku gościmy gimnazjalistów 
z Ostrowite, a pierwszy raz zaproszenie przyjęli uczniowie z Wałcza. 
Ponadto gościliśmy Gryfino, Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Przykonę, 
Kliniska. Wśród gości mieliśmy okazje powitać  Zbigniewa Orywała, 
średniodystansowca olimpijczyka z Rzymu, Iwonę Marcinkiewicz, łucz-
niczkę brązową medalistkę Atlanty, Dariusza Goździaka, pięcioboistę, 
złotego medalistę Barcelony, Andrzeja Ludzkowskiego, lekkoatletę, 
olimpijczyka z Atlanty. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych:
- przedstawiciel Departamentu Sportu i Turystyki przy Urzędzie Mar-

szałka Województwa Wielkopolskiego Pan Mariusz Kubiak, 
- Prezes Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” Pan 

Zdzisław Urbańczyk, 
- Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki 
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos, 
- Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Skokach ksiądz 

dziekan Karol Kaczor, 
- Przewodniczący Rady Miejskiej i Gminy Skoki Pan Zbigniew Kujawa, 
- Sekretarz Miasta i Gminy Pani Blanka Gaździak, 
- Kierownik Referatu Oświaty Pani Beata Nowak-Szmyra, 
- Przewodnicząca Rady Rodziców Pani  Lidia Szymkowiak.

Uroczystości otwarcia Dni Szkoły rozpoczęły się wprowadzeniem 
sztandarów wszystkich szkół uczestniczących w spotkaniu oraz Strze-
leckiego Bractwa Kurkowego. Podniosłym momentem uroczystości 
było wciągniecie na maszt flagi olimpijskiej, odczytanie apelu olimpij-
skiego oraz zapalnie znicza. Część artystyczną uświetnił spektaklem 
zespół teatralny „Iluzja” oraz  zespół taneczny „Rosses”.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się sportowa rywalizacja 
na trzech płaszczyznach.

- piknik olimpijski,
- konkurs wiedzy olimpijskiej,
- festiwal sztafet.
W pikniku olimpijskim mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie za-

proszonych szkół oraz skoccy gimnazjaliści. Mieli oni do zaliczenia 5 
spośród 7 konkurencji. W tym roku były to: rzut lotką, jazda rowerem 
po torze przeszkód, chodzenie na szczudłach, strzelanie z wiatrówki, 
rzut do kosza, boccia oraz wspinaczka na skałce. Na zakończenie spo-
tkania spośród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe.

W V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej uczestniczyło 
po 2 gimnazjalistów z zaproszonych szkół. Konkurs składał się z dwóch 

części: pisemnej w której uczniowie odpowiadali na 24 pytania oraz z  
ustnej (wg zasady jeden z dziesięciu).

Oto końcowa klasyfikacja:
indywidualnie
1. Mateusz Jaros – Przykona – 36,5 pkt
2. Adam Graczyk – Skoki – 34,5 pkt.
3.Sebastian Zalas – Przykona – 34 pkt
4.Piotr  Mrachacz – K. Koźle – 31,5
5. Cezary Laskowski – Gryfino – 29,5 pkt.
drużynowo 
1. Przykona – 70,5 pkt.
2.Kędzierzyn Koźle – 54,5 pkt.
3. Skoki - 52,5 pkt.
4.Gryfino – 47,0 pkt
5.Wałcz – 46,0 pkt
W konkursie sztafet mogły uczestniczyć zaproszone szkoły im 

Polskich Olimpijczyków oraz gimnazja powiatu wągrowieckiego 
i poznańskiego.

W biegu uczestniczyło 7 zawodników (4 chłopców i 3 dziewczyny), 
każdy z nich miał do przebiegnięcia około 900 m. Bezkonkurencyjni 
okazali się gimnazjaliści z Gryfina wyprzedzając Gliwice oraz Skoki. 

Po raz pierwszy zorganizowano prawdziwą konferencje sportową. 
Na pytania uczniów odpowiadali olimpijczycy. Iwona Marcinkiewicz, 
Zbigniew Orywał, Dariusz Goździak dzielili się wrażeniami z pobytu 
na IO. Szczególnie ciekawie wypadło porównanie jak na przestrzeni 40 
lat zmieniała sie atmosfera podczas Igrzysk, oraz reakcja zawodników 
na odniesione sukcesy.   

Dni Szkoły, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Zlot Szkół 
im Polskich Olimpijczyków to ogromne przedsięwzięcie. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu nauczycieli gimnazjum, Rady Rodziców już po 
raz piąty mieliśmy okazję spotkać się z młodzieżą z całej Polski. Dzięki 
wsparciu finansowemu udało się ufundować nagrody indywidualne oraz 
puchary i nagrody rzeczowe dla szkół.  

Składamy ogromne podziękowanie:
Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu,
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, 
Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Wielkopolska”,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki,
Staroście Powiatu  Wągrowieckiego,
Radzie Rodziców Gimnazjum Skoki, 
PBHU OL-BUD  - O. Nowakowskiemu,
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki 
Zdjęcia ze spotkania można oglądać na stronie www.gimnazjumskoki.pl 

Grzegorz Samol
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Łukaszewicz Franciszek ur.07.04.
Szkaradkiewicz Kamil ur.09.04.
Pilna Anna ur. 16.04.
Jarzębowski Jakub ur.20.04
Modlibowski Maksymilian ur. 21.04.
Piechowiak Julia ur.22.04.
Nowak Aleksander ur. 23.04.
Koberstein Oliwia ur. 25.04.
Kicińska Zuzanna ur. 26.04.
Charubin Gracjan ur. 27.04.
Michalski Jan ur. 29.04.
Wyrozumialski Jan ur. 06.05.

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:

Kubiak Dawid i Walkowiak Żaklina
Baranowski Robert i Klaczyńska Kamila
Szuba Tomasz i Urbaniak Mirosława
Troczyński Szymon i Łączyńska Angelika

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:

Szafran Anna r. 1921  – Łosiniec zm. 30.04.
Pajączek Aleksander r.1934– Skoki zm.28.04.
Patelska Urszula r.1929 – Raczkowo zm.16.05.

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

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

OCALMY OD ZAPOMNIENIA!
APEL!

Ilekroć w latach 80-tych i 90-tych XX wieku przyszło mi podążać 
główną aleją cmentarza parafialnego w Raczkowie towarzysząc 
w ostatniej drodze zmarłym przyjaciołom i kolegom tylekroć wzrok mój 
zatrzymywał się na jednym ze zlokalizowanych przy tej alei grobów. 

Grób skromny, jak większość grobów z minionych lat. Zaopatrzony 
w krzyż i tabliczkę z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzin i zgonu 
zmarłego, a wśród nich dwa niespotykane na innych grobach słowa: 

POWSTANIEC STYCZNIOWY
I właśnie te słowa, powodowały me zainteresowanie św. pamięci 

zmarłym i chęć poznania historii jego życia. Niestety nie wystarczało 
na to czasu, a gdy na początku XXI wieku udałem się na cmentarz 
i zacząłem dopytywać się mieszkańców Raczkowa o świętej pamięci 
Powstańca me starania zakończyły się niepowodzeniem.

Grobu nie udało się odszukać. Może usunięto tabliczkę, a może na 
tym miejscu spoczywa już inny zmarły? Niemniej nadal nurtują mnie 
pytania: Kim był zmarły? Jaka była jego historia?. Gdzie żył przed po-
wstaniem oraz jakim sposobem trafił do powstania? Jakie były koleje 
jego losu, zanim ostatecznie spoczął na raczkowskim cmentarzu? Czy 
był Wielkopolaninem, który ruszył na pomoc powstańcom styczniowym,  
czy też był mieszkańcem Królestwa Polskiego, który po powstaniu 
ratując się przed prześladowaniami trafił do Wielkopolski? Czym się 
tutaj zajmował oraz czy miał rodzinę na ziemi skockiej? 

Uważając, że historia Nieznanego naszej społeczności Powstańca 
Styczniowego godna jest ocalenia od zapomnienia, proszę wszystkich, 
którzy mają jakąkolwiek wiedze o świętej pamięci zmarłym o kontakt 
telefoniczny na numery telefonów: 500 373 567 – Edmund Lubawy i 61 
8925 820 - Karolina Stefaniak.

Edmund Lubawy

UWAGA!
Burmistrz Miasta i Gminy Dkoki informuje,  

że Gmina Skoki będzie gospodarzem tegorocznych 

DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH, 
które odbędą się 25 sierpnia 2012 roku  

we wsi Bliżyce/Gmina Skoki  
Program dożynek zamieścimy w lipcowym wydaniu wiadomości 

skockich i na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl

UWAGA! Odbiorcy wody i dostawcy ścieków!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

informuje,
że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XV/109/2012 

z dnia 29 marca 2012r. wprowadza z dniem 1 maja 2012 roku na okres 
do 30 kwietnia 2013 roku nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki. 

Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców i wynosić 
będzie: 
- za 1m3 dostarczanej wody: 2,88 zł netto + 8% VAT (0,23 zł), to jest 

łącznie 3,11 zł brutto.
- za 1m3 odprowadzanych ścieków: 5,22 zł netto + 8% VAT (0,42 zł), 

to jest łącznie 5,64 zł brutto. 
Opłata abonamentowa wynosić będzie: 3,50 zł netto + 8% VAT (0,28 
zł), to jest łącznie 3,78 zł brutto.

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKOKI 
W związku z organizowanym w dniu 17 czerwca 2012 roku 

Świętem Miasta i Gminy Skoki 
rynek miasta będzie zamknięty dla ruchu kołowego

od godz. 8.00 dnia 17czerwca 2012 (niedziela)
do godz. 6.00 dnia 18 czerwca 2012 (poniedziałek)

Zakaz parkowania pojazdów na Placu Powstańców Wielkopolskich 
obowiązywać będzie od godz. 14.00 16 czerwca 2012 (sobota)

Po zamknięciu centrum dla ruchu pojazdów objazd prowadzić będzie 
ulicą Parkową.
Autobusy kursujące w tym czasie nie będą zatrzymywały się na przy-
stanku przy Placu Powstańców Wielkopolskich (rynek).
Podróżnych prosimy o korzystanie z przystanku przy ul. Wągrowieckiej 
(przy Ośrodku Zdrowia).
Samochody parkować będzie można na ogólnodostępnych parkin-
gach miejskich.

Za wprowadzone utrudnienia w ruchu drogowym 
i pasażerskim przepraszamy.

Organizator Święta Miasta i Gminy Skoki 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w  Skokach

URATUJ ŻYCIE!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu we współpracy z Komisją Zdro-

wia Rady Miasta i Gminy organizują 15 czerwca, w godz. od 10.00 – 
15.00 kolejną otwartą akcję honorowego krwiodawstwa, która odbędzie 
się w ambulansie ustawionym na parkingu przy ulicy Ciastowicza. 

Honorowym dawcą krwi może być osoba zdrowa od 18 – 65 lat, 
wadze powyżej 50 kg, posiadająca dowód tożsamości. 

Wszystkim chętnym oferujemy: bezpłatne badanie lekarskie, ozna-
czenie grupy krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, 
legitymacje honorowego dawcy krwi. 

Ponadto po oddaniu 5 litrów kobiety, 6 litrów mężczyźni PCK przy-
znaje odznaczenie, legitymację i tytuł Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi, który upoważnia do: ulgowych biletów w wągrowieckim Aqu-
aparku, ulgowych biletów do kina MDK w Wągrowcu, bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską, bez kolejki do podstawowej służby 
zdrowia, ulgi przy zakupie leków według wykazu ministra zdrowia.

Prezes PCK w Wągrowcu - Jan Maćkowiak
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PRZETARGI
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi 

gminnej w Budziszewicach. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 
nawierzchni bitumicznej na długości 500 m i szerokości 4,2 m (na istnie-
jącej podbudowie drogi wykonanej z kruszywa w 2010 r. ). Do przetargu, 
który odbył się 24.05.2012 przystąpiło 5 firm. Obecnie trwa ocena formalna 
złożonych ofert. Termin wykonania zadania ustalono na 27.07.2012 r.

• Ze względu na braki formalne złożonych ofert unieważniono otwarty 
konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego i ogłoszono ponowny 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy 
Skoki tj. wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Oferty przyjmowane są do 6 czerwca br. Na wsparcie zadania zaplano-
wano w budżecie 20 tys. zł.

• Ze względu na brak zainteresowanych ofertą nie odbył się II przetarg ustny 
nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim (działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha).

WYKAZY
• Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży położonej w Skokach (działka nr 657 o pow. 0,0782 ha) 
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13, zabudowanej budynkiem użytko-
wo-mieszkalnym „Apteka’ i garażem wolnostojącym. Cena wywoławcza 
sprzedaży działki wyniesie 372.900 zł.

• Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych pod 
zabudowę usługową, przeznaczonych do sprzedaży w Sławie Wlkp. tj.

Działka nr 64/10 o pow. 0,2500 ha, cena zbycia 110.700 zł;
Działka nr 64/76 o pow. 0,4124 ha,, cena zbycia 138.000 zł;
Działka nr 64/77 o pow. 0,2085 ha, cena zbycia 91.170 zł;
Działka nr 64/78 o pow. 0, 2023 ha, cena zbycia 94.710 zł;
Działka nr 64/79 o pow. 0,2473 ha, cena zbycia  109.470 zł;
• Ogłoszono do publicznej wiadomości wykaz działki nr 93/2 o pow. 59m2 po-

łożonej w Rejowcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

DZIAŁALNOŚć BIEŻąCA
• Przekazano wyłonionym w drodze przetargów firmom place budowy tj.
- Kompleku boisk „Orlik” – wykonawca: Firma Kaszub z Kiełpina-Leszna, 

koszt budowy 1.448.940 zł, z terminem wykonania do 31.10.2012.
- Rozbudowa Gimnazjum. – wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane 

Wiktor Walkowiak z Wągrowca, koszt budowy 1.978.346,90 zł z terminem 
wykonania do 31.07.2013 r.

• W związku z rezygnacją z funkcji złożoną przez sołtysa Stawian, Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki zarządził na 22 maja br. przeprowadzenie wyborów 
sołtysa i rady sołeckiej w Stawianach. Na nowego sołtysa wybrano Annę 
Gronowicz. W skład rady sołeckiej weszli: Radosław Smykowski, Tomasz 
Jeżewski, Anna Smykowska, Edyta Michalczyk i Tomasz Charubin.

• Do 21 maja br. do Urzędu wpłynęło 156 zawiadomień o szkodach w upra-
wach rolnych spowodowanych wymarznięciem, z tego 61 rolników złożyło 
oświadczenia o konieczności ponownego obsiania pól. Oświadczenia, 
potwierdzone przez działającą przy Urzędzie Komisję, będą stanowić 
podstawę udzielenia za pośrednictwem ARiMR pomocy finansowej pro-
ducentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw.

• W związku ze złożonymi przez Urząd wnioskami, Wojewoda Wielko-
polski przyznał Gminie Skoki własność następujących działek (tzw. 
komunalizacja): działki leśne nr 22/1 o pow. 0,3317 ha i  nr 23/1 o pow. 
1,1076 ha położone w Sławicy oraz przylegające do lokalizacji planowa-
nego boiska „Orlik” działki w Skokach nr 892 o pow. 0,0280 ha i nr 899 
o pow. 0,6756 ha.

• Trwa akcja równania i wałowania dróg gminnych. Dotychczas wykonawca 
tj Zakład Remontów Dróg Gruntowych z Czerwonaka, wyrównał wska-
zane odcinki dróg w Potrzanowie, Budziszewicach, Grzybowie, Grzybo-
wicach, Lechlinie, Łosińcu, Roszkowie, Roszkówku oraz w Chociszewie. 

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe planuje się wstrzymanie 
prac aż do wystąpienia opadów.

• Rozeznano rynek usług w zakresie wykaszania poboczy dróg gminnych. 
Ofertę na wykonanie usługi złożyły 3 firmy, z czego najtańsza wyniosła 
64,80 zł/km wykaszania pobocza.

• Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 
Roboty wykonuje wybrana drogą zapytania o cenę firma EL-KAJO 
z Bydgoszczy.

• Wykonano malowanie pasów na jezdniach i przejść dla pieszych na 
terenie miasta Skoki.

ZŁOŻONO WNIOSKI O DOfINANSOWANIE PROJEKTóW:
• „Budowa Centrum Targowo-Parkingowego w Skokach” – wniosek zło-

żono w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 za pośred-
nictwem Stowarzyszenia LGD „7Ryb”. Wnioskowane dofinansowanie 
1.000.000 zł, przy całkowitej wartości zadania 2.533.312,35 zł..

• „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” – wniosek  
złożono w ramach PROW 2007-2013. Wnioskowane dofinansowanie 
290.074 zł, przy całkowitej wartości zadania 472.616,71 zł.

• „Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego 
przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki” – wniosek 
złożono do LGD „Dolina Wełny” w ramach małych projektów PROW 
2007-2013. Wnioskowane dofinansowanie 22.287,39 zł, przy całkowitej 
wartości zadania 39.162,14 zł.

• „Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szla-
kach turystycznych wiodących przez gminę Skoki” – wniosek złożono 
do LGD „Dolina Wełny” w ramach małych projektów PROW 2007-
2013. Wnioskowane dofinansowanie 25.000 zł, przy całkowitej wartości 
zadania 45.793,38 zł.

