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Był taki wrzesień, jest taki wrzesień

Główne uroczystości odbyły się 
na skockim Placu Powstańców 
Wielkopolskich. Przybył tutajy 
poczty sztandarowe, delegacje 
zakładów pracy organizacji i sto-
warzyszeń działających w mieście 
i gminie, uczniowie miejscowych 
szkół wraz z nauczycielami miesz-
kańcy naszej miejscowości. 

O godzinie 12:00 strażacka 
syrena skupiła uwagę zgro-
madzonych na wydarzeniach, 
które rozpoczęły się pod tablicą 
pamiątkową. Odśpiewano hymn 
narodowy i głos zabrali harcerze 
z 7 Skockiej Drużyny Harcer-
skiej „HYCE” im. gen. Stanisła-
wa Sosabowskiego. Najpierw ich 
drużynowy hm. Andrzej Surdyk 
krótko przybliżył wydarzenia 
sprzed 75 lat szczególną uwagę 
poświęcając temu, co przed laty 
wydarzyło się w naszej miej-
scowości. Następnie harcerki 
i harcerze przedstawili ofiary 
hitlerowskiego terroru w Sko-
kach, jakie zapisał w swej relacji 
Franciszek Bartkowiak:

„….Nie sposób ująć wszystkich 
sposobów maltretowania miesz-
kańców Skoków przez najeźdźcę 
hitlerowskiego. Z grubsza ujmu-
jąc, można wyróżnić:
1) wysiedlanie z własnych do-

mów i mieszkań na poddasza 
i oficyny,

2) wysiedlanie na teren General-
nej Guberni,

3) wywożenie na prace do Nie-
miec,

4) poniżanie godności przez 
przymus kłaniania się Niemcom 
i przez bicie bykowcem,

5) zmuszanie nieletnich dzieci do 
prac fizycznych,

6) poniżanie dzieci naszych przez 
„Hitlerjugend”,

7) katowanie w więzieniach,
8) wysyłka do obozów koncen-

tracyjnych,
9) rozstrzeliwanie.

Nie podobna też podać wszyst-
kich poszkodowanych, bo prze-
rosłoby to rozmiary szkicu. Np. 
tylko 5 - 6 rodzin w całym mieście 
zdołało przesiedzieć okupację 
w własnych, przedwojennych 
mieszkaniach. Nie podobna też 
wymienić wszystkich Polaków wy-
wiezionych do prac w Niemczech. 
Będę więc przytaczał jedynie przy-
kłady, starając się podać możliwie 
całą litanię rozstrzelanych, choć 
i tu mogą być braki.

Rok 1939
Dzień 8 września – to dzień żało-

by. W dniu tym wkroczyli Hitlerow-
cy do naszego miasta. Miejscowi 
Niemcy momentalnie przeistoczyli 
się w otwartych naszych wrogów. 

Oni to oprowadzali oprawców 
i katów po polskich domach. Oni 
to mają na sumieniu życie po-
mordowanych Polaków, choć ci 
z obawy nie pokazywali się nawet 
na ulicy. Z ukrycia obserwowali-
śmy co się dzieje w mieście. Kto 
z obowiązku musiał się pokazać 
na ulicy, bywał zaczepiany i mu-
siał długo się prosić i uniewinniać, 
żeby wrócić cało do domu.

Pierwszą ofiarą naszego miasta 
był obywatel Krzywosądzki Jan. 
Weszli do jego sklepu Hitlerowcy 
i zaczęli przywłaszczać jego towa-
ry. Właściciel zwrócił uwagę, że to-
war jest jego własnością, i że żoł-
nierz niemiecki tak nie postępuje. 
Ogarnęła ich wściekłość, skato-
wali nieszczęsnego do nieprzytom-
ności, następnie sporządzili wyrok 
śmierci i wykonali wyrok przez 
rozstrzelanie, grzebiąc go płytko 
w ogrodzie ob. Kwietniewskiego. 
Prowadzącego do ogrodu przez 
Rynek, z okrutnie zmasakrowaną 
twarzą, pociętą szyją, widziała na-
uczycielka Kobusówma Stefania, 
stojąca z podniesionymi rękoma 
na Rynku, oczekując też wyroku 
śmierci (której jednak udało się 
wyślizgnąć z rąk oprawców).

Drugą ofiarą tego dnia był Żyd 
Maks Loszyński ,  ostatni Żyd 
Skoków. Dlatego zginął, bo był 
Żydem. W dużej mierze przyczynił 

się do tego miejscowy Niemiec 
Schünke. Żyd przeczuwając co 
mu grozi, począł uciekać i przy 
spalonym młynie został zastrze-
lony.

Trzecią ofiarą tego dnia był 
obywatel  Łakota Jan. Szedł szosą 
wągrowiecką, w kierunku miasta. 
W pobliżu parku spotkał się ze 
swoimi katami. Zadali mu pyta-
nie w języku niemieckim, którego 
ten nie rozumiał. Było to powo-
dem da napaści i rozstrzelania 
go na szosie. Pochowano go na 
ogrodzie Skwierzyńskiego tuż przy 
szosie w km 13,7 – 13,8, również 
bardzo płytko.

Po czynie tym owi bandyci udali 
się w kierunku Wągrowca, szu-
kając nowych ofiar po domach. 
Gdy z daleka zobaczyli Polaka, 
strzelali do niego, jak do celu. 
W takiej opresji znalazłem się i ja 
idąc z dziećmi i żoną, ale w czas 
uciekliśmy w pobliski zagajnik. 
W takiej też sytuacji został zastrze-
lony w tym dniu obywatel Urbano-
wicz Jan, czwarta z rzędu ofiara.

Nie ominęli oni gospodarstwa 
Łakoty, przed godziną zamor-
dowanego, gdzie pokazali znów 
krzyżacką nienawiść. Tu na miej-
scu zastrzelili jeszcze syna jego 
Stanisława, którego pogrzebano 

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych dat w świa-
domości Polaka. Kojarzy się przede wszystkim z in-
auguracją kolejnego roku szkolnego. Nie inaczej było 
i w tym roku. O godzinie 8:30 rok szkolny rozpoczęło 
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, a o 
10:00 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. 
Do obydwu skockich placówek przybyli uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, były apele i 
spotkania w klasach. Jednakże w każdej z tych uro-
czystości przewijał się „tamten wrzesień”, czyli wspo-
mnienie roku 1939 i wybuchu II wojny światowej.

Dokończenie na str. 2
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za stodołą, a matkę ciężko ranili i wywieźli w niewiadomym kierunku 
(i Skoków już nie zobaczyła), pozostawiając na łasce losu małoletnie 
dzieci, które przerażone rozbiegły się, unikając tym sposobem śmierci. 
Jest to piąta i szósta ofiara tego dnia.

Gdy się nieco uspokoiło, sieroty wybłagały pozwolenie na pogrzeb 
rodziców. Musiały to urządzić cicho, o szarej godzinie, polnymi droga-
mi, bez kapłana i orszaku pogrzebowego. Zbolałe, złamane wróciły do 
osamotnionego domu, przeżywając w tak młodym wieku niezrozumiałą 
dla nich tragedię życia ludzkiego.

Siódmą ofiarą tegoż dnia był obywatel Maniak Antoni. Usłyszał strza-
ły, wyszedł więc z domu i zauważył Niemców. Na ich widok chciał się 
ukryć do schronu, przez siebie zbudowanego, w tym momencie został 
trafiony w szyję i padł nieżywy.

Ósmą ofiarą był obywatel Witkowski Andrzej z Lechlina. Idąc do 
Skoków, napotkał bandę Hitlerowców, która zadała mu jakieś pytanie. 
Niewinna odpowiedź, że jest Polakiem, wprowadziła tych bandytów 
w szał i wściekłość do tego stopnia, że ze słowami „Ty polska świnio” 
poczęli go bić kolbami aż do utraty przytomności. Potem strzałami 
karabinowymi ofiarę swoją dobili. Pogrzebany został w okopach, 
między cmentarzem a zabudowaniem, nad drogą do miasta. W kilka 
dni później, rodzina postarała się pogrzebać na cmentarzu.

W tym samym miejscu, tego samego dnia i w ten mniej więcej sposób 
został zamordowany dziewiąty z rzędu Polak, Ochędzan Władysław 
z Potrzanowa.

Głównym hersztem tych bandytów był Lück z Budziszewa, który sam 

mordował i ma blisko 20 ofiar na swoim sumieniu, strzelał tam, gdzie 
spotkał Polaka, to też sporo pono ofiar leży na polach okolicznych…..”

Po każdej tragicznej historii czytająca tekst osoba, przy dźwię-
kach werbla w wykonaniu druha Adama Frąckowiaka, ustawiła pod 
tablicą zapalony znicz. Następnie, także przy odgłosach werbla, 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na koniec burmistrz Miasta 
i Gminy Tadeusz Kłos podziękował przybyłym mieszkańcom oraz 
harcerzom za występ.

Andrzej Surdyk 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Piec Gabriela 07.08.2014 
Tomczak Alexander 29.07.2014 
Korczak Carmen 09.08.2014 
Kędzierska Emilia 07.08.2014 
Malczewska Ewelina 08.07.2014 
Deminiak Stanisław 14.08.2014
Pisarek Marcelina 20.08.2014 
Wardyński Alan 14.08.2014 
Pawlak Mateusz 10.09.2014 
Łosiniecka Maria 08.09.2014 
Konieczny Gracjan 07.09.2014 
Koterba Maria Magdalena 04.09.2014  

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:

Radziński Kamil i Orzechowska Monika 
Michalak Szymon i Stachowiak Monika
Greser Daniel i Janowska Jolanta
Nowicki Wojciech i Ciachla Ilona 
Nitzke Krzysztof i Nowak Judyta
Stawowy Kacper i Czarna Agnieszka
Pruss Piotr i Jechorek Anna
Rapczyński Dariusz i Malicka Katarzyna
Stiller Mateusz i Kruś Marika
Ratajczak Michał i Maćkowiak Marcelina
Zarzycki Maciej i Królikowska Joanna
Słoma Piotr i Kujawa Magdalena
Marszałek Adam i Kowalewska Natalia
Nowak Rajmund i Matecka Magdalena

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:

Wojciechowski Stanisaw ur. 1942  – Skoki zm. 12.08.2014 
Wawrzyniak Maria ur. 1942  – Skoki zm. 18.08.2014 
Siwiec Zdzisław ur. 1938 - Kakulin zm. 27.08.2014 
Sadłowski Hieronim ur. 1957  – Kuszewo zm. 20.08.2014 
Igła Wiesław ur. 1970 - Skoki zm. 20.08.2014 
Cablewski Bogdan ur. 1951 - Szczodrochowo zm. 10.09.2014 
Połczyńska Wanda ur. 1950  – Glinno zm. 05.09.2014.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 września 2014 roku

upłynął termin płatności III raty podatków:
 rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę. 

Termin płatności IV raty wyżej wymienionych podatków
przypada 15 listopada 2014r.

KOMUNIKAT!
GODZINY OTWARCIA URZĘDU

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

BURMISTRZ
Tadeusz Kłos

przyjmuje interesantów w każdą środę
w godz. 12:00 - 15:30

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
Zbigniew Kujawa

przyjmuje interesantów w Biurze Rady w każdą środę
w godz. 14:00 - 15:30

KASA URZĘDU OTWARTA W GODZINACH
poniedziałek 9:00 - 16:00

wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
Bądź widoczny na drodze!

W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego, a zwłaszcza o bezpie-
czeństwo pieszych, od 1 września br. wprowadzone zostały przepisy 
nakazujące

pieszym poruszającym się po zmierzchu oraz w porze nocnej 
i w złych warunkach atmosferycznych po drodze w terenie 

niezabudowanym używania elementów odblaskowych.
- za poruszanie się po drodze bez tych elementów grozi nam mandat 

karny. 
Do wprowadzenia takiego rozwiązania władze zmobilizowała rosnąca 

liczba poważnych wypadków drogowych z udziałem pieszych, często ze 
skutkiem śmiertelnym, jakie zdarzają się o zmierzchu, w porze nocnej 
oraz w złych warunkach atmosferycznych. 

Pamiętajmy, w świetle świateł samochodu – pieszy poruszający się bez 
elementów odblaskowych widoczny jest z 16,5 m a zaopatrzony w elementy 
odblaskowe już ze 150 m.

Dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo, zaopatrzmy się w elementy 
odblaskowe i używajmy ich zgodnie z w/w nakazem.