• Place w Pawłowie Skockim i Lechlinie będą wyposażone w takie same 
urządzenia zabawowe. Różnica w kosztach budowy placów wynika 
z konieczności przeprowadzenia szerszego zakresu prac ziemnych 
w Lechlinie.

• „Rekultywacja i rozbudowa stawu wiejskiego w Szczodrochowie” -  
wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „7Ryb”. Wnioskowane 
dofinansowanie 67.000 zł przy całkowitej wartości zadania 104.923,12

NIEPOKOJĄCY 
STAN BEZROBOCIA

605 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki w wieku produkcyjnym na 
dzień 30 kwietnia br. było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy jako osoby poszukujące pracy. 

Rok wcześniej – 30.04.2011r. liczba ta była o 55 osób mniejsza. 
Spośród naszych bezrobotnych 174 osoby posiadały uprawnienia do 
zasiłku. W ciągu miesiąca kwietnia pracę podjęły 33 osoby.

Obecny stan osób pozostających bez pracy, mimo rozpoczęcia się 
prac sezonowych w budownictwie i w rolnictwie, jest o 35 osób większy 
niż na dzień 31.12.2012r. i sytuacja ta musi budzić szczególny niepokój 
nie tylko samych bezrobotnych, ale i tegorocznych absolwentów, którzy 
za miesiąc trafią na rynek pracy.

By wspomóc, w miarę swych możliwości osoby bezrobotne znajdu-
jące się w szczególnie trudnych warunkach oraz absolwentów szkół 
Samorząd Gminy Skoki w roku 2012 zatrudnił czasowo: 
- 5 osób w ramach robót publicznych
- 2 absolwentów na staż pracy 
- w ramach specjalnego programu stażowego 1 osobę powyżej 25 

roku życia.
Celem zdobycia doświadczenia zawodowego uczniom i studentom 

umożliwia się odbywanie praktyk zawodowych w urzędzie Miasta 
i Gminy. Równocześnie Burmistrz czyni starania o uzyskanie zgody 
Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie dalszych osób zarejestro-
wanych jak bezrobotni.

Edmund Lubawy 
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XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
11 maja 2012 roku z udziałem 13 radnych odbyła się zwołana w try-

bie nadzwyczajnym XVI sesja Rady Miejskiej. Radni obradowali pod 
przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił 
radny franciszek Deminiak.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła: 
Uchwałę nr XVI/120/2012 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012 – 2032. 

Uchwałą tą Rada zmieniła treść załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały 
nr XV/117/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2012 
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Skoki na lata 2012-2032. 

Na podstawie w/w uchwały: 
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następują-

ce zmiany:
1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, do treści uchwały 

budżetowej, 
1.2  wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
1.3 ujęto zmianę planowanych przychodów po wprowadzonych zmia-

nach, i tak:
rok 2012 – 1.417.214 zł,
rok 2013 – 2.500.000 zł,
rok 2014 – 1.400.000 zł,
rok 2015 -     700.000 zł,
rok 2016 -  1.100.000 zł

1.4 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 ujęto według wcześniej  

przyjętych zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości 
w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2011 z dnia 20 grudnia 
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2012-2032, 

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
- w części I.2;

w wydatkach majątkowych:
1. w związku z tym, że Gmina zamierza złożyć 2 wnioski o dofinan-

sowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 
wprowadzono zmiany w zakresie limitów wydatków na dwa zadania, 
i tak:
- ujęto przedsięwzięcie dotyczące rekultywacji wiejskiego zbiornika 

wodnego w Szczodrochowie, planując na 2012 rok 50.000 zł (środki te 
zabezpieczono w budżecie na etapie planowania) i dodatkowo 65.000 
zł na rok 2013,

- zwiększono o 550.000 zł limit wydatków na Budowę centrum targowo-
parkingowego w Skokach,

2. w zakresie limitów zobowiązań:
- ujęto 115.000 zł na  rekultywację zbiornika wodnego w Szczodrochowie,
- zwiększono o 550.000 zł limit zobowiązań na budowę centrum targowo-

parkingowego.

Podjęta uchwała została przekazana do realizacji przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. 

Wraz z protokołem sesji prezentujemy ją w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ Równocześnie 
wraz z protokołem sesji znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach na stanowisku do obsługi Rady i jej organów – 
pokój nr 8

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH 
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie od 01.01.2009r. zmiany 

ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoby zmieniające 
dane, które są zamieszczane w dowodzie osobistym (np. zmiana adresu, 
nazwiska), mają obowiązek w terminie  do 14 dni złożyć nowy wniosek 
o wystawienie dowodu osobistego. 

W razie nie złożenia takiego wniosku po upływie 3 miesięcy od 
zaistniałej okoliczności dowód osobisty z urzędu podlegać będzie unie-
ważnieniu.

Ponadto dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą 
ważność w 2011r. Termin ważności dowodu osobistego określony jest 
w każdym wydanym dowodzie osobistym. 

Po tym terminie unieważniany jest w systemie komputerowym. 
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy składać oso-

biście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 4, co najmniej 
30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego. 
PRZYPOMINAMY TAKŻE, ŻE DOWODY OSOBISTE WYDAWA-

NE Są BEZPŁATNIE.

RYNEK JUŻ SIĘ ZMIENIA!
Zgodnie z założeniem przebudowy skockiego skweru „przy pompie” 

na Placu Powstańców Wlkp., w miesiącu kwietniu rozpoczęto plano-
wane prace. Częściowo usunięto drzewa i krzewy, które zastąpiono 5 
platanami klonolistnymi. W trakcie ich sadzenia zainstalowano węże 
melioracyjne umożliwiające podawanie wody łącznie z nawożeniem 
bezpośrednio do systemu korzeniowego.

Kolejnym etapem prac będzie usuniecie pozostałych drzew i krzewów 
iglastych łącznie z utwardzeniem terenu kamienną kostką brukową 
oraz zainstalowanie znajdującej się w remoncie zabytkowej pompy 
i ustawienie ławek.

BUDOWA ORLIKA RUSZY NIEBAWEM!
Rozstrzygnięto ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy przetarg 

nieograniczony na zadanie pt. „Wykonanie boisk sportowych w ramach 
budowy kompleksu Moje-Boisko-Orlik 2012 w Skokach”. 

Na przetarg wpłynęło13 ofert, z pośród których 1 z uwagi na nie-
spełnianie warunków przetargu została odrzucona. W tej sytuacji 
rozpatrywano 12 pozostałych, a że przy wyborze oferty decydowała cena 
za którą oferent zobowiązywał się wykonać zadanie, wybrano ofertę 
najniższa, tj.: firmy Kaszub – Dariusz Kaszuba z Kiełpina-Leszno, 
która oferowała wykonanie „Boiska” za 1.448.940,00 zł brutto. 

Dwie kolejne oferty cenowo były bardzo zbliżone. Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich „PUMAK” z Szubina dało cenę 1.488.300,00 zł, 
a P.W. „P.A.M.” z Czapur zaoferowała swoją usługę za 1.489.530,00 
zł. Najdroższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 
„REMBUDEX” z Obornik na kwotę 2.098.000,00 zł. 

Zaznaczyć należy iż Gmina Skoki w budżecie na ten rok na realizację 
tego zadania miała przewidzianą kwotę 2.373.934,00zł. Zaoszczędzo-
ne w wyniku przetargu pieniądze będzie można przeznaczyć na inne 
inwestycje w Gminie. 

Edmund Lubawy
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WYKAZ
części działki nr 315 położonej w Skokach

przeznaczonych do dzierżawy na poprawę warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległych – dz. nr 358 

położonej w Skokach przy ul. Okrężnej 15 i dz. 263 położonej 
w Skokach przy ul. Okrężnej 19

Dzierżawa części dz. 315 
(0,0170 ha) w Skokach w 
celu poprawy warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 
– dz. 358 położonej w 
Skokach przy ul. Okrężnej 
15

Dzierżawa części 
dz. 315 (0,0170 ha) 
w Skokach w celu 
poprawy warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 
– dz. 263 położonej 
w Skokach przy ul. 
Okrężnej 19

Oznaczenie 
nieruchomości 
według kata-
stru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 315 w Skokach, zapisana w KW 46972 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

Powierzchnia ogólna 0,8458 ha

Powierzchnia przeznaczo-
na do dzierżawy 0,0170 
ha (RVI - grunty orne 
klasy VI)

Powierzchnia przezna-
czona do dzierżawy 
0,0170 ha (RVI - grunty 
orne klasy VI)

Opis 
nieruchomości

Działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowej-
jednorodzinnej, a grunty przeznaczone będą na po-
większenie oraz lepsze zagospodarowanie ogrodów 
przydomowych.

Przeznacze-
nie w planie 
miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań 
i zagospoda-
rowania prze-
strzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. 
wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z 
dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 315 położona w 
Skokach został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy 
mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.

Termin zago-
spodarowania

Nie jest określony.

Czynsz 
dzierżawny

100,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany bę-
dzie corocznie o wskaźnik 
inflacji.
Wydzierżawiający zastrze-
ga sobie również prawo 
zmiany czynszu w trakcie 
trwania umowy dzierżawy.

100,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowa-
ny będzie corocznie o 
wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający za-
strzega sobie również 
prawo zmiany czynszu 
w trakcie trwania umowy 
dzierżawy.

Informacja o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
do oddania w 
użytkowanie 
wieczyste, 
użytkowanie, 
najem lub 
dzierżawę

Dzierżawa w celu 
poprawy warunków 
zagospodarowania 
działki nr 358 w Skokach 
(powiększenie oraz lepsze 
zagospodarowanie ogrodu 
przydomowego).
Umowa zawarta zostanie 
na czas nieokreślony.

Dzierżawa w celu 
poprawy warunków 
zagospodarowania 
działki nr 263 w 
Skokach (powiększenie 
oraz lepsze 
zagospodarowanie 
ogrodu przydomowego).
Umowa zawarta 
zostanie na czas 
nieokreślony.

Termin 
wniesienia 
należności

Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzowy płatny 
jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

WYKAZ
części działki nr 526/28 i 526/25 położonej w Sławicy

przeznaczonych do dzierżawy na poprawę warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległych  – dz. nr 290 

położonej w Sławicy

Dzierżawa części dz. 526/28 (ok. 0,0162 ha) i 
części działki 526/25 (ok. 0,0025 ha) w Sławicy 
w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej – dz. 290 położonej w 
Sławicy

Oznaczenie 
nieruchomości 
według katastru 
oraz księgi 
wieczystej

Działki nr 526/28 i 526/25 w Sławicy, zapisana jest 
w KW 48065 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

-dz. 526/28  0,0219 ha RVI – grunty orne klasy 
szóstej (powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 
ok. 0,0162 ha)
-dz. 526/25 0,6022 ha RVI – grunty orne klasy 
szóstej (powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 
ok. 0,0025 ha)

Opis 
nieruchomości

Działki leży na terenie zabudowy letniskowej, 
a grunty przeznaczone będą na powiększenie 
oraz lepsze zagospodarowanie ogrodów 
przydomowych.

Przeznaczenie w 
planie miejsco-
wym oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowa-
nia przestrzen-
nego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. 
wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w 
planie zagospodarowania przestrzennego.
W  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i  k i e r u n k ó w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki 
nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 5/97 
położona w Sławicy został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„obszar zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i 
nierolniczych”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Czynsz 
dzierżawny

180,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik 
inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo 
zmiany czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.

Informacja o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
do oddania w 
użytkowanie 
wieczyste, 
użytkowanie, 
najem lub 
dzierżawę

Dzierżawa w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki letniskowej nr 
290 w Sławicy (powiększenie oraz lepsze 
zagospodarowanie ogrodu przydomowego).
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

Termin wniesienia 
należności

Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzowy płatny 
jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

TELEfONY ALARMOWE
ZAWSZE, KIEDY DZIEJE SIĘ COŚ ZŁEGO, KAŻDY, NAWET 
DZIECKO, MOŻE ZADZWONIć NA NUMER ALARMOWY 

997 – POLICJA 
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 

998 – STRAŻ POŻARNA  
LUB   112 – TELEfON RATUNKOWY
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Skokach 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 13 
obejmującej działkę nr 657 o pow.0,0782 ha 

zabudowaną budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka” i garażem wolnostojącym
 

Oznaczenie 
nieruchomo-

ści 
wg ewidencji 

gruntów, 
numer 

księgi wieczy-
stej 

Opis 
nieruchomości

Opis budynków znajdują-
cych się na działce

Wartość nieru-
chomości ogółem 

w zł w tym: 
a/wartość bu-
dynku użyt.-

mieszkalnego 
b/ wartość garażu 
c/ wartość gruntu

Cena wy-
woławcza 
sprzedaży 

nieruchomo-
ści (brutto) 

w zł 
(sprzedaż 
zwolniona 

od VAT)

Sposób 
sprzedaży

1 2 3 4 5 6
Nieruchomość 
zabudowana 
oznaczona jako 
działka  nr 657 
o pow. 0,0782 
ha po łożona 
w Skokach przy 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 13. 
Nieruchomość 
u j a w n i o n a 
jest w księdze 
wieczystej Nr 
46.691 prowa-
dzonej przez 
SR w Wągrow-
cu jako wła-
sność Gminy 
Skoki.KW nie 
wykazuje obcią-
żeń. 

Nieruchomość wy-
kazana do sprze-
daży zabudowana 
jest  budynkiem 
użytkowo-miesz-
k a l n y m  o r a z 
wo lnos to j ącym 
garażem. Parter 
budynku wykorzy-
stywany był  do-
tychczas jako lokal 
użytkowy, w którym 
prowadzona była 
„Apteka pod Moź-
dzierzem”. Piętro 
budynku zajmuje 
część mieszkalna.  
Do nieruchomości 
doprowadzona jest 
sieć energetyczna, 
telefoniczna, wo-
dociągowa i kana-
lizacja sanitarna. 
Nieruchomość jest 
w części ogrodzo-
na.

1. Budynek użytkowo-mieszkal-
ny „Apteka” 
Budynek wolnostojący pod-
piwniczony z 2 kondygnacja-
mi nadziemnymi ze stropoda-
chem  krytym papą. Ściany 
zewnętrzne oraz wewnętrzne 
żelbetowe prefabrykowane 
oraz cegła ceramiczna pełna. 
S t r o p y  ż e l b e t o -
w e  p r e f a b r y k o w a n e . 
Pow. zabudowy: 108,90m2.
K u b a t u r a :  1 0 5 0 , 9 0  m 3

Powierzchnia użytkowa: 
a/ piętra-części mieszkalnej: 
72,90 m2,
b/parteru –części użyt. 
„Apteka” 72,10 m2

Powierzchnia piwnicy: 
71,33 m2.
Instalacje: elektryczna, 
wod.-kan. centralnego ogrze-
wania, telefoniczna 
Istnieje możliwość podłączenia 
budynku do sieci gazowej.  

2. Garaż wolnostojący
Budynek murowany wykonany 
w technologii tradycyjnej ze 
stropodachem kryty papą o pow. 
użyt. 19,39m2 

372.900,00

a/ 294.500,00 
b/ 6.000,00 
c/ 72.400,00   

372.900,00 Przetarg 
ustny 

nieograni-
czony

Uwaga: 
1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
2. Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 09 maja 2012r. do dnia 30 maja 2012r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowocze-
snagmina.pl oraz http://www.gmina-skoki.pl 
3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka” i garażem wolnostojącym zwolniona jest z po-
datku VAT od towarów i usług.   



8

Publikując Regulamin Plebiscytu zamieszczony w nr 19 Głosu 
Wągrowieckiego oraz nominację sołtysów z Gminy Skoki zachęcamy 
do głosowania na naszych współmieszkańców: 

„Sołtysi to liderzy wsi, które są tworzywem demokratycznej Polski 
gminnej. 

Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki 
pomocniczej gminy. Wybierają go mieszkańcy na zebraniu wiejskim. 
Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi 
korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicz-
nym. Jednym słowem sołtys to pan na wiejskich włościach.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom aktywizacji wsi, 
jej odnowy i unowocześniania oraz cywilizacyjnej szansy rozwoju 
na miarę XXI wieku, redakcja „Głosu Wągrowieckiego” i portal 
gloswagrowiecki.pl w porozumieniu ze Starostą Wągrowieckim oraz 
Radą Powiatową Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, ogłaszają plebiscyt na naj-
lepszego sołtysa roku.

Starosta Michał Piechocki i prezes Marian Witucki objęli ho-
norowy patronat nad plebiscytem. Razem z patronami ogłosimy 
wyniki plebiscytu podczas powiatowych dożynek. To będzie święto 
nie tylko wągrowieckiej wsi, ale też ich gospodarzy, czyli sołtysów. 
Od dziś do połowy sierpnia na łamach „Głosu Wągrowieckiego” 
publikować będziemy nazwiska wszystkich sołtysów w powiecie wągro-
wieckim. Na każdego z nich można oddać swój głos za pomocą kuponu 
wyciętego z „Głosu Wągrowieckiego” lub wysyłając SMS na wybranego 
przez siebie kandydata. Na liście kandydatów znajdują się nazwiska 
sołtysów z każdej gminy i tylko na nie można głosować.