Edmund Lubawy
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I chociaż wówczas nasi Jubilaci znajdowali 
się wśród wielu par nowożeńców, dzisiaj na-
leżą do tych nielicznych szczęśliwców, którym 
udało się – zapewne dzięki własnym staraniom, 
zrozumieniu, szacunkowi i poświęceniu, ale 
i dzięki Opatrzności – dożyć i w gronie swych 
najbliższych cieszyć się i świętować obecny Ju-
bileusz.

Zgodnie z ustalonym już w Mieście i Gmi-
nie zwyczajem, z okazji Jubileuszu Państwo 
Rogalów odwiedził Burmistrz Tadeusz Kłos 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Joanną Wolicką-Przywarty, który 
w imieniu Samorządu Gminy Skoki i swym 
własnym wraz z okolicznościowym kwiatkiem 
podziękował Im za wysiłek włożony dla dobra 
swych rodzin i dla społeczeństwa. Gratula-
cjom towarzyszyły też życzenia dalszych lat 
wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu oraz 
cieszenia się uznaniem ze strony najbliższych 
i współmieszkańców.

Wizyta ta dała upust do wspomnień z bo-
gatego życia Jubilatów, które ostatecznie do-

prowadziło Ich do Skoków, które stały się ich 
miejscem na ziemi. 

Pani Leonarda urodziła się 7.06.1930 r. 
w Nowym Świecie w powiecie wieluńskim. 
Tutaj też wraz z rodziną przeżywała lata 
okupacji, w tym bombardowanie przez 
hitlerowców 1.09.1939 r. pobliskiego Wielu-
nia, a po wyzwoleniu udała się na „Ziemie 
Odzyskane”. Z kolei pan Roch urodził się 
14.08.1924 r. w Bolensdorf w Niemczech, gdzie 
pracując doczekał się końca wojny. Tak więc 
na „Ziemiach Zachodnich” skrzyżowały się 
drogi obecnych Jubilatów, które zaowocowały 
przysięgą małżeńską.

Po ślubie małżonkowie zamieszkali u rodzi-
ców Pani Leonardy w Wierzchowicach w po-
wiecie głogowskim. W tym czasie Pani Młoda 
pomagała rodzicom w prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego, a jej małżonek pracował 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 
Następnie Państwo Rogalowie zamieszkali 
w Marcinkach w Gminie Kobyla Góra w po-
wiecie ostrzeszowskim. Teraz pan Roch pod-

ŻELAZNY JUBILEUSZ 
LEONARDY i ROCHA ROGALÓW

Przeżyłem/am z Tobą tyle lat...

Niezwykle piękny, bo Żelazny Jubileusz Pożycia Małżeńskiego w dniu 27 sierpnia obchodzili mieszkańcy 
Skoków Państwo Leonarda zd. Maciaszczyk i Roch Rogala. Bo właśnie teraz minęło 65 lat od pamiętnego 
dnia, gdy 27 sierpnia 1949 roku ówcześni narzeczeni stając przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Gaworzycach w powiecie głogowskim wyrazili wolę wspólnego życia i założenia rodziny. Śluby swe w 
obliczu Boga potwierdzili w kościele pw. Św. Michała w Nielubii.

jął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Rolniczego w Ostrzeszowie, a następnie do 
czasu rozpadu NRD pracował w Eisenhüt-
tenstadt. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. 
pan Rogala zamieszkał u swej córki Leonardy 
Por prowadzącej wraz z mężem Tadeuszem 
gospodarstwo rolne w Potrzanowie – wcze-
śniej tu już przeprowadziła się jego małżonka. 
W roku 2008 Państwo Rogalowie wraz z córką 
i jej rodziną zamieszkali w Skokach. 

Nasi Żelaźni Jubilaci wychowali 3 dzieci 
– 2 córki i 1 syna. Cieszą się posiadaniem 
4 wnuczek i 2 wnuków oraz 4 prawnuczek 
i 2 prawnuczków. Jak na swój wiek cieszą się 
stosunkowo dobrym zdrowiem i szczęściem 
swych najbliższych. 

Przyłączając się do życzeń składanych Jubi-
latom z okazji Ich Żelaznych Godów, w imieniu 
Redakcji „Wiadomości Skockich” życzymy Im 
wielu kolejnych rocznic i radości ze wspólnie prze-
żytych dni oraz ze szczęścia swych najbliższych. 

Edmund Lubawy
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Nowy Król Żniwny w skockim Bractwie 
Kurkowym Alojzy Pacholski rozpoczął swoje 
panowanie. Wyłoniono go w tradycyjnym 
strzelaniu przeprowadzonym w dniu 16 sierp-
nia 2014r na strzelnicy w Antoniewie.

Alojzy Pacholski piastował tron królewski 
również w roku 2013. Można więc żartobliwie 
powiedzieć, że zasiedział się na tronie, albo że 
spodobało mu się panowanie i z żalem było 
mu się z nim rozstać. Można też powiedzieć, 
że wyjątkowo szczere były życzenia składane 
przez braci i gości, w tym przez Burmistrza 
Tadeusza Kłosa na porannym, pożegnalnym 
śniadaniu królewskim, gdy wszyscy życzyli mu 
dalszego panowania. Ale mówiąc poważnie 
i przechodząc do konkretów o panowaniu 
nowego – starego Króla zadecydowało „So-
kole Oko” Alojzego Pacholskiego, który 
w Strzelaniu o Tytuł Króla Żniwnego okazał 
się najlepszym strzelcem. 

Uroczystości w dniu 16 sierpnia w przed-
dzień poprzedziło spotkanie powitalne skoc-
kich Braci z delegacją Strzelców z Bardowick 
– na zaproszenie Skoczan przybyło 9 strzelców 
i 6 członków ich rodzin z V-ce Prözident Ma-
rion Prehn. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, 
że współpraca skoczan ze strzelcami z Bra-
dowick trwa już 17 lat i wiąże się z realizacja 
wielu projektów oraz zaowocowała wieloma 
indywidualnymi przyjaźniami. 