Dwa etapy:
Etap I - trwa do 30 czerwca - głosowanie ogólne na wybranego sołtysa. 
Etap II - trwa do 14 sierpnia - głosowanie na 10 kandydatów, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów w I etapie w celu wyboru najlep-
szego sołtysa. W podjęciu ostatecznej decyzji pomocne będą sylwetki 
kandydatów, które zaprezentujemy na łamach tygodnika i na portalu 
gloswagrowiecki.pl

Jak głosujemy?
1. Z „Głosu Wągrowieckiego” wycinamy kupon, na którym za-

mieszczamy nazwisko wskazanego przez siebie sołtysa. Jeśli chcemy 
uczestniczyć w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych, wpisujemy 
swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Kupony przesyłamy 
lub osobiście dostarczamy do redakcji w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1. 

2. Na numer 72601 wysyłamy SMS. W treści SMS-a wpisujemy kod 
umieszczony przy nazwisku sołtysa na liście poniżej GWR.numer. 
Koszt sms to 2,46 zł brutto.

3. Nieważne jaką formę głosowania wybierzemy - gazetową lub SMS-
ową: każdy głos jest równoważny jednemu punktowi.

4. Prawo głosowania mają wszyscy mieszkańcy powiatu wągrowiec-
kiego oraz turyści, przejezdni goście, jak i mieszkańcy spoza naszego 
powiatu, którym podoba się dana wioska zarządzana przez jej sołtysa. 

5.Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody rze-
czowe.

Kto zostanie Sołtysem Roku?
1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów, zostanie 

ogłoszony Sołtysem Roku 2012 i otrzyma Honorową Statuetkę Sołtys 
Roku 2012 i główną nagrodę rzeczową.

2. Sołectwo, z którego zostanie wybrany Sołtys Roku 2012 dostanie 
nagrodę pieniężną na bieżące wydatki sołectwa.

3. Dwaj następni kandydaci z kolejno największą liczbą głosów 
otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

4. Pozostałych siedmiu kandydatów będzie wyróżnionych honoro-
wymi certyfikatami i upominkami.

Ogłoszenie wyników:
1. Wyniki plebiscytu ogłosimy 25 sierpnia br. (sobota) pod-

czas dożynek powiatowo-gminnych w Bliżycach (gm. Skoki). 
2. Ogłoszone wyniki będą ostateczne.”

wYBIERaMY soŁTYsa Roku 2012
Uznając rolę sołtysa w rozwoju wsi Głos Wągrowiecki ogłosił plebiscyt na „Sołtysa Roku 2012”. Plebiscyt 

ten jest wspierany przez Starostę wągrowieckiego Michała Piechockiego i Prezesa Rady Powiatowej Sołtysów 
Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Mariana Wituckiego. 
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w czasie Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 25 sierpnia 2012 
roku w Bliżycach.

NOMINACJE – SOŁTYSI GMINY SKOKI:

feliks Kaczmarek – Bliżyce  GWR.001

Jan Rybicki – Brzeźno   GWR.002

Henryka Kluj – Budziszewice   GWR.003

Monika Komasińska – Chociszewo GWR.004

Alojzy Maciejewski – Glinno  GWR.005

Andrzej Zaranek – Grzybowo  GWR.006

Małgorzata Napierała – Jabłkowo GWR.007

Wiesław Drewicz – Jagniewice  GWR.008

Urszula Przybysz – Kakulin   GWR.009

Krystyna Gruss – Kuszewo  GWR.010

Artur Szymański – Lechlin   GWR.011

Marian Stoiński – Lechlinek  GWR.012

Danuta Berent – Łosiniec   GWR.013

Zofia Hytra – Niedźwiedziny  GWR.014

Maria Dudzińska – Pawłowo Skockie GWR.015

Roman Witek – Pomarzanki   GWR.016

Magdalena Łączyńska – Potrzanowo GWR.017

Patryk Alamenciak – Raczkowo  GWR.018

Ryszard Radzymiński – Rakojady GWR.019

Ewa Zygmaniak – Rejowiec  GWR.020

Krystyna Mikołajczak – Roszkowo GWR.021

Krzysztof Uciński – Roszkówko  GWR.022

Hubert Czarnecki – Rościnno   GWR.023

Maria Bączkiewicz – Sława Wlkp. GWR.024

Daniel Gapiński – Sławica  GWR.025

Paulina Brayer-Mucha – Stawiany GWR.026

Zygmunt Czapla – Szczodrochowo  GWR.027



9

CENY ZBóŻ I WARZYW.
Obecnie (z dnia 18 maja 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 920 zł/tona, pszenica na mąkę do 950  zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 900 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę 
do 920 zł/tona, pszenżyto do 870 zł/t, jęczmień na paszę w cenie 
ok. 750 zł/t. Ziarno kukurydzy – suche (14 %) – w skupie do 900 
zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. Obecnie targowiskowe ceny zbóż 
paszowych są na  poziomie : pszenżyto, jęczmień  średnio 45 zł za 
50 kg, pszenica do 50 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne średnio ok. 0,50 
zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw i owoców : marchew 2,0 zł/
kg, pietruszka 4,5, seler ok. 3,0 zł/kg, cebula, buraczki 1,50 zł/kg, 
ładne jabłka ok. 3,0 zł/kg. Pomidory „krajowe” do 7,50 zł/kg, ogórki 
szklarniowe ok. 6,0 zł/kg.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO.
Cena skupu tuczników (z dnia 18 maja 2012) – średnio 4,90 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok. 8,50 zł za 1 
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: 
byki ok. 6,60 – 7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,30 – 5,50 zł/kg, krowy 
3,50 do 4,80 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,90 - 1,15 zł/litr 
plus VAT. Cena skupu mleka może się jeszcze obniżyć.

INNE CENY – NA DZIEŃ 18 MAJA 2012 R.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1430 (rok temu 

1370) zł/t, saletrzak  ok. 1300 zł/tona, mocznik do 1750 (rok temu 
1550) zł/t, sól potasowa ok. 1925 zł/t, a polifoska „5” ok. 1850 (rok 
temu 1620) zł/tona. Lubofos 14 % ok.1400 zł/t, superfosfat 20%  
w cenie ok. 1000 zł/t. Wysoka jest cena oleju napędowego – średnio 
5,70 zł/litr. Rok temu około ok. 5,10 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI.
Rok temu, w maju 2011 ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie 

ok. 970 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie  
ok. 800 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie  ok. 0,70 zł/kg wyższa niż 
rok temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce jest 
dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego też utrzymuje się 
dobra cena skupu bydła rzeźnego i tuczników. Jednak pojawiają się 
niepokojące sygnały o możliwych spadkach cen skupu. Znacznie 
wyższe niż rok temu są ceny paliw i ceny nawozów mineralnych. 
Wzrastają ceny otrąb, śruty sojowej, rzepakowej i pasz.

W pierwszej połowie lutego wystąpiły bardzo silne mrozy. Tylko 
żyto ozime przezimowało dość dobrze. Taka sama sytuacja jest 
w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy. Jest to bardzo 
duża strata dla rolników. Będzie to też miało duży wpływ na poziom 
cen żywności. Może warunki pogodowe pozwolą na to, że zboża jare 
będą w stanie zastąpić mniejsze zbiory zbóż ozimych ? 

Obecnie poszkodowani rolnicy mogą składać do Biur Powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o udzielenie pomocy w wysokości 100 zł/ha za zasiewy ozime, 
które rolnik musiał przesiać ( często zaorać ) po minionej zimie. 
Wnioski takie można składać tylko do 1 czerwca. Część rolników 
z terenu naszej gminy już takie wnioski do ARiMR złożyła. Więcej 
informacji można uzyskać u doradcy rolników. Radzę, aby każdy 
z naszych poszkodowanych rolników z takiej pomocy skorzystał. Jest 
to pomoc o charakterze „de minimis” – czyli z puli środków, które 
są między innymi na dopłaty do „materiału siewnego”. Limit takich 
dopłat na gospodarstwo to 7500 Euro na okres 3 lat. Tylko bardzo 
duże gospodarstwa rolne w Polsce takie limity w pełni wykorzystują. 
Nie jest to przymusowe – jeżeli ktoś nie chce to wniosku takiego 

składać nie musi.  Są też informacje o możliwościach udzielenia 
poszkodowanym rolnikom również finansowej pomocy w postaci 
„kredytu klęskowego”. W tym celu rolnik musi mieć wyliczoną na 
protokole wielkość strat przez „Gminną Komisję”, czyli zgłosić się 
do Referatu Rolnego w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Następnie 
po podpisaniu takiego protokołu przez Komisję Wojewódzką rolnik 
składa wniosek o „kredyt klęskowy”.

Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” (zbóż, 
łubinu, grochu)  rolnicy mogą składać do Agencji Rynku Rolnego 
do  25 czerwca 2012 r. Kwoty dopłat tak jak w ubiegłym roku. Obo-
wiązują nowe druki. W przypadku konieczności zaorania upraw zbóż 
ozimych, na które rolnik już uzyskał dopłatę (lub będzie składał 
wniosek) do tzw. „Materiału siewnego” to należy niezwłocznie 
przesłać do ARR pisemne powiadomienie (jest taki druk) o zaoraniu 
zasiewu ozimego. Pozwoli to na powtórne ubieganie się o dopłatę 
do „Materiału siewnego” na to samo pole -  tym razem na zboże 
jare lub rośliny strączkowe. Więcej informacji u doradcy rolników. 
Zapraszam.

Skoki, 18 maja 2012 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Podziękowanie
Panu Burmistrzowi, władzom samorządowym, 

Mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki i gościom odwiedzającym Ziemię 
Skocką 

oraz moim współpracownicom – Pani Elwirze Stoińskiej, 
Mariannie Tadeusz i Irenie Hepner

serdeczne podziękowanie za długoletnie zaufanie do apteki ,,Pod Moź-
dzierzem’’  

oraz życzenia wszelkiej pomyślności składa 
Anna Jachna.
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Biblioteka w Skokach wyróżniona!
Kampania Społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” trwa już 10 lat. 

Rozpoczęła swoje działania w czerwcu 2001 r., a jej głównym celem jest 
uświadomienie społeczeństwu, jaką rolę w rozwoju każdego dziecka 
odgrywa książka. Działania promocyjno – informacyjne podjęte przez 
Kampanię odniosły sukces. Coraz więcej Polaków zaczęło częściej 
sięgać po książkę i coraz częściej zaczęto czytać najmłodszym.

Kampanię w jej działaniach od lipca 2008 r. wspiera także Biblioteka 
Publiczna w Skokach, organizując dla swoich młodych czytelników kół-
ka czytelnicze, spotkania z baśnią oraz tygodnie czytania. Działania te 
cieszą się wśród Skoczan dużym zainteresowaniem. Dlatego też Biblio-
teka postanowiła przystąpić w lipcu 2011 r. do konkursu ogłoszonego 
przez Fundację ABCXXI dla Koordynatorów i Liderów Kampanii. 
Celem konkursu było wyłonienie spośród uczestników tych, których 
działania w roku szkolnym 2010/2011 zostały przeprowadzone najlepiej. 

Możemy się cieszyć, ponieważ nasza książnica została wyróżniona 
w tymże konkursie. Zachęcamy do odwiedzania strony fundacji: http://
www.calapolskaczytadzieciom.pl/. 

Lider akcji w Skokach - Sylwia Popadowska

Święto bibliotek
W Bibliotece można poczuć się szczególnie każdego dnia. Tutaj 

każdy dzień może być świętem, a to za sprawą książek, które są wy-
tworem ludzkiego umysłu. Każde zetknięcie się człowieka z książką 
jest czymś niezwykłym i niepowtarzalnym. Każdy człowiek jest inny 
i każda książka jest jedyna w swoim rodzaju. Tworzą je niezwykli 
ludzie, o niezwykłym talencie i pasji. 

Kalendarz każe obchodzić Święto Bibliotekarzy i Bibliotek 8 maja 
każdego roku i dlatego maj obfituje w imprezy mające przyciągnąć 
w progi bibliotek jak najwięcej osób. 16 maja pięknym, bajkowym 
korowodem przyszły do nas, czyli do Biblioteki Publicznej w Skokach 
dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Skokach. Wyglądało to 
tak, jakby nagle wszystkie bajkowe postaci wyszły z książek i zapra-
gnęły pokazać się światu. Okazało się, że każde dziecko ma swojego 
ulubionego książkowego bohatera. 

Dzieci wysłuchały opowieści o niezwykłym człowieku, przyjacielu 
dzieci, Januszu Korczaku. Trzeba wspomnieć, że bieżący rok został 
ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Ponieważ zapowiadany wcześniej 
gość specjalny rozchorował się, jedna z pań bibliotekarek przeczytała 
dzieciom fragment książki Janusza Korczaka Kajtuś Czarodziej.

Później dzieci bawiły się w rytm nieśmiertelnych dziecięcych prze-
bojów: Pociąg krasnoludków, Pluszowy Miś, Ojciec Wirgiliusz i wielu 
innych. 

Dziecięce, uśmiechnięte twarze sprawiały, że wszyscy czuliśmy się 
szczęśliwi. Zadaniem specjalnym, które dzieci z pomocą swoich pań 
niezwykle sprawnie wykonały, było narysowanie ulubionego, książko-
wego bohatera. Dominował Miś Puchatek, ale pojawił się też Czer-
wony Kapturek, Księżniczka, Kot w butach i Świnka Peppa. Dzieci za 
niezwykle aktywny udział w spotkaniu otrzymały dyplomy. 

Dziękujemy dzieciom, paniom wychowawczyniom, opiekunkom 
oraz dyrekcji i już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania za rok.

Aleksandra Gajewska

Z Brazylii prosto do skockiej książnicy
Eliza Piotrowska, historyk i krytyk sztuki, tłumacz języka włoskie-

go, autorka i ilustratorka książek dla dzieci, laureatka wielu nagród 
literackich. Do Skoków przyjechała z dalekiej Brazylii, gdzie obecnie 
mieszka, by 16 kwietnia, w miejscowej książnicy spotkać się z grupą 
miłośników słowa pisanego. 

W to poniedziałkowe popołudnie przed młodymi skoczanami odkryła 

tajniki swojej twór-
czości, pokazała jaką 
bazę dla ilustratora 
i autora rymowanych 
wierszyków stanowią 
kolejne litery alfabetu 
oraz ich matematycz-
ni przyjaciele, cyfry. 
Zabrała dzieci w po-
dróż tramwajem po 
stolicy wielkopolski, 
Poznaniu. Próbowała nauczyć je kierunków geograficznych zachęcając 
jednocześnie do przeczytania książeczki, swojego autorstwa oczywiście, 
przedstawiającej w zabawnych rymowankach polskie miasta i miastecz-
ka. Młodzi czytelnicy dowiedzieli się również kto jest pierwowzorem 
postaci z książki pt. „ Ciocia Jadzia”. Pisarka zachęcała do świętowania 
dnia wszystkich cioć.  

Na koniec zaprosiła obecne na spotkaniu dzieci do udziału w warsz-
tatach ilustratorskich, w trakcie których, w barwnych ilustracjach 
skrywały one wybrane prze siebie cyfry lub rysowały portrety swoich 
ukochanych cioć.

Impreza była inauguracją proponowanych przez Bibliotekę Publicz-
ną w Skokach spotkań rodzinnych pod hasłem „Do biblioteki z mamą 
i tatą”. Jej uczestnicy otrzymali legitymacje zachęcające do uczestnictwa 
w kolejnych spotkaniach, z których kolejne odbyło się 28 kwietnia, 
o godz. 17°°. Tym razem młodzi Skoczanie mogli obejrzeć spektakl 
teatralny, pt. „Recepta na odwagę”. 

Sylwia Popadowska

Skoczki wyróżnione!
Grupa Artystyczna SKOCZKI zdobyła uznanie i wyróżnienie pod-

czas XXI festiwalu Piosenki Religijnej ŚREMSONG w dniu 15 maja 
2012roku. SKOCZKI zaśpiewały specjalnie na ten dzień przygotowa-
ne wokalnie i choreograficznie utwory: „Pioseneczka” z repertuaru 
Magdy Anioł i „Moja wyspa” śpiewana w oryginale przez Mały Chór 
Wielkich Serc. 

Dzieci ze Skoków jak zwykle oczarowały publiczność. 
Podczas Śremsongu organizatorzy nawiązali do tradycji udziału 

SKOCZKÓW w Festiwalu. Sprawili wielką przyjemność pani Mał-
gorzacie Wiśniewskiej wspominając o jej udziale w przeglądzie przed 
21.laty i dzisiaj już jako instruktora grupy. SKOCZKOM życzymy 
dalszych sukcesów. 

Tylko dla odważnych - spotkanie 
z Anną Onichimowską

Książka jest tajemnicą, pozwalającą poznać się jedynie odważnym 
osobom, które potrafią bez lęku zajrzeć do jej wnętrza. Niektórzy 
twórcy mają szczególną zdolność wsłuchiwania się w głos młodego 
pokolenia, wczuwania się w ich położenie. Do takich autorów należy 
niewątpliwie Anna Onichimowska, autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży, która 11 maja 2012 r. odwiedziła skocką bibliotekę publiczną. 
Napisała ona między innymi: Dobry potwór nie jest zły, Duch starej 
kamienicy, Koniec świata i poziomki, Maciek i łowcy duchów, Dziesięć 
stron świata, Hera, moja miłość, Lot komety, Demony na smyczy oraz 
wydane w 2012 roku: Koniec gry i Najwyższa góra świata. 