16 sierpnia nastąpiło tradycyjne powitanie 
Króla Żniwnego pod siedzibą Bractwa przy 
ulicy Wągrowieckiej, po którym wszyscy 
zgromadzeni udali się pod tablicę pamiątkową 

u bramy cmentarza poświęconą Powstań-
com Wielkopolskim, gdzie oddano honory 
brackie, odśpiewano hymn państwowy oraz 
hymn bracki i odmówiono modlitwę. Z kolei 
nastąpił przemarsz do kościoła pw. Świętego 
Mikołaja Biskupa na Mszę święta odprawioną 
w intencji zamarłych i aktualnych braci i ich 
rodzin. Po Mszy świętej bracia i goście w to-
warzystwie pocztów sztandarowych przeszli 
ulicami pod siedzibę Bractwa, gdzie odbył 
się uroczysty apel. Teraz też, ślubowanie 
i przysięgę złożyła Małgorzata Florysiak, która 
stała się pełnoprawnym członkiem Bractwa. 
Po apelu zgromadzeni wznieśli toast na cześć 
Króla Żniwnego, a następnie zasiedli przy 
biesiadnym stole na pożegnalnym śniadaniu 
królewskim wydanym przez Króla Żniwnego 
AD 2013 Alojzego Pacholskiego i jego Mał-
żonkę Marię. 

W godzinach popołudniowych na strzelnicy 
w Antoniewie odbył się Turniej Strzelecki. 
W głównym strzelaniu Turnieju – z KBKS 
o Tytuł Króla Żniwnego zwyciężył brat Alojzy 
Pacholski, który tym samym kolejny rok 
będzie pełnił tę funkcję. Tytuł I i II rycerza 
wywalczyli bracia Stanisław Gołembowski 
i Paweł Ślósarczyk.

W strzelaniach towarzyszących Turniejo-
wi Królewskiemu:

- Do Tarczy darczyńców (strzelanie z wia-
trówki) zwycięstwo wywalczył Krzysztof  Jach-
na, II miejsce zajął Aleksander Mitkowski, 
a III Jerzy Nowak.

- Punktowym (z wiatrówki:
W kategorii panów: I miejsce wystrzelał 

Aleksander Mitkowski, II Jerzy Nowak, a III 

Sokole Oko Alojzego Pacholskiego
w Strzelaniu o Tytuł Króla Żniwnego

Krzysztof Migasiewicz.
W kategorii pań: I miejsce zajęła Janina 

Szymańska, II Marion Prehn, a III Elwi-
ra Stoińska.

W kategorii młodych strzelców: I miejsce 
zdobył Kasper Grzegorzewski, II Albert Grze-
gorzewski, a III Adam Frąckowiak.

- Do Kura (z KBKS): triumfował Krzysztof 
Jachna, II miejsce zajął Alojzy Pacholski, a III 
Martin Rudolf z Bradowick.

- Zapadkowym (z KBKS): zwyciężył i I miej-
sce zajął Aleksander Mitkowski, na II miejscu 
uplasował się Jerzy Nowak, a na III Ry-
szard Cibail.

- Czarnoprochowym (z pistoletu): zwyciężył 
Tomasz Futro, II miejsce zajął Jerzy Nowak, 
a III Aleksander Mitkowski.

W Turnieju rozegranym między członkami 
Bractwa Kurkowego a członkami Strzelców 
z Bardowick (z KBKS) zwyciężył Georg Ru-
dolf, II miejsce zajęła Brigitte Rudolf (oboje 
z Bardowick), a na III miejscu uplasował się 
Paweł Ślósarczyk ze Skoków.

Na zakończenie Turnieju przeprowadzono 
Strzelanie o Puchar Królów w pojedynku tym 
rozegranym przez Królów Zielonoświątko-
wych i Żniwnych zwyciężył i Puchar zdobył 
Krzysztof Jachna. Na drugim II miejscu 
uplasował się Krzysztof Migasiewicz, a na III 
Andrzej Tatara. 

Najcelniejszym Strzelcem Turnieju został 
Aleksander Mitkowski. 

Święto brackie, w sobotę 16 sierpnia zakoń-
czył Raut Królewski wydany przez nowego – 
starego Króla Alojzego Pacholskiego.

Stanisław Grzegorzewski
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Dał hasło do rozpoczęcia uroczystości. Poczty sztandarowe, dele-
gacje sołeckie z wieńcami , Orliki z Klubu Wełna Skoki, starostowie 
dożynek, kapela i Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej 
Poligrodzianie, zaproszeni goście, mieszkańcy, miłośnicy święta 
plonów, maszyny rolnicze i konie w siodle oraz bryczki stworzyli 
niepowtarzalną oprawę orszaku. Przepięknie udekorowany niemalże 
każdy odcinek trasy arcydziełami ze słomy nie miał sobie równych ani 
w powiecie ani w Wielkopolsce. Wszystkie dekoracje własnoręcznie 
przygotowali Łosinianie. 

Oficjalne uroczystości rozpoczęła prezentacja wieńców dożynko-
wych. Niespełna 20. Dzieł zaprezentowali  wyjątkowo widowiskowo  
w asyście Orlików przedstawiciele sołectw. Po przywitaniu gości przez 
Tadeusza Kłosa Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nastąpiła liturgia 
mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz parafii pw Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym, Edward Lajtloch 
oraz ks. Sławomir Komorski, proboszcz parafii Lechlin. O oprawę mszy 
św. zadbali Monika i Tomasz Serwatka. We mszy aktywnie uczestniczyli 
mieszkańcy Łosińca ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  szkolnych 
w strojach ludowych. 

Kolejnym punktem uroczystości był obrzęd dożynkowy w wyko-
naniu Zespołu Pieśni i Tańca PP Poligrodzianie, w trakcie którego 
przy wtórze kapeli, starości dożynkowi pani Barbara Kaczyńska i pan 
Aleksander Berent przekazali Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 
bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów, którym podzielił 
się z uczestnikami dożynek. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy 
uczestnicy dożynek mogli skosztować wiejskich przysmaków. I tu 
ponownie zaangażowały się Orliki, tym razem w roli kelnerów do-
żynkowych.  

Nadszedł czas na wyróżnienia i podziękowania. Burmistrz podzię-
kował Danucie Berent za 40 lat sołtysowania w Łosińcu, a nagrody 
„Złoty Kłos” przyznał rolnikom z Łosińca panom Janowi Mendel i  
Jarosławowi Kwapińskiemu.

Tradycyjnie już wystartował VII Turniej Sołectw Gminy Skoki. Ry-
walizowało 14 wsi w pięciu konkurencjach. Nowością był jednoczesny 
wyścig kilku ekip w konkurencjach: narty, balot i siedmiomilowe buty 
oraz uruchamianie stoperów przez zawodników w celu zapewnienia 
jak najbardziej obiektywnego pomiaru czasu.