Pisarka spotkała się z młodzieżą ze skockiego gimnazjum oraz 
z gimnazjum w Antoniewie. Serdecznie dziękujemy za umożliwienie 
młodym uczestnictwa w spotkaniu, które pozwoliło im poznać pisarkę 
i jej twórczość, a może nawet zachęciło do sięgnięcia po jej książki. 
Mamy nadzieję, że tak się stało. Anna Onichimowska porusza bowiem 
w swoich książkach niezwykle trudne sprawy, dotyczące młodych ludzi, 
ukazuje niebezpieczeństwa czyhające na nich we współczesnym świecie. 
Alkohol, narkotyki, sekty o tych sprawach trzeba umieć pisać, umieć 
mówić, zwłaszcza z nastolatkami. Anna Onichimowska niewątpliwie 
to potrafi, przekonali się o tym wszyscy uczestnicy spotkania. 

Aleksandra Gajewska
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Na Święto konstytucji 3 Maja

Ks. Tymoteusz Zoch (24 I 1870 – 6 IX 1933) – 
urodził się w Ujściu, w rodzinie Andrzeja i Małgo-
rzaty z Marcinkowskich. Maturę zdał w gimnazjum 
w Wałczu w 1890 r. Studia seminaryjne odbywał 
w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie 24 II 1894 r. uzyskał 
święcenia kapłańskie. Posługę wikariusza pełnił 
w Kotlinie, w Wągrowcu, był mansjonarzem przy 
Farze w Poznaniu, administratorem w Wągrowcu, 
Dąbrówce Kościelnej i Kiszkowie. Pracował też 
w Mogilnie, Puszczykowie, przez 15 lat posługiwał 
w kościele w Budziszewicach. W 1895 r. założył 
w Wągrowcu Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo i Katolickie Towarzystwo 
Robotników Polskich, był współzałożycielem To-
warzystwa Organistów. Działał w polskim ruchu 
spółdzielczym, w 1895 r. został dyrektorem zarządu 
Banku Ludowego w Wągrowcu. Proboszczem w Dą-
brówce Kościelnej był w latach 1901 - 1904, gdzie 
zaangażował się w działalność Towarzystwa Kolonii 
Wakacyjnych ,,Stella”.

Proboszczem w Skokach został 22 III 1904 r. i był 
nim do 1920 r. Stąd prowadził polską agitację w wybo-
rach do sejmu pruskiego, w 1906 r. został członkiem 
komitetu wyborczego na pow. wągrowiecki. W latach 
1906 – 13 był prezesem skockiego kółka rolniczego, 
współtworzył spółdzielnię ,,Rolnik’’, zasiadając w jej 
zarządzie. Jako żarliwy propagator polskiej oświaty 
na terenie powiatu wągrowieckiego, działał w Towa-
rzystwie Czytelni Ludowych. W 1911 r. reprezentował 
powiat na IV Sejmiku Oświatowym. Po wybuchu po-
wstania wielkopolskiego stał na czele skockiej Rady 
Ludowej. Następnie został przeniesiony  do Poznania, 
zdał egzamin nauczycielski z języków nowożytnych 
oraz matematyki na Uniwersytecie Poznańskim, 
poświęcając się  nauczaniu młodzieży w gimna-
zjum prywatnym ks. Damsa, w Miejskiej Szkole 
Dokształcającej Zawodowej i Państwowym Semi-
narium Ochroniarskim. Do 1930 r. był kapelanem 
i rezydentem przy kościele Przemienienia Pańskiego 
w Poznaniu. Zmarł po długiej chorobie i spoczywa na 
cmentarzu przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.

Ks. Bolesław Staniszewski (31 X 1880 – 28 V 
1942) – urodził się w Opalenicy, w rodzinie Marcina, 

nauczyciela szkoły katolickiej i Pelagii zd. Milickiej. 
Uczęszczał do szkół w Opalenicy, Wągrowcu i Wąso-
wie. Ukończył gimnazjum w Międzyrzeczu i podjął 
studia w Seminarium Duchownym w Poznaniu 
i Gnieźnie. Po uzyskaniu  10 II 1907 r. święceń 
kapłańskich rozpoczął pracę jako wikariusz w Sie-
rakowie. Został tu wicepatronem miejscowego 
Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich, 
a w 1908 r. pierwszym prezesem Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”, prowadząc 
tajne lekcje polskiej pisowni, literatury i historii 
oraz ożywioną polską agitację wyborczą na terenie 
powiatu międzychodzkiego podczas wyborów do 
sejmu pruskiego w 1908 r. Od 1911 r. pracował jako 
wikariusz w Wirach, a od 1913 r. w Lubaszu, gdzie 
zaangażował się w działalność niepodległościową 
na terenie ziemi czarnkowskiej. Współorganizował 
wiece ludności polskiej, przemawiał podczas zgro-
madzeń w Gulczu, Wieleniu i Lubaszu, zachęcał do 
tworzenia Rad Ludowych. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych za organizację udziału ochotników 
lubaskich w powstańczych walkach o Czarnków 
8 I 1919 r. W 1919 r. ustanowiony komendantem 
filialnego kościoła parafii zbąszyńskiej w Chobie-
nicach. 

W latach 1921 – 1933 był administratorem 
i proboszczem w Skokach, aktywnie wspierając 
miejscowe stowarzyszenia i organizacje obywatel-
skie. W latach 1933 – 34 pracował jako  proboszcz 
w Kębłowie, a od 1 VII 1934 r. do chwili aresz-
towania, które nastąpiło 6 X 1941 r. w Jankowie 
Zaleśnym. Więziony w Forcie VII w Poznaniu, 
następnie  wywieziony do hitlerowskiego obozu 
zagłady w Dachau, gdzie zginął śmiercią męczeńską 
w komorze gazowej.

Ks. Tadeusz Zamysłowski (5 X 1895 – 16 IX 
1947) – urodził się we Wrześni jako syn Franciszka 
i Marii zd. Brodowskiej. W 1906 r. był uczestnikiem 
strajku szkolnego, karnie relegowanym ze szkoły 
powszechnej. Maturę uzyskał w Gimnazjum Marii 
Magdaleny w Poznaniu, a święcenia kapłańskie 
w 1920 r. w Seminarium Duchownym w Poznaniu. 
Od 1928 r. był proboszczem w Ostrowie Wlkp., 

aktywnym członkiem Towarzystwa Tomasza Zana 
i Związku Powstańców Wielkopolskich. 

W latach 1933 – 1935 był proboszczem  w Sko-
kach. Należał do  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Skokach, gdzie w okresie 16 II – 19 XII 1935 r. 
sprawował funkcję prezesa. W 1935 r. zdobył tytuł 
I rycerza zielonoświątkowego. Pod koniec życia 
objął parafię w Otorowie. Zmarł w Szamotułach, 
gdzie jest pochowany.

Ks. Józef Echaust (4 III 1904 – 19 VI 1942) – 
urodził się w Beiwalde jako syn Kazimierza i Heleny 
zd. Pomorskiej, w rodzinie o tradycjach kapłańskich. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 r., a pierwszą 
pracę rozpoczął jako wikariusz w Rawiczu, później – 
od 1933 r. w Kościanie. W Skokach był proboszczem 
w okresie od 1 I 1936 r. do 26 VIII 1940 r. Działał 
w Towarzystwie Sokół, wspierał Stowarzyszenie 
Młodych Polek i inne skockie organizacje. Areszto-
wany i wywieziony do hitlerowskiego obozu zagłady 
w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia.

Podczas trzeciomajowego apelu skoccy 
bracia kurkowi wspominali również kapłanów 
pracujących w Skokach po wojnie, w tym 
w sąsiednich do Skoków parafiach. Z tego 
powodu chwilę ciszy poświęcono również pa-
mięci zmarłego niedawno śp. ks.Tadeuszowi 
Patelce – wieloletniemu proboszczowi parafii 
pw. św. Stanisława w Lechlinie. 

Kilka dni później, 6 maja Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Skokach wzięło udział w uroczy-
stej mszy św. odpustowej w Lechlinie, którą 
zwieńczyła pamiątkowa fotografia przed wej-
ściem do kościoła oraz turniej strzelecki dla 
mieszkańców tej i okolicznych wiosek. Jego 
zwycięzcami zostali kolejno: Marek Gramza, 
Mariusz Nowicki, Artur Szymański, Małgo-
rzata Zaganiaczyk, Kamil Gramza i Roman 
Kerger, o czym informuje Szanownych Czy-
telników WIADOMOŚCI piszący te słowa 

Krzysztof Jachna

W tym roku apel organizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach w Święto Narodowe Trzeciego Maja został 
poświęcony szczególnym obywatelom naszego miasta – proboszczom parafii pw.św. Mikołaja z okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Kapłani ci pełnili nie tylko posługę duszpasterską – byli również wychowawcami obywateli – takich, którzy 11 
listopada i 27 grudnia 1918 r. spełnili nadzieję niegdyś pokładaną w Konstytucji 3 maja, takich również, którzy w latach 1918 
– 1939 budowali w naszym mieście nowe, obywatelskie społeczeństwo. Na budynku plebanii – tym samym, w którym mieszkali 
proboszczowie dwudziestolecia międzywojennego kilka dni wcześniej zawieszono tabliczkę z notami biograficznymi proboszczów: 
ks.Tymoteusza Zocha, ks.Bolesława Staniszewskiego, ks.Tadeusza Zamysłowskiego i ks.Józefa Echausta.
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Pierwsza edycja imprezy miała miejsce 10 czerwca 2011 roku 
w Uzarzewie, Wierzenicy i Kicinie, tym samym obejmując kościoły 
w dwóch gminach ZMPZ w obrębie jednego powiatu, na obszarze 
Archidiecezji Poznańskiej. Ta natomiast edycja została zrealizowa-
na w trzech gminach, na terenie trzech powiatów, w Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. W ubiegłym roku prowadzącą całość była Patrycja 
Owczarzak. Tym razem w imieniu organizatorów spotkania w ko-
ściołach prowadzili pracownicy urzędów poszczególnych gmin. 

Noc Kościołów Drewnianych 2012 rozpoczęła się koncertem 
Tomasza Kamińskiego w Rejowcu (gmina Skoki, powiat wągro-
wiecki). Całość poprowadził Łukasz Ogórkiewicz (pomoc orga-
nizacyjna Karoliny Stefaniak). Przed koncertem gości witali: ks. 
Henryk Badura, Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, 
a zarazem Członek Zarządu ZMPZ. Po koncercie na jego uczestni-
ków czekały pyszne ciasta i kawa przygotowane przez mieszkanki 
wsi pod kierownictwem Ewy Zygmaniak - sołtys Rejowca.

W Łagiewnikach Kościelnych (gmina Kiszkowo, powiat 
gnieźnieński) spotkanie prowadziła Anna Frąckowiak (pomoc 
organizacyjna Bartosza Krąkowskiego), a gości witali: ks. Paweł 
Krzewiński, Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo i  Tomasz 
Łęcki – Przewodniczący Zarządu ZMPZ, Burmistrz Murowanej 
Gośliny. Tu występ dała Magda Anioł z zespołem. 

W Węglewie (gmina Pobiedziska, powiat poznański) prowadzą-
cym był Artur Krysztofiak, a przed występem Mate.O z zespołem, 
gości powitali: ks. Krzysztof Madecki, Michał Podsada – Burmistrz 
Miasta i Gminy Pobiedziska i T. Łęcki. Włodarze gmin podkreślali 
swoje mniej czy bardziej osobiste związki z parafiami, w których 
odbywały się koncerty i dumę z posiadania takich perełek, jakimi 
są kościoły drewniane. 

Przewodniczący Związku T. Łęcki mówił, że ZMPZ powstał, 
by realizować projekt kanalizacyjny, ale to turystyka za sprawą 
pomysłów szeregu pracowników ZMPZ okazała się tym najsympa-
tyczniejszym elementem łączącym ludzi i te niegdyś rozproszone 
perełki połączyła niczym „paciorki jednego różańca”. Występujący 

w koŚCIoŁaCH DREwNIaNYCH 
działo się nocą...

Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD) skończył w kwietniu br. 4 lata. Jego twórca - Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka” (ZMPZ) cały czas dba o jak najszerszą promocję swojego „dziecka” poprzez 
organizację bezpłatnych wycieczek w ramach  programu „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” (w tym roku 
w wakacje również się odbędą), pełną dostępność obiektów dla turystów w weekendy sezonu letniego, a od ubiegłego 
roku również poprzez wydarzenie - Noc Kościołów Drewnianych. Tegoroczna edycja odbyła się 18 maja w: Rejowcu, 
Łagiewnikach Kościelnych i Węglewie. Była muzyka, historia, zabytki i niesamowity klimat drewnianych kościołów. 

przy wypełnionych kościołach artyści mieli dobry kontakt z pu-
blicznością. Można też było nabywać płyty z ich utworami, z czego 
część słuchających skwapliwie korzystała. Pomiędzy odbiorcami 
byli zarówno mieszkańcy jak i przybysze z bliższych i dalszych 
okolic, wśród nich uczestnicy wyjazdów promocyjnych na SKD, 
gość z wybrzeża, dwójka niemieckich dziennikarzy zajmujących się 
turystyką, ks. Kazimierz Tomalik z Owińsk. Dużym powodzeniem 
cieszyły się materiały informacyjne o SKD i innych atrakcjach tury-
stycznych na terenie ZMPZ, zarówno te nieodpłatne jak i płatne, 
które rozprowadzał Sławomir Malec – z Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. O ich dostępność, organizacyjną całość im-
prezy i wizualną obecność ZMPZ zadbał Arkadiusz Bednarek kie-

rujący w nim turystyką. Uczestnicy Nocy Kościołów Drewnianych 
na SKD tym razem mieli pewien dylemat, czy wysłuchać każdego 
koncertu skupiając się na artystach, czy też bliżej poznać świątynie. 
Zważywszy odległości pomiędzy kościołami nie dało się pogodzić 
jednego z drugim. Wybór tylko jednego kościoła dawał możliwość 
uczestniczenia w oprowadzaniu po świątyni i obejrzenia filmu 
o SKD. Oba warianty miały swoich świadomych i zadowolonych 
z wybranego rozwiązania zwolenników.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy -
Regionaliści

Podziękowania za pomoc w organizacji Nocy Kościołów Drew-
nianych: Patrycji Owczarzak, Karolinie Stefaniak, Łukaszowi 
Ogórkiewiczowi, Annie Frąckowiak, Bartoszowi Krąkowskiemu, 
Arturowi Krysztofiakowi, Pawłowi Napieralskiemu, Romie Dukat, 
Sławomirowi Malcowi, Milenie Kuleczce, Arkadiuszowi Bednarkowi, 
Janowi Mazurczakowi (PLOT), Annie Piechockiej (WOT), Joannie 
Goni (UM Poznań), Joannie Michalskiej (Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu), Darii Kowalskiej-Tonder (Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu), pracownikom ZM „Puszcza Zielonka”.
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Gmina Skoki jest piękna i malownicza, więc trasa wycieczki nie 
mogła być inna! Ok. 6 km wiodło lasami od Gimnazjum w kierunku 
Potrzanowa, jez. Maciejak, przecinała kilkukrotnie kanał Dzwo-
nowski. O walorach przyrodniczo-kulturowych terenu opowiedział 
uczestnikom Łukasz Ogórkiewicz.

Nic dwa razy się nie zdarzy! czyli nie padało tym 
razem, no może odrobinkę

II wYCIECzka NoRDIC waLkING
Startem i metą dla kolejnej pieszej wycieczki 13 maja br 

było Gimnazjum w Skokach. Pogoda tym razem dopisała, 
choć rano jeszcze się na to nie zapowiadało. 

Wszystko to poprzedziła krótka rozgrzewka i instruktarz podstaw 
techniki Nordic Walking. 

Po powrocie do Gimnazjum czekała na wędrowców pyszna zupa 
ogórkowa oraz test wiedzy krajoznawczej. Kto uważnie słuchał 
pana Łukasza ten poradził sobie bez trudu. Dla trzech najlepszych 
czekały nagrody w postaci akcesoriów Nordic Walking, a tym razem 
byli nimi pani Halina Wojciechowska i pani Aniela Zawidzka ze 
Skoków oraz pani Aleksandra Frankowska z Bolechówka. Reszta 
uczestników testu została nagrodzona gadżetami Gminy Skoki. Na-
tomiast osoby uczestniczące po raz pierwszy otrzymały najnowszy 
przewodnik po Puszczy Zielonka.

Niedzielna wycieczka była drugą z pięciu w ramach „Cyklu 
wycieczek pieszych w Gminie Skoki” współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER za pośred-
nictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Wełny" 
w Wągrowcu.

Organizatorzy serdecznie dziękują panu Wiesławowi Sierzchule 
dyrektorowi Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
za pomoc organizacyjną.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Na następną imprezę zapraszamy już 24 czerwca (niedziela), 

godz. 15:00, start i meta przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skoc-
kim.

Karolina Stefaniak
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Kapryśna aura tegorocznej wiosny okazała się być łaskawa dla grupy 
ponad 60 rowerzystów, którzy wyruszyli w niedzielny poranek, 22 kwietna 
ze skockiego Rynku w pierwszy w tym roku zorganizowany przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skoki rajd rowerowy. Rajd pod tajemniczym 
hasłem „W nieznane” okazał się mieć metę w Pałacu w Krześlicach, na 
terenie Gminy Pobiedziska. Trasa jaką mieli do pokonania rowerzyści 
wiodła 25 km w jedną stronę. 