Miejsca na podium w tegorocznym turnieju  zajęły: pierwsze drużyna 
sołectwa Rościnno i czek o wartości 5000 zł, drugie Sławica i 3000 zł, 

trzecie sołectwo Chociszewo i 2000 zł. Kolejne miejsca i czeki o wartości 
1000 zł zdobyły: IV miejsce Potrzanowo, V miejsce Łosiniec, VI miejsce 
Niedźwiedziny. Następne miejsca od VII do XIV przypadły kolejno 
drużynom sołectw: Sława Wlkp, Kuszewo, Pomarzanki, Lechlinek, 
Lechlin, Szczodrochowo, Glinno i Kakulin. Te drużyny otrzymały 
czeki o wartości 500 zł. W trakcie pomiędzy konkurencjami artystyczne 
występy zaprezentowali Maciej Kujawa z Agnieszką oraz Metrum.

Fani Teresy Werner, szczególnie zaś panowie szczelnie wypełnili 
boisko w Łosińcu w oczekiwaniu na koncert pięknej wokalistki. Prze-
boje „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała” długo jeszcze brzmiały 
w uszach i na ustach publiczności.

Na dożynkach nie zabrakło również stoisk rękodzielniczych, han-
dlowych, gastronomicznych i atrakcji dla dzieci. Na uwagę zasłużyły 
szczególnie: wystawa o charakterze edukacyjno – przyrodniczym Lasów 
Państwowych zorganizowana przez Nadleśnictwo Durowo, warsztaty 
prowadzone przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu oraz plastyczne 
autorstwa Edyty Marciniak ze Skoków, dmuchańce, przejażdżki konne, 
bryczką i w siodle, kolejka i inne.  

Trwająca niemal do rana, zabawa pod gwiazdami, z zespołem AK-
CES w roli głównej zakończyła świętowanie.

Zdjęcia z Dożynek na stronie www.gmina-skoki.pl 

PLON NIESIEMY PLON…
Dożynki Gminy Skoki – Łosiniec 2014
W ostatnią sobotę sierpnia rolnicy z Miasta i Gminy Skoki świętowali zakończenie żniw, czyli tradycyjne 

Dożynki. Tym razem odbyły się we wsi Łosiniec. Po 10.latach przerwy barwny korowód ponownie przeszedł 
główną ulicą wsi. 

Za pomoc w organizacji dożynkowego święta 
kłaniamy się w podzięce:

• Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 
• MIESZKAŃCOM Sołectwa Łosiniec jako współorganizatorom 

dożynek, twórcom wszystkich dekoracji we wsi, gościnnym i po-
mocnym: dzieciom, młodzieży i dorosłym.

• Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA w Jabłkowie 
• Marianowi Deminiak – trybuna dla publiczności
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach
• Piotrowi  Wiśniewskiemu – prowadzenie turnieju
• Bartoszowi Wiśniewskiemu – muzyczna oprawa turnieju
• Mobilnej Kulturze z siedzibą w Wągrowcu
• Jackowi Dukszcie - prezenterowi
• Nadleśnictwu Durowo – wystawa Lasów Państwowych o charakterze 

edukacyjno – przyrodniczym
• Małgorzacie Bobrownickiej ze Stajni pod Lasem w Łosińcu
• Tadeuszowi Nojgebauer
• Krzysztofowi Mańce – sędziemu głównemu turnieju
• Witoldowi Bzdędze – pomysłodawcy i operatorowi nowoczesnej 

technologii komputerowej podczas turnieju
• Karolowi Kłos 
• Zuzannie Szamockiej
• Agnieszce Fertsch 
• Policji w Skokach
• Karolinie Stefaniak –  fotoreportaż
• Jackowi Kłosowskiemu
• Jackowi Zameckiemu

i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się 
do pomocy i współpracy 

z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach

dziękuje dyrekcja i pracownicy Biblioteki
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Do kraju tego gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…
                
Dziękczynną Mszą Świętą za tegoroczne plony oraz w intencji 

rolników odprawioną przez proboszcza ks. Błażeja Czarneckiego 
w kościele pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu 23 sierpnia 
2014r. mieszkańcy Brzeźna, Niedźwiedzin, Szczodrochowa, Stawian, 
Rejowca i Wysokiej rozpoczęli tegoroczne Parafialnno-Obwodowe 

Święto Plonów.
Cytowane na wstępie słowa z wiersza Cypriana Kamila Norwida pt 

„Moja piosenka” stały się mottem wygłoszonego przez księdza kaza-
nia, poświęconego szacunkowi dla owoców pracy rolnika oraz ogólnie 
szacunkowi dla owoców pracy człowieka, które nie byłyby osiągalne 
bez Bożego Błogosławieństwa. Kapłan mówił też o potrzebie bardziej 
sprawiedliwego dzielenia dóbr oraz o potrzebie takich działań, by 
w świecie, w którym w wielu miejscach panuje głód nie dopuszczać do 
marnowania żywności. 

W trakcie Mszy świętej nastąpiło poświęcenie prezentowanych przez 
delegacje wieńców dożynkowych sporządzonych z tegorocznych ziół, 
zbóż, owoców i warzyw, które zostały złożone u stóp ołtarza oraz chleba 
z tegorocznych zbiorów. Z chlebem tym Starostowie Dożynkowi: Zofia 
Skarupa z Rejowca i Wacław Kawczyński z Brzeźna w korowodzie 
dożynkowym prowadzonym przez Kapelę „Wiwaty” z Pobiedzisk 
przemieścili się na plac przy Świetlicy Wiejskiej. Tutaj po powitaniu, 
przez sołtysa Rejowca panią Ewę Zygmaniak wszystkich delegacji 
i mieszkańców wsi oraz gości oficjalnych i wszystkich przybyłych, 
nastąpiły obrzędy dożynkowe w wykonaniu Kapeli. Teraz też Staro-
stowie Dożynkowi wraz z tradycyjnymi życzeniami przy dźwiękach 
Kapeli przekazali chleb na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa. Z kolei 
Burmistrz wraz ze Starostami i panią Zygmaniak podzielił się chlebem 
z uczestnikami uroczystości.

Kapela zaprezentowała też wiązankę przyśpiewek i tańców ludo-
wych, po których zaserwowano poczęstunek – nie tylko z tegorocznych 
zbiorów. 