Uczestnicy po dotarciu na metę nie kryli zdziwienia oraz zachwytu 
pięknym pałacem, którego ogólnodostępne wnętrza z chęcią zwiedzali. 
W pałacowych ogrodach na strudzonych jazdą oczekiwał grill oraz kawa 
i herbata. Po odpoczynku zaplanowano dla chętnych mały quiz, test z wia-
domości o przebytej trasie, Gminie Pobiedziska oraz Pałacu w Krześlicach. 
Zwycięzcami, a zarazem zdobywcami rowerowych akcesoriów okazali się: 
pan Rafał Błaszczak z Poznania, pani Małgorzata Florysiak ze Sławicy 
oraz pani Aleksandra Urban ze Skoków. Wszyscy biorący udział w teście 
zostali obdarowani materiałami promocyjnymi i gadżetami Gminy Skoki. 
Tradycyjnie już organizatorzy przygotowali upominki dla najstarszych 
i najmłodszych uczestników wycieczki. Najstarszą uczestniczką okazała 
się pani Aniela Zawidzka ze Skoków oraz pan Florian Kołodziejczak 
także ze Skoków. Najmłodszym uczestnikiem był 7-letni Mikołaj Biniek 
oraz 10-letnia Gabrysia Mistrzak, oboje ze Skoków. Dla ciekawości należy 
nadmienić, iż tak naprawdę najmłodszą uczestniczką rowerowej wyprawy 
była 10,5 miesięczna Helenka Szczepanek z Puszczykowa, którą za rowe-
rem w specjalnym wózku ciągnął tata. 

Organizatorzy dziękują za pomoc panu Maciejowi Tadeuszowi ze Sko-
ków oraz pani Romie Dukat z Poznania, albo jak kto woli z Murowanej 
Gośliny ;-).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejny rajd 3 
czerwca, już V z okazji Dnia Dziecka, tym razem pod hasłem „Na tropie 
średniowiecznych wojów”. Wcześniej jeszcze, 27 maja odbędzie się już 
po raz IX rajd pieszo-rowerowy „Puszcza Wpuszcza” organizowany 
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Szczegóły imprez na 
plakatach. 

Karolina Stefaniak 

Rajd rowerowy 
„w NIEzNaNE” z metą 

w Pałacu w krześlicach
Promocja zdrowego stylu życia, którego ważnym komponentem 

jest odrzucenie środków psychoaktywnych było przedmiotem imprezy 
profilaktycznej zorganizowanej w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł w Szkole Podstawowej w Jabłkowie. Akcji przyświecało hasło: 
„Zdrowy rozsądek daje radę”. Impreza obejmowała działania służące 
kształtowaniu u uczniów postaw prozdrowotnych oraz przygotowaniu 
ich do umiejętnego odmawiania. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników leśną trasę podczas 
której uczniowie i nauczyciele mieli okazję sprawdzić swoje umiejęt-
ności i możliwości w zakresie biegania na dłuższym dystansie. Podczas 
biegu zaplanowane zostały przerwy podczas których zrealizowane 
zostały treści o tematyce profilaktycznej. Głównym naszym celem było 
zwrócenie uwagi uczniom na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji 
związanych z piciem alkoholu, paleniem i zażywaniem innych środków 
odurzających oraz kształcenie umiejętności odmawiania. 

Uczniowie dowiedzieli się, że warto dbać o dobre kontakty z innymi, 
ale nie kosztem rezygnacji z własnej autonomii, godności i z prawa do 
decydowania o sobie. Przedstawione scenki pokazały uczestnikom, że 
zdarza się, że ludzie na których nam zależy, próbują namawiać nas do 
robienia rzeczy, które nam nie pasują lub nie są dla nas dobre – wtedy 
trzeba umieć odmówić. Uczniowie dowiedzieli się, że odmawianie jest 
umiejętnością której można się nauczyć.

Po ukończonym biegu na uczestników czekały pieczone kiełbaski 
i wspólna zabawa przy ognisku. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplom 
uczestnictwa w biegu, ulotkę profilaktyczną „Jestem asertywny”, daszek 
Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz nagrodzeni zostali zwycięzcy w swoich 
kategoriach wiekowych. 

W grupie wiekowej klas I –III najlepszymi okazali się: 
I miejsce Marek Pachowicz 
II miejsce Mateusz Kubiak
III Szymon Zjawiński
W grupie wiekowej klas IV-VI zwyciężyli:
I miejsce Mikołaj Kucner
II miejsce Mikołaj Wieczorek
III miejsce Kacper Tyll
Specjalną nagrodę otrzymał Marcin Kowalewski uczeń klasy II, który 

był najmłodszym uczestnikiem biegu. 
Podsumowując przeprowadzoną imprezę należy podkreślić, że 

istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy na temat uzależnień i potrzeba 
interdyscyplinarnego poszukiwania rozwiązań dla tak ważnego zagad-
nienia społecznego. Kwestia używek bowiem, to nie sprawa indywidu-
alna człowieka, ale problem dotyczący całego społeczeństwa. Dlatego 
uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed współ-
czesną edukacją jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego 
dokonywania wyborów w różnych obszarach jej życia.

Joanna Tomczak

„JEsTEM asERTYwNY”
- impreza plenerowa 

w Jabłkowie
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Pierwsze zawody wędkarskie na jez. 
Rościńskim – otwarcie sezonu 

Adrian Dudek z ilością 7,6 kg w kategorii Juniorów i Leszek Stoiński 
z 12,32 kg złowionych ryb w kategorii Seniorów, zostali zwycięzcami 
zorganizowanych w dniu 15 kwietnia br. na jez. Rościńskim zawodów 
wędkarskich pod hasłem „Otwarcie Sezonu”. W zawodach uczest-
niczyło łącznie 16 zawodników, w tym 5 w kategorii Juniorów i 11 
w kategorii Seniorów. 

Kolejne miejsca w kategorii Juniorów zajęli: Hubert Jaroszek – 6,64 
kg, Piotr Maciejewski – 5,12 kg, Jakub Jaroszek – 4,15 kg i Agata 
Klewenhagen – 3,45 kg, 

a w kategorii Seniorów: Marek Kubicki – 11,14 kg, Andrzej Szym-
kowiak – 10,82 kg, Roman Tadeusz – 9,06 kg, Dariusz Bałażyk – 8,38 
kg, Zbigniew Pietrzak – 8,16 kg, Romuald Dudek – 8,00 kg, Karol 
Neuman – 7,60 kg, Marian Konrad – 6,40 kg, Jacek Dudek – 6,32 kg 
i Hubert Radziński – 2,50 kg.

Łączna ilość złowionych ryb, które po zakończeniu pracy Komisji 
Sędziowskiej trafiły ponownie do wód jez. Rościńskiego wyniosła 
107,12 kg, w tym 26,42 kg złowionych przez Juniorów i 80,70 kg 
przez Seniorów.

Organizatorem Zawodów było Koło PZW Nr 120 w Skokach, które 
też było fundatorem nagród dla zwycięzców w postaci: 

- kija wędkarskiego za I miejsce, kołowrotka za II miejsce i podbie-
raka za III miejsce w kategorii Juniorów oraz bonów na zakup sprzętu 
wędkarskiego w kategorii Seniorów. 

Edmund Lubawy

Zawody Wędkarskie o tytuł Mistrza Koła
6 maja 2012 roku na jez. Rościńskim rozegrano Spławikowe Zawody 

Wędkarskie o tytuł „Mistrza Koła”. W zawodach startowało łącznie 
18 wędkarzy, w tym 12 w kategorii Seniorów i 6 w kategorii Juniorów.

Z g o d n i e 
z  regu lami -
nem zawody 
odbywały się 
na żywej rybie, 
co oznacza, że 
wszystkie zło-
wione 140 kg 
ryb po zakoń-
czeniu prac ko-
misji sędziow-
skiej zostały 
w p u s z c z o n e 
do jeziora.

Po zakończeniu swych prac Komisja ogłosiła, że „Mistrzem Koła” 
na rok 2012 został Romuald Dudek, który złowił 13,94 kg ryb. II 
miejsce łowiąc 12,02 kg ryb zdobył Karol Neuman, a III z 11,58 kg 
zajął Dariusz Bałażyk.

W kategorii Juniorów, tytuł mistrzowski z 8,62 kg złowionych ryb 
zajął Hubert Jaroszek. II miejsce z 5,88 kg złowionych ryb wywalczył 
Marcin Kaczmarek, a III miejsce z 5,04 kg złowionych ryb zdobył 
Adrian Dudek.  

Zbigniew Kujawa 

Biegać każdy może c.d.
Naszą rubrykę sportowo- turystyczno-rekreacyjną tradycyjnie już 

rozpoczynamy od relacji biegacza Andrzeja Ludzkowskiego:  
W dniu 14.04.12 brałem udział w kolejnym biegu z cyklu GP Poznania 

i udało się ponownie poprawić wynik z przed 2 tygodni o 30 sekund, te-

raz mój nowy rekord to 21,21 min na 5km miejsce 124/411 a w kategorii 
M40 miejsce 10 /34. Syn Robert zajął miejsce 185/411 i czas 22,49min

Z relacji zawodników pełnosprawnych to mój sobotni wyczyn już 
coś znaczy i jest to poprawa rezultatu 14 dni po zrobieniu rekordu 
w poznańskim półmaratonie o którym już pisałem. 

Natomiast w miesiącu maju: 
03.05.12 brałem udział w półmaratonie Mogilno Trzemeszno w ar-

cytrudnych warunkach (dochodziło do 40 stopni ciepła w słońcu) i tam 
uzyskałem czas 1.54.12

12.05.12 uczestniczyłem w 8 biegu Grand Prix Poznania na 5km ,który 
był ostatnim z tego cyklu w tym sezonie. Udało mi się ponownie zakoń-
czyć bieg z przytupem bo osiągnąłem rekordowy wynik 21.09 - lepszy 
o 12 sek od tego z przed kilkunastu dni. Jakże nie wiele zabrakło aby 
złamać granicę 21 minut. W klasyfikacji open zająłem 120 miejsce a w 
kategorii m-40 miejsce 8 co jest naprawdę sporym wyczynem. Nato-
miast w klasyfikacji generalnej mężczyzn open po wszystkich 8 biegach 
zająłem 125 miejsce na 825 osób które brało udział w GP, NATOMIAST 
W GENERALCE W KATEGORI M-40 zająłem bardzo wysokie 15 
miejsce na 91 zawodników którzy wzieli udział w cyklu GP.

W GP w 8 biegu bardzo dobrze spisali się synowie Robert i Dawid 
odnotowali rekordy życiowe. Robert czas 22.23 i miejsce open 181/401 
a Dawid miejsce 249/401 i czas 24.17

13.05.12 wziąłem udział w pierwszym Bieg Chevrolet Szpot 10km-
--miejsce 187 open na 640 zawodników którzy dobiegli a w kategorii 
M-40 miejsce 24 na 63 zawodników i mój nowy rekord 43:18--po pro-
stu super, lepiej o 3 minuty od mojego starego rekordu. W tym biegu 
startował również mój syn Robert i uzyskał jak na pierwszy start na 
10km bardzo dobry wynik 47.09 i miejsce 303/640.

Andrzej Ludzkowski 

„Wełna” w rundzie wiosennej!
Czy zagrają w IV lidze?

Kondycja, zdyscyplinowanie, ale i zapewne szczęście sprzyjają pierw-
szej reprezentacji „Wełny” w tegorocznej rundzie wiosennej.

Bo jakże mówić inaczej, gdy po 11 spotkaniach na boisku nasi za-
wodnicy mogą pochwalić się żadnym nie przegranym meczem. 

Ale po kolei. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Skockich naszych 
czytelników pragniemy poinformować o 8 meczach rozegranych 
przez skocką drużynę pod okiem trenera Włodzimierza Michalskiego 
z kapitanem Krzysztofem Pawlińskim na czele. Oto wyniki poszcze-
gólnych meczy:
- 18.04, na własnym boisku z Towarzystwem Piłkarskim Piła – 4:0. 

Strzelcy bramek: Marcin Ślósarczyk senior – 2 oraz Eryk Nadworny 
i Radosław Modlibowski po 1. 

- 22.04, spotkanie wyjazdowe z „Iskrą” Krajenka – wynik bezbram-
kowy 0:0.

- 29.04, na własnym boisku z „Płomieniem” Połajewo – 2:0. Strzelcy 
bramek: Marcin Ślusarczyk junior – 1 i Marcin Ślósarczyk senior – 1.

- 3.05, spotkanie wyjazdowe z „Radwanem” Lubasz – 0:1. Strzelec 
bramki: Jakub Ślósarczyk.

- 6.05, spotkanie wyjazdowe z WKS „Wyszyny” wynik, 0:4 dla „Weł-
ny”. Strzelcy bramek: Marcin Ślósarczyk senior – 2 oraz Radosław 
Modlibowski – 1 i Radosław Rakowicz – 1.

- 13.05 na własnym boisku z „Fortuną” Wieleń, wynik 2:0. Strzelec 
bramek: Marcin Ślósarczyk senior - 2

- 16.05 spotkanie wyjazdowe z „Pogonią” Łobżenica, wynik bezbram-
kowy 0:0. 

- 20.05 na własnym boisku z „Sokołem” Szamocin, wynik 2:1. Strzelcy 
bramek: Radosław Modlibowski i Jacek Majchrzak.
Naszych zawodników czekają jeszcze dwa spotkania, tj. z „Nielbą” 

Wągrowiec i zajmującą czołowe miejsce w tabeli „Koroną” Stróżewo. 
I ten ostatni mecz zadecyduje o tym, czy nasza „Wełna” dokona tego co 
nie udało się przez dziesięciolecia ich starszym kolegom, a mianowicie 
czy w przyszłym sezonie zagra w IV lidze? My ze swej strony w imieniu 
kibiców i czytelników Wiadomości szczerze im tego życzymy. 

Edmund Lubawy 
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„DZIEŃ ZIEMI 
2012”

W dniach 16 - 20 kwietnia 2012 roku 
na terenie Gminy Skoki przeprowadzono 
akcję pn. „Dzień Ziemi 2012”, która jak 
co roku cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Organizatorem był Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki. Do akcji włą-
czyli się uczniowie Przedszkola Samo-
rządowego, fundacji „Tęcza”, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Skokach, 
a także Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Antoniewie oraz miesz-
kańcy Jagniewic, Sławy Wielkopolskiej, 
Kakulina, Potrzanowa, Glinna, Bliżyc, 
Szczodrochowa, Roszkowa, Pawłowa 
Skockiego, Brzeźna, Grzybowa, Choci-
szewa, Kuszewa, Rakojad oraz Rejowca. 

O poprawę stanu środowiska zadbali także 
przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych „Sława Wielkopolska” i „Maciejak” 
z Potrzanowa oraz „Jedność” ze Skoków 
i „Semafor” ze Szczodrochowa, a także 
członkowie Koła Wędkarskiego w Skokach 
oraz Gospodarstwa Rybackiego.

Swój udział mieli również pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, którzy 
wyruszyli zbierać śmieci znajdujące się na te-
renie miasta. W tym roku szeregi sprzątających 
zasilili także nauczyciele z Gimnazjum oraz 
pracownicy Przedszkola Samorządowego.

Mimo szeroko prowadzonej kampanii 
informacyjnej (plakaty na słupach ogłosze-
niowych, strona internetowa oraz „Wiado-
mości Skockie”), która miała zachęcić samych 
mieszkańców Miasta do wzięcia udziału 
w „Dniu Ziemi” i zadbania o swoje najbliższe 
otoczenie, do akcji przyłączył się tylko jeden 
mieszkaniec Skoków.

W ramach „Dnia Ziemi” zebrano 969 sztuk 
worków z odpadami oraz 13m3 odpadów 
luzem, które dostarczono do Międzygmin-
nego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Kopaszynie.

Całkowity koszt odbioru odpadów wyniósł 
ponad 10 tysięcy złotych.

Ponadto przy ul. Rogozińskiej w Skokach 
odbyła się kilkudniowa nieodpłatna zbiórka: 
odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamó-
wek i toreb foliowych, worków po nawozach 
sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych 
opon, która cieszyła się ogromnym powodze-
niem wśród mieszkańców Gminy. Zebrano 
setki kilogramów „elektrośmieci”, dwa kon-
tenery odpadów z tworzyw sztucznych, trzy 
kontenery zużytych opon i kilkanaście m3 
odpadów wielkogabarytowych.

Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym 
udział w akcji „Dzień Ziemi 2012” Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki składa serdeczne po-
dziękowania.

Aleksandra frankowska
Krzysztof Mańka

Zadania świetlicy są następujące:
- stała współpraca z rodziną dziecka,
- rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście 

jego sytuacji rodzinnej,
- współpraca z nauczycielami i pedagogami 

szkolnymi, kuratorami, z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Skokach, z Biblioteką 
Publiczną Miasta i Gminy w Skokach oraz 
organami zajmującymi się na terenie gminy 
rozwiązywaniem problemów uzależnień 
i przemocy domowej,

- organizacja czasu wolnego poprzez pro-
wadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
plastyczno-technicznych, muzycznych, edu-
kacyjnych, teatralnych itp.

- prowadzenie zajęć tematycznych rozwijają-
cych zainteresowania poznawcze,

- prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień 
dotyczące używek (alkoholu, nikotyny, nar-
kotyków),

- prowadzenie zajęć dotyczących promocji  
zdrowia, 

- dożywianie dzieci,
- pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi 

problemami, kryzysami (rodzinnymi, szkol-
nymi, rówieśniczymi)

- pomoc w nauce oraz uzupełnianiu zaległo-
ści edukacyjnych.

W ramach prowadzonej profilaktyki uza-
leżnień prowadzone są pogadanki, konkursy 
plastyczne zachęcające do zdrowego trybu 
życia, przygotowywane spektakle teatralne. 
Świetlica aktywnie uczestniczy w kampaniach 
profilaktycznych ogłaszanych przez gminnego 
koordynatora ds. uzależnień np.  Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, 

Postaw na rodzinę, Narkotyki? – Na co mi to !.
Tematy pogadanek są różne i dotyczą m.in. 

dobra i zła, wymarzonych wakacji, świata 
fantazji, telewizji (wróg czy przyjaciel?), 
uczciwej gry (fair play), tradycji świątecznych, 
zasad poprawnej komunikacji, asertywności, 
empatii, szeroko rozumianej wolności, nie-
akceptowanych społecznie zachowań, tole-
rancji, zaufania, przyjaźni, marzeń i szczęścia, 
mocnych i słabych stron, talentu, ideałów, 
bezpieczeństwa podczas wakacji, rodziny, ról 
społecznych, roli matki itp. 

Podczas zajęć dzieci ćwiczą podstawowe 
umiejętności szkolne m.in. czytanie, tabliczkę 
mnożenia, ortografię, a dzięki grom i zabawom 
poszerzają swoją wiedzę ogólną, wzbogacają 
słownictwo i wyobraźnię. Rozwijają także 
umiejętności praktyczne, np. dbanie o porzą-
dek w swoim otoczeniu, odpowiedzialność 
za powierzony sprzęt, higienę osobistą, este-
tyczne spożywanie posiłku (na zajęciach ku-
linarnych).

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęca się 
kształtowaniu umiejętności współżycia i współ-
działania w grupie, dlatego dba się o wdrażanie 
wychowanków do przestrzegania przyjętych 
zasad w kontaktach interpersonalnych, uczy 
rozwiązywać sytuacje  konfliktowe i panować 
nad emocjami. 

Dla wielu dzieci zajęcia w świetlicy są do-
skonałą okazją do wzmacniania relacji kole-
żeńskich, rozwijania umiejętności współpracy 
w grupie rówieśniczej, spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora,  komputera a na-
wet używek zagrażających zdrowiu młodego 
człowieka. 

Paulina Kmieć

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

Już od wielu lat na terenie Miasta i Gminy Skoki prowadzone są świetlicowe zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Na stałe w krajobraz naszego terenu wpisała się 
już swoją działalnością świetlica w Skokach, która jako jedyna pracowała w systemie 
całorocznym. Okresowo zajęcia prowadzone były również w wiejskich świetlicach 
w Potrzanowie, Rejowcu, Pawłowie Skockim, Rościnnie, Jabłkowie.

Aktualnie dzieci i młodzież korzystają 
z oferty zajęć odbywających się w trzech 
miejscach: Skokach, Potrzanowie i Pawło-
wie Skockim. Niewątpliwie potrzeby naszej 
Gminy byłyby większe, ale niestety wszystko 
związane jest z kosztami. 

Zajęcia w świetlicach finansowane są 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, którego 

budżet jest ograniczony. Cieszymy się jednak 
z tego co mamy i poniżej przedstawiamy krót-
kie relacje na temat działań podejmowanych 
przez poszczególne świetlice napisane przez 
wychowawczynie aktualnie prowadzące 
w nich zajęcia.

Na początek świetlica w Skokach. Kolejne 
w następnym numerze.

Małgorzata Szpendowska - Wylegalska

ŚWIETLICA W SKOKACH
Świetlica środowiskowa w Skokach działa od 01.06.2007 roku. Siedziba świetlicy 

znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Na zajęcia świetlicowe, które 
odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 15-17 uczęszczają 
dzieci i młodzież w różnym wieku - od przedszkola po szkołę zawodową.
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Powitanie Wiosny
Zimo precz! Tak krzyczały dzieci z naszego przedszkola, które 

w środowe przedpołudnie uroczyście witały wiosnę. To wielkie święto 
poprzedziły odpowiednie przygotowania. Dzieci zdobyły kilka infor-
macji na temat nadchodzącej pory roku. Zapoznały się z pierwszymi 
jej oznakami (ociepleniem, topnieniem śniegu), a także ze zwyczajem 
żegnania zimy.

Sześciolatki wykonały więc Marzannę, symbol odchodzącej pory 
roku, a dzieci z gr. 3-4 latków zaprezentowały piękne przedstawienie.

Wszystkie grupy po przedstawieniu poszły na spacer szukać pierw-
szych oznak wiosny. Znaleźliśmy ich całkiem sporo.

Najstraszniejszy Potwór Śmieciowy 
– zajęcia otwarte dla rodziców

Nasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do programu „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”. W ramach realizacji programu ogłosiliśmy 
„Przedszkolny Konkurs na Najstraszniejszego Potwora Śmieciowego”. 
Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci oraz rodziców 
na problem rosnącej 
ilości odpadów, za-
śmiecania środowiska 
i konieczności segre-
gowania śmieci oraz 
rozbudzenie zaintere-
sowań artystycznych 
i wyzwolenie wyobraźni 
dziecięcej poprzez eks-
presję plastyczną.

Najbardziej cieszy 
nas fakt, że udało nam się zachęcić tak wielu rodziców do aktywnego 
udziału w działaniach podejmowanych w przedszkolu.

„W Świecie Poezji Dziecięcej” – 
Wiersze Brzechwy i Tuwima

Dnia 27 marca odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski 
„W świecie poezji dziecięcej”. Celem konkursu było: dostarczenie 
przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających 
z piękna utworów literackich, prezentacja umiejętności artystycz-
nych dzieci oraz popularyzacja literatury dziecięcej wśród przedszko-
laków. Do konkursu przystąpiło 14 przedszkolaków.

Jury w składzie: Jolanta Czepek – dyrektor, Dorota Muszyńska 
– wice-dyrektor, Wiesława Koralewska – Putz - nauczycielka, Anna 
Bałażyk– nauczycielka oceniało: dobór repertuaru, interpretacje 
utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury miało 
bardzo trudne zadanie z wyborem laureatów, gdyż poziom występów 
był bardzo wysoki. Ostatecznie ustalono, że wszystkim występującym 
dzieciom należy się nagroda za odwagę i trud włożony w przygotowanie 
się do konkursu.

Kubusiowe przedszkole żółte lubi być
Dzień 30 marca to 

kolejny kolorowy dzień 
w naszym przedszko-
lu. Tym rzazem KU-
BUSIOWE PRZED-
S Z KO L E  Ż Ó ŁT E 
LUBI BYĆ.

Żółty to jeden z naj-
cieplejszych kolorów. 

Dzieci zapytane co dla nich oznacza kolor żółty odpowiadały: słońce, 
siła, radość, uśmiech, kwiaty, wiosna, plaża. Te skojarzenia były inspi-
racją do zabaw podczas ŻÓŁTEGO DNIA w przedszkolu. W tym dniu 
każdy, kto tylko mógł miał na sobie coś żółtego. Dzieci we wszystkich 
grupach wiekowych doskonale się bawiły degustując żółte owoce, 
wąchając żółte kwiatki czy robiąc wielkanocne żółte kurczaczki. Cały 
dzień był wesoły i radosny i tego życzymy wszystkim dzieciom, aby 
uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia.

Zając w przedszkolu
Tradycyjnie jak co roku przed Świętami Wielkiej Nocy do naszego 

przedszkola przyszedł Zajączek i w tajemniczy sposób zostawił dla 
wszystkich dzieci smakołyki.  Tym razem pogoda nie pozwoliła nam 
wyjść do ogrodu szukać słodyczy. Zajączek zostawił upominki w przed-
szkolu prosząc panie woźne, aby w Jego imieniu rozdały je wszystkim 
dzieciom. Radość dzieci była jak zwykle ogromna.

„Kibic Euro”
W marcu odbyła się w naszym przedszkolu prezentacja multime-

dialna pt. ”Zdrowy tryb życia”.
Po prezentacji odbyła się sesja fotograficzna podczas której na 

chwilę mogliśmy stać się kibicami polskiej drużyny na EURO 2012. 
Każdy przedszkolaczek z wielkim zaangażowaniem pozował do zdjęć. 
Sesja wypadła doskonale, a jej efekty rodzice mogą oglądać w naszym 
przedszkolu (zdjęcia u pań woźnych).

Dzień Ziemi w Jabłkowie
Dzień Ziemi jest corocznym świętem, obchodzonym na całym świecie. 

Już małe dzieci na zajęciach w przedszkolu dowiadują się, iż taki dzień 
w ogóle istnieje. W naszym przedszkolu sprzątanie świata odbyło się 
20 kwietnia 2012 roku.    

Przedszkolaki przygotowały plakaty, 
transparenty oraz hasła nawołujące 
do tego, by dbać o środowisko. Wiele 
radości przyniosło dzieciom wspólne 
zbieranie śmieci, gdyż zdają sobie 
sprawę z tego, ile szkód mogą one 
wyrządzać. Kulminacyjnym punktem 
dnia było wspólne zasadzenie drze-
wa symbolizującego aktywne promowanie proekologicznych po-
staw. Uczenie dzieci od najmłodszych lat o zasadach ekologii 
pomoże im w dorosłym życiu być bardziej świadomym ekologicznie. 
Dzięki temu mamy szanse wychować mądre pokolenia, które nie 
będą niszczyły środowiska naturalnego. Uczmy dziecko jak dbać  
o środowisko oraz tłumaczmy dlaczego jest to tak ważne i jakie kon-
sekwencje niesie to za sobą.

Patrycja Widzińska

i w Rejowcu
W  Przedszkolu w Jabłkowie oddział w Rejowcu 26 kwietnia 2012 r. 

odbył się Dzień  Ziemi. 
Przedszkolaki wiedzą, że są częścią 

przyrody i muszą o nią dbać i ją chro-
nić, że są współodpowiedzialne za stan 
najbliższego otoczenia, są ekologami 
i strażnikami przyrody. 

Dzieci wykonały dwa plakaty na 
których uwidoczniony był najbliższy 
otaczający nas świat i jego teraźniejszy wygląd – zadanie dla Mrówe-
czek i świat z marzeń – zadanie dla Motylków, a to wszystko po to aby 
pokazać ludziom, że na Naszej Planecie może być pięknie.

Anna Kądziela
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Konkurs plastyczny na „Pisankę 
Wielkanocną” rozstrzygnięty

W piątek 13 kwietnia 2012 roku zapadł werdykt konkursu plastycznego  
na „Pisankę Wielkanocną”.

Nadesłano 39 prac z sześciu przedszkoli: Popowa Kościelnego, 
Mieściska, Skoków, Rejowca, Łosińca oraz Jabłkowa. Komisja w skła-
dzie: Agnieszka Przewoźna, Małgorzata Przybysz, Joanna Tomczak 
i Marzena Zawłocka po długich i ciężkich obradach wyłoniła sześć 
najlepszych prac. Oto wyniki konkursu:
W kategorii wiekowej 3-4latków:
I miejsce – Jessica Binkowska z Przedszkola w Popowie Kościelnym
II miejsce – Agnieszka Koprowska z Przedszkola „Leśne Ludki” 

w Mieścisku
III miejsce – Kinga Wyrozumialska z Przedszkola Publicznego 

w Jabłkowie – oddział w Łosińcu
W kategorii 5-6latki:
I miejsce – Wiktoria Kruś z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie – 

oddział w Łosińcu
II miejsce – Kacper Kurzawa z Przedszkola Samorządowego im. 

Kubusia Puchatka w Skokach
III miejsce – Liliana Zmudzińska z Przedszkola Samorządowego im. 

Kubusia Puchatka w Skokach
Jury miało trudne zadanie, ponieważ wszystkie nadesłane przez 

dzieci prace były oryginalne i bardzo ciekawe. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci książek, gier dydaktycznych 
i puzzli, a także dyplomy. Ponadto każdy uczestnik za udział w kon-
kursie otrzymał dyplom i książkę.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy.
Patrycja Widzińska

Apel majowy
Dzieci z przedszkola w Rejowcu 30 kwietnia 2012r. uczestniczyły 

w apelu przygotowanym przez dzieci szkolne z okazji obchodów 
świąt majowych. 

Przedszkolaki miały za zadanie przygotować flagę Polski, a dzie-
ci szkolne przygotowały inscenizację barwnych dziejów naszego 
państwa. Przedszkolaki dowiedziały się czym jest i jakie ma zna-
czenie Konstytucja i dlaczego uchwalenie tego dokumentu ma dla 
Polaków tak ogromne znaczenie. Dzieci zapoznano z symbolami 
narodowymi. Nasi mali obywatele z dumą śpiewali hymn Polski 
i wymachiwali flagami.

Anna Kądziela

Poznajemy zawody
Grupa 5-6latków z Jabłkowa dnia 14 maja 2012 roku wybrała 

się na wycieczkę do Mieściska, w celu poznania specyfiki pracy: 
strażaka, listonosza, lekarza, pielęgniarki oraz bibliotekarki.

Zaczęliśmy od zwiedzania remizy strażackiej, gdzie strażacy przy-
gotowali i przeprowadzili bardzo ciekawy pokaz sprzętu strażackiego 
oraz akcji ratunkowych. 

Następnie udaliśmy się do Ośrodka Zdrowia, gdzie pan doktor 
i pielęgniarki pokazały nam gabinety lekarskie oraz przyrządy me-
dyczne niezbędne do wykonywania tych zawodów. 

Bardzo podobała nam się wizyta w bibliotece. Zwiedziliśmy tam 
bibliotekę dla dzieci i dorosłych oraz muzeum, które gromadzi bar-
dzo stare i fascynujące przedmioty. Na koniec poszliśmy na pocztę 
by zaobserwować pracę listonosza. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pokazały nam trudy 
swojej codziennej pracy.

Patrycja Widzińska

Zaproszenie do szkoły
26 kwietnia w naszej szkole zorganizowano drzwi otwarte dla sze-

ściolatków i ich rodziców, aby mogli przekonać się, że wcześniejsze 
rozpoczęcie edukacji sprzyja dzieciom, a w naszej szkole są stworzone 
odpowiednie warunki stymulujące wszechstronny rozwój. 

Goście mieli możliwość osobistego poznania dyrektora, nauczycieli 
i wychowawców, którzy udzielali szczegółowych informacji  i oprowa-
dzali zainteresowanych po szkole. Obejrzeli sale lekcyjne wyposażone 
w pomoce dydaktyczne i multimedia, zajmowali po raz pierwszy miejsca 
w szkolnych ławkach, aby poczuć się jak prawdziwi uczniowie. Sale 
komputerowe, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka z czytelnią, opie-
ka pielęgniarki, pomoc psychologiczno-pedagogiczna to kolejne atuty 
naszej placówki przygotowanej na przyjęcie pierwszoklasistów. Ponadto 
w ofercie szkoły znaleźć można szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań z różnych dziedzin rozwijających zainteresowania i pa-
sje uczniów oraz wspomagających i wyrównujących poziom edukacji.

 Spora grupa odwiedzających  przekonała się, że szkoła to miejsce 
przyjazne i warto zacząć edukację już w wieku 6 lat.

Czystość i jeszcze raz czystość
27 kwietnia 2012r. klasy trzecie spotkały się z przedstawicielką 

wągrowieckiego Sanepidu- panią Ewą Czarnecką. Zaproszona przygo-
towała pokaz na temat mikrobów. Uczniowie dowiedzieli się w jakich 
warunkach przenoszą się choroby. Zrozumieli, które czynności zapew-
niają nam zdrowie i dobrą kondycję. Z niecierpliwością oczekujemy 
rezultatów- zadowolonych, radosnych i rezolutnych twarzy.

Nauczyciele klas III

Międzynarodowy rok nietoperzy
Przyrodnicy z całego świata okres 2011-2012 obwołali Między-

narodowym Rokiem Nietoperzy. Nasi uczniowie wspólnie z PTOP 
„Salamandra” pogłębiali swoje wiadomości, ponieważ na stronie tej 
organizacji na blogu „Nocny Łowca” od 1.12.2011 r. o zwyczajach nie-
toperzy pisze jeden z nich. W ten sposób ujawnia informacje dotyczące 
ulubionych siedlisk, echolokacji, rozmnażania, rozwoju i odżywiania. 
Podczas porannych spotkań przyrodniczych uczniowie uczestniczyli 
w cyklu zajęć o nietoperzach. W szkole powstało 15 prac plastycznych 
promujących przyjazny wizerunek tych zwierząt. Autorzy prac zdecydo-
wali się na reprezentowanie szkoły w ogólnopolskim konkursie PTOP 
„Salamandra” pod hasłem „Gacki”. W naszym najbliższym otoczeniu 
nietoperze wczesną wiosną były widziane w kościele pod wezwaniem 
Św. Piotra i Pawła oraz o zmroku nad Placem Powstańców Wielkopol-
skich w Skokach. W Polsce stwierdzono występowanie 25 gatunków 
nietoperzy. Wszystkie są chronione!