Spotkanie w dniu 23 sierpnia br w Rejowcu zakończyła zabawa 
taneczna. 

Oficjalnymi gośćmi uroczystości oprócz Burmistrza Tadeusza Kłosa 
byli też: radni Rady Powiatu Wągrowieckiego: Krzysztof Migasiewicz, 
Grzegorz Owczarzak i Stanisław Kida, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Skoki Zbigniew Kujawa wraz z radnymi: Jerzym Dembińskim 
i Arkadiuszem Sommerfeldem oraz Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.

Edmund Lubawy

PARAFIALNO - OBWODOWE ŚWIĘTO PLONÓW 
W REJOWCU...

Jak co roku na zakończenie żniw obchodzimy dożynki gminne, tak 
i w naszej miejscowości w niedzielę 31 sierpnia przeżywaliśmy dożynki 
parafialne. 

Na początku Mszy Świętej delegacje z okolicznych wiosek i Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie składały wieńce żniwne oraz 
kosz z warzywami, a dzieci na ofiarowanie przyniosły do ołtarza chleb 
i kwiaty. W czasie homilii ks. proboszcz Sławomir Komorski zwrócił 
się do rolników, którzy w pocie czoła ciężko pracują na roli. 

Nasze świętowanie jednak się na tym nie zakończyło, gdyż w godzi-
nach popołudniowych mieszkańcy Lechlina zgromadzili się na placu 
przy szkole gdzie dzielili się chlebem dożynkowym przyniesionym przez 
księdza proboszcza i wspólnie smażyli kiełbaski.

Paweł Grabiński 

... i W LECHLINIE

„CZY mNIE JESZCZE PAmIęTASZ?”

SkOkI i SkOCZANIE 
w starym obiektywie

W latach 2005 – 2012 parafianie pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Karola Kaczora przeprowadzili kapitalny remont, a właściwie restau-
racje kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach. 

W trakcie tego wielkiego dzieła, którego efekt widzimy na co dzień, rozebra-
no skruszałe i grożące niebezpieczeństwem i wybudowano nowe zewnętrzne 
ściany szachulcowe oraz wymieniono konstrukcje drewnianą i pokrycie dachu. 

Wykonano nowe tynki ścian na zewnątrz i wewnątrz kościoła oraz usunięto 
tynki z drewnianych kolumn podtrzymujących dach i sufit. Usunięto też tynki 
z drewnianych sufitów, a wraz z nimi wykonaną w latach 50-tych XX wieku 
obrazującą sceny biblijne, a nieprzedstawiającą wartości historycznej i arty-
stycznej polichromię.

Uzupełnieniem tych prac podstawowych były prace towarzyszące choć nie 
mniej ważne i niezbędne zarówno do normalnego funkcjonowania, jak i do 
zapewnienia estetyki obiektu, w tym: wymiana instalacji elektrycznej i podłogi, 
malowanie ścian i sufitów oraz odnowienie ołtarzy i sprzętu liturgicznego.

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków, a w ich efekcie kościołowi przywrócono 
wygląd historyczny tj. taki jaki cechował go przed prowadzonymi w trakcie jego 
użytkowania remontami. 

Dzisiaj w naszej rubryce 
„SKOKI i SKOCZANIE w sta-
rym obiektywie” zamieszczamy 
fotografię wykonaną w latach 
50-tych XX wieku ukazującą 
ówczesne wnętrze prezbiterium 
kościoła p.w. Św. Mikołaja Bi-
skupa w Skokach.

Zdjęcie wykonano po przepro-
wadzonym wówczas remoncie 
kościoła, w trakcie którego 
zainstalowano w nim organy 
oraz wykonano malowanie 
ścian i sufitów wraz polichromią 
na suficie głównej nawy, której 
fragment widzimy nad ołtarzem.

Przy ołtarzu ówczesny pro-
boszcz ks. Wiktor Joachimczak.

Edmund Lubawy
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

z dnia 4 września 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 ze zmianami)

informuję
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach

w zarządzonych na 16 listopada 2014 r. wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki 

Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w danym 
okręgu

1 Miasto Skoki – ulice: Boczna, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, Piaskowa, Plac Kościelny, 
Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Wąska, Wodna 1

2 Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, Ogrodowa, Parkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, 
Plac Strażacki, Rynkowa, Strumykowa 1

3 Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Wągrowiecka, Wczasowa, Zamkowa 1

4 Miasto Skoki – ulice: Wincentego Ciastowicza, Ludwika Dąbrowskiego, Dworcowa, 
Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Rakojedzka 1

5 Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, Dolna, Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa, 
Okrężna, Osiedlowa, Podgórna, Poprzeczna, Różana, Tulipanowa 1

6
Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, Czereśniowa,  Bartosza Głowackiego, Tadeusza 
Kościuszki, Leśna

cz. m. Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka
1

7 Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Lipowa, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa cz. m. Karolewo 1

8 wsie: Chociszewo, Kakulin, Rakojady przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn 1
9 wsie: Jabłkowo, Kuszewo osada: Pomarzanki 1

10 wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, Wysoka osada: Antoniewo Górne, przysiółek: 
Niedarzyn 1

11 wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Sławica, Stawiany osada: Ignacewo przysiółki: 
Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek 1

12 wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo osada: Gozdowiec 1
13 wsie: Budziszewice, Potrzanowo 1
14 wsie:  Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie Huby 1
15 wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach mieści się w budynku przy ul. Ciastowicza 11a w Skokach - sala na I piętrze (pomieszczenia byłej Biblioteki). 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
    /-/ Tadeusz Kłos

SZANOWNY CZYTELNIKU!
Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzenie w dniu 16 listopada 2014r. wyborów do organów stanowiących samorządu 
terytorialnego, tj. na radnych: - do sejmików wojewódzkich, - do rad powiatowych,- do rad miast, rad miejsko-gminnych i rad gmin
oraz na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin. W związku z zarządzonymi wyborami Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach 
opublikował Obwieszczenie o podziale Miasta i Gminy Skoki na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych do 
Rady Miejskiej Gminy Skoki wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Obwieszczenie to zamieszczamy poniżej.
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Sława wielkopolSka 
najatrakcyjniejSZa dla 
kupujących dZiałki pod 
ZaBudowę mieSZkaniową
W miesiącach lipiec i sierpień Gmina Skoki sprzedała trzynaście 

działek budowlanych, z czego aż dziesięć położonych w Sławie Wiel-
kopolskiej. 