Magdalena fertsch

Pierwszy powiatowy festiwal sztafet
10 maja w Wągrowcu uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickie-

wicza w Skokach pod opieką Katarzyny Dziel uczestniczyli w biegach 
sztafetowych na dystansie 4X100m oraz w sztafecie szwedzkiej. Nasza 
szkoła wystawiła dwie drużyny w kategorii dziewcząt oraz chłopców. 
Drużyna chłopców z klasy VI zajęła II oraz III miejsce, natomiast 
dziewczęta ukończyły oba biegi na II miejscu. Poza konkursem 
startowały również dwie nasze młodsze drużyny, które mimo iż nie 
zdołały wywalczyć miejsca na podium, zaprezentowały się znakomicie 
i stanowią bardzo dobre zaplecze sportowe na przyszły rok szkolny. 

Skład drużyny I dziewcząt: Ewelina Szymańska, Katarzyna Szcze-
paniak, Anna Kostecka, Anna Surdyk.

Skład drużyny II dziewcząt: Kamila Budka, Julia frąckowiak, 
Martyna frąckowiak, Łucja Teofilewska.
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Skład drużyny I chłopców: Jakub Kubiński, Mateusz Tyll, Krystian 
Nowak, Piotr Smolanowicz. 

Skład drużyny II chłopców: franciszek Dukszta, Adrian Szwed, 
Michał Grabiszewski, Sebastian Dąbrowski.

Dziewczęta na podium w czwórboju 
lekkoatletycznym

11 maja był kolejnym dniem sportowych zmagań. Tym razem za-
wodnicy naszej szkoły próbowali swoich sił w Mistrzostwach Powiatu 
Wągrowieckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym na stadionie wągro-
wieckiego OSiRu, na który przybyło 9 reprezentacji chłopców oraz 7 
reprezentacji dziewcząt. Każdy z zawodników startował w następują-
cych konkurencjach: bieg na dystansie 60m, skok w dal, rzut piłeczką 
palantową oraz bieg na 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców. 
Mimo uciążliwego upału zawodnicy uzyskiwali bardzo dobre wyniki 
i w każdej konkurencji starali się dawać  maksimum swoich możliwości. 
Drużynie chłopców zabrakło odrobiny szczęścia i niestety nie udało 
się im zająć miejsca na podium. Szkoła Podstawowa nr 3 z Wągrowca 
wyprzedziła nas jednym punktem i zajęła III miejsce tuż za szkołą 
z Gołańczy oraz Mieściska. 

Bardzo dobrze spisała się reprezentacja dziewcząt, która zajęła III 
miejsce i wróciła z tych zawodów z brązowym medalem. 

Poza klasyfikacją drużynową przeprowadzona została również 
klasyfikacja indywidualna.

Uczennica naszej szkoły - Ewelina Szymańska, uzdolniona sporto-
wo, ambitna, pełna ducha walki, mimo kontuzji mięśnia dwugłowego 
uda, zajęła III miejsce wśród wszystkich startujących zawodniczek. 

Szkoda, że nie wszyscy uczniowie, którzy zostali wytypowani do re-
prezentowania naszej szkoły w tych zawodach i z pewnością wpłynęliby 
na uzyskanie wyższych wyników, nie wyrazili chęci swojego uczest-
nictwa. Z pewnością do zalet sportu należy kształtowanie charakteru 
człowieka. Uprawiając konkretny sport uczymy się przecież odpowie-
dzialności, trzeźwości myślenia oraz umiejętności podejmowania de-
cyzji. Ogromną zaletą sportu, która znacząco wpływa na kształtowanie 
charakteru jest również umiejętność współpracy w zespole. Wiele jest 
bowiem dyscyplin, które wymagają takiego właśnie działania. W zgra-

nej drużynie zawodnicy nie mają problemów z porozumieniem. Taka 
umiejętność pozwala unikać konfliktów, sporów, ponieważ wszelkie 
nieporozumienia w sportowej drużynie przenoszą się natychmiast na 
jej wyniki. Tę bardzo ważną umiejętność sportowcy mogą przenieść 
również na grunt codziennego życia. Może chociażby to powinno 
na przyszłość zachęcić uczniów do udziału w zawodach sportowych 
i reprezentowania w nich naszej szkoły, co z pewnością dla każdego 
ucznia powinno być ogromnym wyróżnieniem.

Ewelinie oraz pozostałym zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skład drużyny dziewcząt: Ewelina Szymańska, Marta Dudzińska, 
Anna Kostecka, Patrycja Korczak, Anna Surdyk 

Skład drużyny chłopców: Jakub Kubiński, Mateusz Tyll, franciszek 
Dukszta, Krystian Nowak, Piotr Smolanowicz, Krystian Kubiak

Opiekun reprezentacji: mgr Katarzyna Dziel

Dzień Ziemi
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie wzięli udział w akcji sprzątania świa-

ta. Na lekcjach realizowano tematy związane z ochroną środowiska, 
omówiono naturalne źródła energii oraz sporządzono gazetki tema-
tyczne. Uczniowie angażując się w różnorodne formy przedsięwzięcia, 
wykazali się odpowiedzialnością za środowisko i najbliższe otoczenie, 
o czym świadczyło zebranie kilkunastu worków opadów.

Podczas przerw kl. Ve przeprowadziła akcję plakatową na boisku 
szkolnym. Plakaty informowały o konieczności oszczędzania energii 
i segregowania odpadów. Przypominały również o gminnej zbiórce zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Na korytarzu 
szkolnym uczniowie podziwiali fotografie „Przyrody Polskiej”, których 
wyboru dokonali uczestnicy kółka przyrodniczego. W sali przyrodniczej 
wyeksponowano efekty pracy grupowej – plakaty z radami, jak dbać 
o Ziemię. W ekspresji plastycznej i redakcyjnej uczniów znalazło od-
bicie hasło tegorocznego Dnia Ziemi: „Dobra energia dla wszystkich”. 

Aldona Lubiatowska, Magdalena Fertsch

W „Łysym Młynie”
Kl. Va i Vc podjęły naukę przyrody w Ośrodku Edukacji Leśnej 

„Łysy Młyn” w Biedrusku. Uczestniczyli w zajęciach przygotowanych 
i prowadzonych przez leśnika – panią Karolinę Prange. Przekazane 
wiadomości dotyczyły głównie ptaków i owadów oraz roli martwego 
drewna w lesie. W „Łysym Młynie” mieści się również Centrum 
Ochrony Pachnicy Dębowej – owada żyjącego w martwym drewnie. 
Uczniowie obserwowali owady i ich fragmenty za pomocą mikrosko-
pów, obejrzeli film z pachnicą w roli głównej, korzystali ze ścieżki 
edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie”, zapoznali się z zastosowaniem 
m.in. tlenomierza i parasola entomologicznego, oglądali prawdziwą 
tamę bobrową oraz teren bytowania bobrów. Cennym obiektem ośrod-
ka jest XV-wieczny mechanizm młyna wodnego oraz czynna studnia 
typu „żuraw”. Podczas podsumowania wycieczki okazało się, że wielu 
uczestników wycieczki poszerzyło zakres wiedzy. 

Magdalena fertsch
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Dzień Ziemi 2012
Przesłaniem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Jabłkowie było 

hasło „Dobra energia dla wszystkich”. Celem przeprowadzonej im-
prezy było kształtowanie u uczniów odpowiedzialnego postępowania 
ze źródłami energii w domu i w szkole.

Prezentację multimedialną na ten temat przygotowali i zaprezen-
towali „Młodzi badacze przyrody” pod czujnym okiem p. Agnieszki 
Przewoźnej. Podczas prelekcji przekazano nam wiedzę z zakresu 
pochodzenia prądu, źródeł jego pozyskiwania oraz tego, jak chronić 
środowisko, odpowiednio gospodarując energią. Kolejnym punktem 
dnia były występy uczniów klas I – III, którzy przedstawili utwory 
o tematyce ekologicznej. Jury I miejsce w tej kategorii przyznało klasie 
I. Następnie rozpoczął się pokaz Eko – mody. Każda klasa miała za 
zadanie przygotować strój z materiałów nadających się do powtórnego 
przetworzenia. Pomysły przerosły nasze oczekiwania! I miejsce zo-
stało jednak przyznane klasie II za sukienkę ślubną. Kolejny konkurs 
dotyczył uczniów klas IV – VI. Uczniowie przygotowali indywidualne 
prace plastyczne pt. „Zostań przyjacielem Ziemi – oszczędzaj energię”. 
Miejsca czołowe zajęli odpowiednio: I miejsce Kacper Tyll, II miejsce 
Wiktoria Klimczak, III miejsce Monika Pachowicz; wyróżniona została 
także praca Patryka Piechowiaka.

Kolejnym punktem dnia było wspólne sprzątanie. Uczniowie wraz 
z nauczycielami porządkowali teren nie tylko przy szkole ale także na 
terenie miejscowości i przy drogach prowadzących do Jabłkowa. Po 
wspólnym sprzątaniu ogłoszone zostały wyniki konkursów, wręczono 
dyplomy i nagrody oraz zaproszono wszystkich na wspólny poczęstu-
nek – pieczone kiełbaski.

Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną. 
Celem ich jest  promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. 
Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez 
różnorodne instytucje. Uczniowie szkoły w Rejowcu i Lechlinie 
również włączyli się w te akcje oczyszczając z śmieci pobliskie tereny. 
Podsumowanie Dnia Ziemi nastąpiło  przy wspólnym pieczeniu kieł-
basek na ognisku.

Rośliny i zwierzęta chronione 
w Polsce

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu przyrodniczego, zor-
ganizowanego przez nauczycielki przyrody panią Agnieszkę Przewoźną 
i Grażynę Kufel, była ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Łopuchowie, Popowie Kościelnym i Jabłkowie. Konkurs składał 
się z 2 etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Do drugiego etapu 

zakwalifikowało się 16 uczniów. Etap ten odbył się 26 kwietnia 2012 
r. w Szkole Podstawowej w Jabłkowie. Wiedza uczestników była 
imponująca, a rywalizacja niezwykle wyrównana. Dopiero dogrywka 
pozwoliła wyłonić laureatów konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. W konkursie przyrodniczym 

„Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce” najwięcej punktów uzyskali 
następujący uczniowie:

I miejsce – Dominka Kądzielawa – SP w  Łopuchowie,
II miejsce – Ilona Nowicka – SP w Jabłkowie (Filia w Rejowcu),
III miejsce – Daria Sonnenberg – SP w Jabłkowie.
Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy osiągniętych wy-

ników i zapraszamy do udziału w  kolejnym konkursie przyrodniczym  
w roku szkolnym 2012/2013.

Agnieszka Przewoźna

Spotkanie z Wandą Chotomską
20 kwietnia uczniowie rejowieckiej  szkoły wzięli udział w VII edy-

cji Emiliady – spotkania z literaturą dla dzieci i twórczością Emilii 
Waśniowskiej, która odbyła się w poznańskich Łejerach.

W pierwszej części Emiliady wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy piękne 
aranżacje piosenek Emilii Waśniowskiej oraz Mariusza Matuszew-
skiego, wykonane przez  uczniów z różnych szkół. W drugiej części 
uczniowie – aktorzy teatrzyku Rozwesołki  z Rejowca wystąpili w przed-
stawieniu pt. „Kruk i lis” oraz „Księżniczka w żabę zaklęta”. Całości 
przyglądali się znakomici goście zaproszeni na tę okazję: kompozytor 
Mariusz Matuszewski, poetka, pisarka Wanda Chotomska, ilustratorka 
Elżbieta Krygowska-Butlewska oraz autor książek dla dzieci i mło-
dzieży Grzegorz Kasdepke. W kolejnej części Emiliady  uczniowie 
szkoły w Rejowcu wzięli udział w spotkaniu autorskim z panią Wanda 
Chotomską. Poetka prezentowała z elementami rapowania, fragmenty 
nowej książeczki „ Miotła i ptak”. Opowiadała o swoich inspiracjach 
twórczych, odpowiadała na pytania uczniów oraz przekazała kilka 
cennych rad. Pani Wanda obiecała odwiedzić naszą szkołę w Rejowcu 
oraz wybrać się na jesienny spacer z uczniami do lasu w poszukiwaniu 
grzybów. Na zakończenie spotkania w dowód wdzięczności uczniowie 
podarowali poetce przygotowany przez nich upominek. Szkolna bi-
blioteka natomiast wzbogaciła się o książki W. Chotomskiej oraz G. 
Kasdepke, oczywiście ze specjalnymi dedykacjami autorów.

Anita Czechowska

Nasz świat w obiektywie
Z okazji Dnia Ziemi Samorząd Uczniowski w Lechlinie zorgani-

zował konkurs na zdjęcie przedstawiające piękno naszego otoczenia. 
Uczniowie zainteresowani konkursem zaprezentowali na swoich 
fotografiach to, co w otaczającym świecie jest dla nich najpiękniejsze. 
Były więc zdjęcia przedstawiające budzącą się do życia przyrodę – 
kwitnące drzewa i krzewy, rozkwitające w lasach i ogrodach kwiaty. 
Były też zdjęcia  ulubionych zwierząt, okazów przyrody, ciekawych 
miejsc w okolicy miejsca zamieszkania. Wszystkie prace zostały wy-
eksponowane na gazetce w holu szkoły. Wyboru 3 najpiękniejszych 
fotografii dokonali rodzice podczas szkolnej wywiadówki, uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły podczas głosowania. Najwięcej głosów 
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zdobyły zdjęcia Sary Podolskiej,  Anity Sydow i Dominiki Jasińskiej. 
Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.

Katarzyna Rakowska

Na pomoc potrzebującym
Samorząd Uczniowski  szkoły w Jabłkowie i Lechlinie włączył się do 

akcji „Pomoc dla dzieci z Afganistanu”, zorganizowanej przez Fundację 
Pomocy Humanitarnej REDEMPTORIS MISIO. Akcja zainicjowana 
została przez polskich żołnierzy stacjonujących w tym biednym kraju. 
Wezwali oni uczniów polskich szkół do wsparcia dzieci w Afganistanie, 
które nie mają obuwia i odzieży na zimę, brakuje im również przyborów 
szkolnych. Zbieraliśmy pieniądze, które w wysokości 70 zł przekaza-
liśmy na konto Fundacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za 
pomoc i zaangażowanie. Cieszymy się, że w naszej szkole są uczniowie, 
którym  los ich afgańskich rówieśników nie jest obcy.

        Równocześnie informujemy, że w maju przystąpiliśmy do kolejnej 
akcji pod patronatem Fundacji. Nosi ona nazwę „Opatrunek na ratu-
nek”. Fundusze, jakie uda się zebrać, zostaną wykorzystane do zakupu  
materiałów opatrunkowych i wysłane do misyjnych szpitali w Afryce. 
I tym razem liczymy na to, że nasi uczniowie nie będą obojętni na los 
ubogiej społeczności Afryki. Więcej informacji o tej i innych akcjach 
fundacji można uzyskać na stronie www.medicus.ump.edu.pl. 

Katarzyna Rakowska

Witaj maj, trzeci maj!
W poniedziałek 30 kwietnia uczciliśmy 221. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji Trzeciego Maja, uczestnicząc w uroczystym apelu zatytu-
łowanym „Witaj, majowa jutrzenko!”. Uczniowie z klas III-VI przygo-
towali  z tej okazji program słowno-muzyczny, w którym przypomnieli 
okoliczności uchwalenia Konstytucji oraz postaci wielkich patriotów, 

którzy podjęli próbę ratowania Ojczyzny. Radosny uroczysty nastrój 
majowego święta podkreślały również biało-czerwone flagi i wykonane 
własnoręcznie przez najmłodszych uczniów kotyliony.   

Lidia Błachowiak

Niecodzienna lekcja 
języka niemieckiego

27.02.2012 r. odbyła się w skockim gimnazjum niecodzienna lekcja 
języka niemieckiego. Na zaproszenie nauczycielki języka niemiec-
kiego- pani Haliny Kunke, przybył Deutsch-Wagen -Tour,  specjalny 
samochód ,opatrzony logo ogólnopolskiej akcji Instytutu Goethego 
popularyzującej  język niemiecki w szkołach i przedszkolach.  

W czasie kilkugodzinnych zajęć lektorka przekazała 60 uczniom 
z klas pierwszych i drugich, którzy naukę języka naszych sąsiadów 
rozpoczęli w gimnazjum, wybrane informacje z kultury, geografii i życia 
współczesnego Niemiec. Przedpołudnie upłynęło miło i szybko na na-
gradzanych wcześniej za nowatorskość grach i animacjach językowych, 
wykorzystujących ruch, rywalizację oraz  zabawę. Wszyscy uczestnicy 
mieli możliwość praktycznego zastosowania języka niemieckiego 
podczas zajęć i nauczenia się nowych słówek. Uczniowie byli bardzo 
zaangażowani w wykonywanie kolejnych zadań, chociaż zajęcia trwały 
90 minut. Dodatkową motywacją za szybkie i bezbłędne rozwiązanie 
zadań były nagrody -niespodzianki w postaci toreb z logo projektu, 
breloczków, plakietek, długopisów i koszulek. 

Uczniowie: Kamil Gramza, Justyna Bartkowiak, Marcin Sommer-
feld, Kacper Konieczny, Jakub Hahn zaprezentowali przygotowane 
samodzielnie w czasie ferii prezentacje multimedialne na temat 
zabytków Berlina i Niemiec, za co zostali nagrodzeni oceną celującą 
z języka niemieckiego, brawami kolegów i prowadzącej zajęcia oraz 
nagrodą w postaci torby na książki z logo DWT.

Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia motywacji uczniów 
do nauki języka Goethego i Beethovena i jego popularyzacji oraz 
sprawił uczestnikom dużo radości.

Halina Kunke,  
germanistka, organizator wizyty DWT czyli Deutsch-Wagen -Tour  

w Gimnazjum w Skokach

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ
Wszystkich zainteresowanych fotografią i Polską widzianą 

w obiektywie aparatu fotograficzego Gerlinde Schmidt -berlińskiej 
dziennikarki, zapraszamy w sobotę 2.06.2012r. o godzinie 10:00 
na otwarcie niecodziennej wystawy fotograficznej w Bibliotece 

w Skokach. 
Tytuł wystawy brzmi „Moja Polska-wrażenia z podróży" 

-„Mein Polen-Reiseimpressionen"
Gerlinde Schmidt fotografuje od wielu lat, ma na swoim koncie kilkanaście 

wystaw, ostatnia dotyczyła dorobku wybitnego niemieckiego artysty -plastyka 
profesora Gerharda Thieme.  Jej ulubionymi motywami są przyroda i archi-
tektura.   Zdjęcia Gerlinde Schmidt można podziwiać także na stronie www.
flickr.com/fotos/gerlinde-s

 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy
Organizatorzy Halina Kunke oraz Małgorzata Zaganiaczyk
pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
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POSTAW NA RODZINĘ
7 maja br. w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej w Skokach odbyło 

się spotkanie inaugurujące kampanię profilaktyczną „Postaw na 
rodzinę”, do której Gmina Skoki przyłączyła się w tym roku po raz 
pierwszy. Spotkanie poprowadziła koordynator ds. uzależnień pani 
Małgorzata Szpendowska- Wylegalska. 

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli placówek oświatowych 
z terenu Miasta i Gminy Skoki, Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego  w Antoniewie, Biblioteki Publicznej i  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach, świetlic środowiskowych, samorządu teryto-
rialnego oraz  rad rodziców z poszczególnych szkół. 

Wszystkim przybyłym przedstawiono idee przyświecające kampa-
nii „Postaw na rodzinę”, podkreślając ich koncentracje na rozwija-
niu i wzmacnianiu czynników chroniących dzieci i młodzież przed 
sięganiem po środki psychoaktywne, wśród których najważniejszym 
jest prawidłowo funkcjonująca rodzina, stanowiąca źródło pozytyw-
nych wzorców. Rozdano pakiety materiałów edukacyjnych - ulotek 
i plakatów oraz zaprezentowano przykłady działań podejmowanych 
przez inne samorządy pod szyldem kampanii. 

Głównym punktem spotkania była wspólna dyskusja nt. działań, 
jakie można byłoby zrealizować w ramach kampanii w Gminie 
Skoki. Postanowiono zorganizować jeszcze jedno spotkanie ro-
bocze, którego zadaniem będzie wypracowanie  harmonogramu 
przedsięwzięć, które będą organizowane pod kampanijnym szyldem 
oraz przydzielenie zadań konkretnym osobom i instytucjom. Ter-
min spotkania wyznaczono na dzień 28 maja br. na godz. 16.00 i  
postanowiono zaprosić na nie młodzież, aby mogła zaprezentować 
swoje pomysły.

Agata Student

OGŁOSZENIE
W dniach od 25.06.2012r. do 08.07.2012r. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Skokach będzie nieczynna dla czytelni-

ków z powodu inwentaryzacji księgozbioru. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Kampania ZTU 2012 w Gminie 
Skoki ruszyła

Jak co roku inauguracja kampanii profilaktycznej ZACHOWAJ 
TRZEźWY UMYSŁ rozpoczęła się w naszej Gminie naradą roboczą, 
która odbyła się w dniu 12.04.2012 r. sali konferencyjnej Biblioteki 
Publicznej w Skokach i którą poprowadziła koordynator ds. uzależnień 
pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska.

Zaproszeni goście, będący przedstawicielami rożnych instytucji 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych wśród 
społeczności lokalnej, zostali zapoznani z celami tegorocznej edycji 
kampanii, jej przewodnimi hasłami oraz w formie prezentacji multime-
dialnej z materiałami edukacyjno - profilaktycznymi przygotowanymi 
dla uczniów, rodziców, nauczycieli, sprzedawców alkoholu i kierowców.

Po raz pierwszy, oprócz przedstawicieli samorządu terytorialnego, 
szkolnych koordynatorów kampanii, pedagogów i psychologów szkol-
nych, wychowawców świetlic środowiskowych przedstawicieli ośrodka 
pomocy społecznej czy biblioteki, w naradzie uczestniczyli reprezen-
tanci samorządów uczniowskich i ich opiekunowie.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani też z ideą i mate-
riałami edukacyjnymi dotyczącymi drugiej z rozpoczętych w Gminie 
Skoki kampanii – ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA.

Ustalono, że wszystkie instytucje uczestniczące w kampanii nadeślą 
do jej koordynatora propozycję swoich przedsięwzięć, na podstawie 
których powstanie Program Kampanii w Gminie Skoki.

Tradycyjnie już, patronat honorowy nad kampaniami sprawować 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – pan Tadeusz Kłos, a patronat 
medialny redakcja „Wiadomości Skockich”.

Małgorzata Szpendowska-Wylegalska

TURNIEJ GMINNEJ LIGI PIŁKI 
NOŻNEJ 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza mieszkańców 
Gminy Skoki do wzięcia udziału w TURNIEJU GMINNEJ LIGII 
PIŁKI NOŻNEJ 2012.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na formularzach (dostępnych 

w Urzędzie pok. Nr 7).
2. Zgłoszeni do Turnieju zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Kapitan danej drużyny może zgłosić maksymalnie 12 zawodników.
4. W skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie osoby niezrzeszone w klu-

bach sportowych, zameldowane na terenie Gminy Skoki, dopuszcza się 
obecność maksymalnie dwóch osób niezrzeszonych, zameldowanych 
poza Gminą Skoki.

5. Sędziów wyznacza organizator Turnieju, a w razie nieobecności wyzna-
czonego sędziego, sędziego wyznacza gospodarz pojedynku.

6. Każdy z zawodników obowiązkowo powinien posiadać przy sobie do-
wód tożsamości.

7. Sędzia i koordynator mają prawo do legitymowania zawodników oraz 
usuwania z meczu osób, które nie są ujęte na formularzach zgłoszenio-
wych lub nie spełniają kryteriów niniejszego Regulaminu.

8. Punktacja: 3pkt.-wygrana, 1pkt.-remis, 0pkt.-przegrana.
9. „Żółte i czerwone kartki” otrzymane przez zawodników są anulowane 

po każdym spotkaniu i nie przechodzą na kolejne.
10. Rozgrywki odbywają się na boiskach sportowych, na terenie Gminy 

Skoki. Wymiary boisk to 40x60m. Czas trwania meczu 2 x po 15 minut.
11. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej 

klasyfikacji decyduje bezpośredni mecz.
12. Wszelkie zmiany, po otrzymaniu harmonogramu rozgrywek kapitanowie 

drużyn mogą uzgadniać z koordynatorem Turnieju.
13. Nagrody dla wszystkich drużyn funduje Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
14. Za niesportowe zachowanie zawodnika z danej drużyny Koordynator 

zastrzega sobie prawo do nakładania kar finansowych, obciążających 
przyznaną pulę finałową całej drużyny.

15. Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń, które 
należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciasto-
wicza 11, pok. nr 7, tel. (61) 8 925 811. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 
i dostosowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.
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aRCHIDIECEzJaLNY DoM 
REkoLEkCYJNY w RoŚCINNIE

Poznaj swoją gminę!

Bogata, urozmaicona historia wybudowanego w stylu późno klasy-
cystycznym pałacu rozpoczyna się w roku 1860. Jego budowniczym 
i pierwszym mieszkańcem był pruski właściciel majątku Rościnno, 
a równocześnie jeden z fundatorów obecnego kościoła pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, a wówczas świątyni ewangelickiej w Skokach, baron 
von Winterfeld. Kolejnymi pruskimi właścicielami majątku Rościnno 
i pałacu byli: od roku 1878 rodzina von Jagow, w latach 1907-1913 
rodzina von Der Lancken, w latach 1913-1918 rotmistrz von Bachr i w 
latach 1918-1920 ostatni właściciel niemiecki Stickel. 

W wyniku sprzedaży przez spadkobierców Ewy Jagow 75 % gruntów 
Komisji Kolonizacyjnej i przeprowadzonej parcelacji w rezultacie której 
powstały gospodarstwa chłopskie z majątku pozostało 154 ha resztówki 
wraz z parkiem i pałacem. Resztówkę tę za wybitne zasługi wojenne 
w latach 1918-1920, od rządu polskiego w roku 1920 otrzymał inżynier 
agronom Jan Gąsiorowski. 

Kolejnym właścicielem resztówki na podstawie uchwały Sądu 
Powiatowego w Wągrowcu z dnia 7.10.1925 został ksiądz Kazimierz 
Maliński, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, który 
w dniu 26.10.1926 roku sądownie przekazał ją na własność Arcybi-
skupstwa Poznańskiego.

W swych pierwotnych założeniach nowonabyty obiekt miał być 
miejscem medytacji i wypoczynku dla seminarzystów Katolickiego Se-
minarium Biskupiego w Poznaniu oraz kapłanów diecezji poznańskiej 
i gnieźnieńskiej. Prowadzeniem domu zajęły się siostry elżbietanki, 
które umieścił w nim ks. prymas Edmund Dalbor. Od tego też czasu Ro-
ścinno odwiedzali biskupi Gniezna i Poznana. Często przebywał tu i po 
wiosce przechadzał się kardynał August Hlond, będący od 24.06.1926 
do 4.03.1946 arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim.  

W okresie międzywojennym, co roku w czasie wakacji przebywali 
tu klerycy seminariów duchownych Poznania i Gniezna, a jednym 
z nich w 1933 roku był przyszły proboszcz skockiej parafii Marian Sa-
moliński.

Od 7.09.1939 do 23.01.1945 roku Rościnno znajdowało się pod oku-
pacją niemiecką. Siostry zakonne wypędzono, a „Dom” zamieniono 
na obóz i szkołę dla młodzieży Hitlerjugend.

W roku 1945 po zakończe-
niu działań wojennych okro-
jony do 23 ha obiekt został 
przywrócony Stolicy Arcybi-
skupiej w Poznaniu. Siostry 
wróciły do Rościnna, a na 
czas wakacji, tak jak przed 
wojną przyjeżdżali tu klerycy 
i księża. Urządzano też ko-
lonie dla dzieci i młodzieży. 
Wydzielono miejsce na kaplicę, w której od roku 1949 odprawiano msze 
święte. W ogrodzie zbudowano Grotę Matki Bożej, a w późniejszym 
okresie urządzono stacje drogi krzyżowej. W pałacu znaleźli też swój 
dom księża emeryci. Częstym jego gościem był też ksiądz arcybiskup 
Antoni Baraniak, do dzisiaj z sentymentem wspominany przez miesz-
kańców Rościnna.

Po wizycie w Rościnnie, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba postanowił 
wyznaczyć dla Domu nowy program działania i uczynić go domem 

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Rościnnie działa od listopada 1984 roku, najpierw jako Dom 
Rekolekcyjny Archidiecezji Poznańskiej, a od roku 2005, po zmianach granic polskich diecezji jako Dom 
Rekolekcyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

rekolekcyjnym dla wszystkich dorosłych mieszkańców diecezji poznań-
skiej. Aby sprostać temu zadaniu, w latach 1978-1984 przeprowadzono 
kapitalny remont pałacu w ramach którego dobudowano jego lewe 
skrzydło, a w miejsce starego rozebranego budynku gospodarczego 
wybudowano hotel rekolekcyjny.

W listopadzie 1984 roku nastąpiło poświęcenie i uroczyste otwarcie 
Domu Rekolekcyjnego. Od tego czasu przez cały rok trwają w nim 
rekolekcje i dni skupienia dla różnych grup wiekowych, społecznych 
i zawodowych wiernych oraz członków stowarzyszeń i organizacji ka-
tolickich, a także  katechetów i kapłanów. Od sierpnia 1994 roku nowy 
arcybiskup poznański ks. Julian Paetz postanowił by Dom był otwarty 
również dla dzieci i młodzieży oraz by był udostępniany na uroczysto-
ści rodzinne. Teraz też wraz z dziećmi i młodzieżą polską przez kilka 
lat wypoczywały w nim dzieci i młodzież polonijna z Kazachstanu i z 
Rosji. W roku 2005 Dom stał się Domem Rekolekcyjnym Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej i w swych podwojach gościł kolejnych arcybiskupów 
gnieźnieńskich: ks. Henryka Muszyńskiego i ks. Józefa Kowalczyka. 
Jednak zasadniczy program jego działania nie ulega zmianie. 

Do września 1997 roku domem zajmowały się siostry elżbietanki, 
a w związku ze zwiększonym zakresem jego zadań w 1983 roku Kuria 
dodatkowo wprowadziła funkcję dyrektora – kapłana, którą aktualnie 
pełni ks. dr Tomasz Trzaskawka. 

Wokół obiektów rekolekcyjnych rozciąga się założony w połowie 
XIX w., a więc równolegle z budową pałacu, rozległy park z bogatym 
drzewostanem. Zabytkowy pałac wraz z otaczającym go parkiem zostały 
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Po-
znaniu wpisane do rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego. 

Opracował Edmund Lubawy
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RowEREM PRzEz ŚwIaT

W Skokach ukończyła Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza, a następnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Wągrowcu. Z kolei nastąpiły 
studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i lata pracy 
w CPN w Poznaniu. W trakcie pracy Lucyna 
poznała pasjonata turystyki rowerowej Igora 
Czajkowskiego i znajomość ta zaowocowała 
związkiem małżeńskim. Teraz „nasza skoczan-
ka” pracując starała się być przykładną żoną, 
a że lubiła gotować, z upodobaniem zajęła 
się prowadzeniem domu. Tymczasem Igor 
pozostając wierny swej młodzieńczej pasji, 
każdy wolny czas starał się spędzać na rowerze. 
Poznawał nie tylko Polskę, ale i odległe zakątki 
świata i w końcu swymi zainteresowaniami 
„zaraził” i małżonkę.

Ale o tym już najlepiej opowiada nasza 
bohaterka: „Przygoda rowerowa zaczęła się 
w roku 2005, kiedy miałam już dość słuchania 
zachwytów Igora wracającego z kolejnej wyprawy 
na temat gdzie był i co widział. Postanowiłam, 

że będę podróżować z nim. Pierwszy wspólny 
wyjazd Meksyk, Belize, Gwatemala – rok 2005. 
Kolejny rok 2006 i kolejna wyprawa – Sri Lanka.  

Potem była przerwa bo miałam wylew i potem 
dopiero był test czy wytrzymam i w 2008 roku po-
jechaliśmy na Krym oraz do Mołdawii i Rumunii.

Po tej wyprawie Igor zafascynował się rowera-
mi poziomymi. Wiosną 2009 roku pojechaliśmy 
na „poziomkach” do Sierakowskiego Parku Kra-
jobrazowego.  A w czerwcu tego samego roku na 
„poziomkach” objechaliśmy Sardynię i Korsykę. 

Jesienią okazało się, że jestem w ciąży i to 
podwójnej, więc wyprawy musiały poczekać. 

Ale już we wrześniu 2010 roku z 4-miesięczny-
mi wówczas Marysią i Magdą wzięliśmy udział 
w Ogólnopolskim Zlocie Rowerów Poziomych 
w Pile. Oczywiście Młode podróżowały z nami 
w specjalnej przyczepce rowerowej, w której wy-
mienia się wkłady stosownie do wieku dziecka. 
Przyczepka kanadyjskiej firmy Chariot, to jedna 
z lepszych konstrukcji tego typu na świecie.

Później robiliśmy kilka krótkich „wypadów” 
z Dziewczynkami: okolice Zielonej Góry, Dolina 

Baryczy, Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 
Poznania. W sezonie staramy się każdy weekend 
spędzać z Dziewczynkami na rowerach. One 
uwielbiają z nami podróżować, a my uwielbiamy 
podróżować razem z nimi. To doskonały sposób 
na wspólne spędzanie czasu, na zaszczepienie 
w dzieciach „bakcyla” do poznawania świata 
i obcowania z przyrodą.

W tym roku planujemy okolice Brukseli, 
a potem Wielką Brytanię”.

Obecnie w życiu zawodowym, małżonkowie 
Lucyna i Igor Czajkowscy prowadzą sklep 
i serwis rowerowy w Poznaniu. Lucyna będąc 
już wytrwałą turystką rowerową, o swych 
przygodach, o poznawanych krajach, o ich 
mieszkańcach i przyrodzie, w bardzo ciekawy 
i obrazowy sposób dzieli się z czytelnikami 
wydawanego w Poznaniu, poświęconego tu-
rystyce rowerowej miesięcznika „Rowertur”. 
O wyprawach rowerowych Lucyny i Igora 
poczytać można też na stronie internetowej 
www.wyprawy.cyklotur.com

Edmund Lubawy

SPOSóB NA ŻYCIE LUCYNY (ZD. LUDZKOWSKIEJ) I IGORA CZAJKOWSKICH

Lucyna Czajkowska, córka skoczan Aurelii i Andrzeja Ludzkowskich urodziła się 1 lipca 1971 roku w Wągrowcu. 
Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła w domu rodzinnym w Skokach, do którego już jako poznanianka z przy-
jemnością powraca. 