Popyt na nieruchomości znacząco wzrósł w porównaniu z pierwszym 
półroczem bieżącego roku, kiedy to sprzedano jedynie cztery działki 
budowlane. Władze Gminy liczą na utrzymanie wzrostu sprzedaży, gdyż 
w budżecie na rok 2014 zaplanowanych jest 1.600.000,00 zł wpływów 
z tego tytułu. 

parking prZy dworcu 
w Skokach

Trwają prace związane z przystosowaniem terenu za dworcem 
w Skokach pod parking dla samochodów osobowych. 

Obecnie wszyscy korzystający z kolei pozostawiają swoje pojazdy 
wzdłuż ulicy Dworcowej. To utrudnia a czasem nawet uniemożliwia 
utrzymanie porządku na tej drodze. Teren za stacją został wyrównany 
i uprzątnięty. W następnej kolejności zostanie on utwardzony, oświe-
tlony i oznakowany.  

marketu na raZie 
nie BędZie

Przetarg na sprzedaż działek 122/4 i 121/4 w Skokach przy drodze 
wojewódzkiej 196 przeznaczonych pod budowę budynku wielkopo-
wierzchniowego, który zaplanowano na 29 sierpnia br., zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

Co prawda wadium w kwocie 100.000,00 zł wpłynęło na konto Gminy 
Skoki w terminie, lecz osoba zakwalifikowana do przetargu nie wstawiła 
się na licytację. W tej sytuacji już dziś wiadomo, że gruntów tych nie 
uda się sprzedać do końca 2014 roku. 

Adrianna Urbaniak 

roZpocZęcie 
roku SZkolnego 2014/2015
W dniu 1 września 2014 r. rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. 
Był to szczególny dzień dla uczniów klas I, którzy po raz pierwszy 

przekroczyli mury szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla dzieci 
3-letnich, które rozpoczęły swoją edukację przedszkolną. W tym roku 
szkolnym odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby uczniów. Obowiąz-
kiem szkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, objętych zostało 
łącznie 706 uczniów, w tym 165 w klasach I (z czego 60 uczniów 
6-letnich). 

Z ogólnej liczby tj.706 uczniów, aż 508 z nich uczęszczać będzie do 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, natomiast 
pozostali, w ilości 198 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie 
z filiami w Lechlinie, Pawłowie Skockim i Rejowcu, dla której organem 
prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”. 

Ilość uczniów, którzy uczęszczać będą do Gimnazjum Nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków w Skokach, w porównaniu do ubiegłego roku 
szkolnego, nie uległa zmianie i pozostaje na tym samym poziomie tj. 
298 uczniów. 

Jeżeli chodzi o najmłodszych mieszkańców, czyli dzieci w wieku 2,5 - 6 
lat, to aż 342 z nich uczęszczać będzie do przedszkoli prowadzonych 
na terenie naszej gminy. Najwięcej, bo aż 175 dzieci korzystać będzie 
z opieki Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Sko-
kach, 76 dzieci objętych będzie edukacją przedszkolną w Niepublicz-
nym Przedszkolu Artystycznym w Potrzanowie, a 91 przedszkolaków 
uczęszczać będzie do Przedszkola Publicznego „ Tęczowa Łąka” 
w Jabłkowie z filiami w Łosińcu i Rejowcu.

Wszystkim uczniom życzymy jak najwięcej szóstek, a przedszkolakom 
jak najmniej łez.

„nowi” dyrektorZy SZkół
Z dniem 1 września 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan 

Tadeusz Kłos powierzył Pani Jolancie Czepek stanowisko dyrektora 
Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach na-
tomiast Panu Wiesławowi Berendtowi stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. 

Okres powierzenia wynosi 5 lat i trwać będzie do 31 sierpnia 2019r. 
Powierzenie stanowiska jest konsekwencją przeprowadzonego postę-
powania konkursowego, w którym wyżej wymienieni przedstawili kon-
cepcję funkcjonowania i rozwoju placówki i odpowiadali na, czasami 
niełatwe, pytania członków komisji. „Nowym” dyrektorom gratulujemy 
wygranej w konkursie i życzymy satysfakcji z pełnienia obowiązków 
wynikających z powierzonej funkcji.

awanS Zawodowy
naucZycieli

W czasie kiedy uczniowie i znaczna część grona pedagogicznego 
szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Skoki, korzystała z uroków słonecznego lata, aż 9 nauczycieli zmagało 
się z trudem przygotowań jakie wiążą się z podniesieniem kwalifikacji 
zawodowych. 

Ciężka praca została nagrodzona. Miło nam powiadomić, że stopień 
nauczyciela dyplomowanego uzyskały Panie: Małgorzata Adrych i Be-
ata Cibail, zatrudnione w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach, a stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: Pani Paulina 
Marszewska, Pani Marzena Warzbińska, Pan Janusz Bojarski - zatrud-
nieni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz 
Pani Renata Królczyk i ks. Bartosz Gallas – zatrudnieni w Gimnazjum 
Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 

Stopień nauczyciela kontraktowego udało się zdobyć: Pani Eweli-
nie Andrzejewskiej ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach oraz Pani  Renacie Martyńskiej, będącej pracownikiem 
pedagogicznym Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach.

Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy sukcesów zarówno 
w życiu zawodowym jak i osobistym.

Beata Nowak-Szmyra 
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- sieć wodociągowa 
w Sławie wielkopolskiej 

Eko – Budowa z Międzychodu zakończyła budowę i zgłosiła zakoń-
czenie inwestycji w Sławie Wlkp polegającej na uzbrojeniu w sieć wo-
dociągową łącznie z wykonaniem podłączeń do nieruchomości. Prace 
wykonywane były na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz 
na terenie gminnych działek budowlanych.

Po odbiorze końcowym zadania sieć zostanie przekazana w zarząd 
i eksploatację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. 

- budowa nawierzchni dróg 
w rejowcu i w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy w imieniu Gminy Skoki podpisał umowę 
z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usugową „ BADERA” z Dalachowa 
na utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Rejowcu na długości 
748m oraz na utwardzenie kostką brukową na długości 50m łącznika 
pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Wągrowiecką w Skokach.

W/w zadanie zgodnie z umową ma zostać wykonane do 31 paź-
dziernika br. 

Firma „BADERA” jako najtańsza oferująca wykowanie zadania 

inweStycje komunalne za 554.435,95 zł. wybrana została z pośród 5 ofert które wpłynęły na 
ogłoszony przetarg na wykonanie w/w robót. Najdroższa oferta opie-
wała na 1.030.601,95 zł.

- kanalizacja deszczowa i nowa 
nawierzchnia z kostki brukowej 
na ulicy jodłowej, jarzębinowej 

i Świerkowej w Skokach
W końcową fazę wkroczyły prace przy budowie ulic na osiedlu 

Topolowa II w Skokach. Aktualnie wykonywane są prace wykończe-
niowe i porządkowe, a ich zakończenie powinno nastąpić do końca 
miesiąca września br, tj. przed terminem, który w umowie określono 
na 31.10.2014r.

- odzyskano kostkę brukową
W trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196 Gmina Skoki we-

szła w porozumienie z wykonawcą robót – „EUROWIĄ” i bezpłatnie 
uzyskała około 800m2 kostki brukowej ułożonej we wcześniejszych 
latach na ulicach: Rościńskiej, Poznańskiej i Kościelnej.

Kostka ta zostanie wykorzystana na zadania inwestycyjne i na bieżące 
prace na ulicach i drogach gminnych.

Edmund Lubawy
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CENY ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 12 września 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  żyto 

na mąkę ok. 500 zł/tona, pszenica na mąkę do 660  zł/t, jęczmień na kaszę 
ok. 500 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 600 zł/tona, pszen-
żyto do  530 zł/tona, jęczmień na paszę ok. 500 zł/tona. Do ceny doliczyć 
VAT. Zakłady Zbożowe mają pewne zapasy zbóż. Cena skupu rzepaku 
ozimego (suchego) – obecnie na poziomie ok. 1260 - 1300 zł/tona plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, 
jęczmień  32 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,60 – 0,80 zł 
za 1 kg. Ceny warzyw : marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50-2,00 
zł/kg, pietruszka, seler do 5,0 zł/kg, kapusta ok. 2,0 zł/główka, ogórki 2,0 
- 4,0 zł/kg, pomidory  2,50 - 4,00 zł/kg. Jabłka 1,5 – 2,5 zł/kg. Jaja kurze 
0,60 - 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 12 września 2014) – ok. 4,50 zł/kg plus 

VAT. Maciory do 3,40 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 260 – 320 
zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok.  10,0 zł za 1 kg wagi 
żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  byki około 6,00 - 6,50 zł/
kg plus VAT, jałówki 5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 zł/kg plus VAT. 
Mleko w skupie w cenie około 1,20 - 1,38 zł/litr plus VAT. Cena mleka 
nieco się obniża.

INNE CENY – NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2014 r.
Nawozy: mocznik ok. 1395 zł/tona, saletra amonowa ok. 1260 zł/t, polifo-

ska „6” ( z importu) ok. 1600 zł/tona. Otręby pszenne ok. 650 - 700 zł/tona 
– rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie ok. 500 - 550. Śruta sojowa ok. 2000 
zł/t – rok temu do 2450 zł/t, śruta rzepakowa do 1100 zł/tona. Cena oleju 
napędowego około  5,18 – 5,25 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,75 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Aktualny skup zboża nie jest zbyt duży. Rolnicy są zawiedzeni obecnym 

poziomem cen skupu zboża. Możliwe, że nieco wyższe (podobne jak w 2013 
r) ceny skupu zbóż będą dopiero pod koniec 2014 lub na początku 2015 
roku. Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 700 zł/t, 
żyto średnio 440 zł za 1 tonę, pszenżyto do 540 zł/t, jęczmień był w cenie 
do 530 zł za tonę.

Cena skupu tuczników ok. 4,50. Rok temu wynosiła ok. 5,40 zł/kg plus 
VAT. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – nasi 
producenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produkcji. 
Jednak przy granicy z Białorusią znaleziono kolejne padłe dziki na pomór 
afrykański. Jest już drugi przypadek tej choroby w chlewni. Są to nadal złe 
wiadomości. Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają 
pracom polowym choć w glebie jest nadal sucho i czekamy na deszcz, aby 
poprawiły się warunki do lepszych wschodów rzepaku i zbóż ozimych. 
Niektóre uprawy kukurydzy są dużo gorsze niż w 2013 roku. Plony ziarna 
kukurydzy w tym roku będą niższe. Główną przyczyna to nierównomierne 
opady deszczu w okresie letnim.

Zachęcam rolników, aby w miarę możliwości finansowych planowali 
zakup kwalifikowanego zboża siewnego. Ceny materiału siewnego są 
porównywalne do ubiegłorocznych. Jęczmień ozimy ok. 155 - 170 zł za 
100 kg, pszenica ozima ok. 170 – 180 zł, pszenżyto ozime ok. 160 – 165 
zł, a żyto ozime ok. 140 – 150 zł za 100 kg. Koszt nasion żyta mieszań-
cowego F-1 to około 400 - 440 zł na 1 ha. Nadal jest szansa na dopłatę 
w 2015 roku 100 zł/ha do materiału siewnego zbóż. Rolnicy powinni takie 
dopłaty wykorzystywać.

Przystępując do planowanych zasiewów zbóż ozimych należy pamiętać 
o właściwym nawożeniu przedsiewnym – potasowym i fosforowym. 

Problem „zazielenienia” – od 2015 roku Polskiego rolnika obejmują 
przepisy dotyczące zasiewów i upraw. Nie dotyczy to gospodarstw ma-

jących do 10 ha gruntów ornych. Jednak gospodarstwa powyżej 10 ha 
gruntów ornych muszą planować zasiewy tak, aby główna grupa roślin, 
np. zboża ozime - nie przekroczyły 75% powierzchni gruntów ornych 
w gospodarstwie. Pozostałe 25% gruntów ornych musi być obsiane drugą 
grupą upraw, np. zbożami jarymi. Jednak już gospodarstwa powyżej 30 
ha gruntów ornych muszą mieć w zasiewach minimum 3 grupy roślin, np. 
zboża ozime do 75%, zboża jare 20% a pozostałe 5% gruntów ornych  to 
musi być trzecia grupa roślin, np. rzepak lub kukurydza, a może łubin, 
ziemniaki lub jeszcze inne uprawy. Nie przestrzeganie tych nowych zasad 
będzie dla gospodarstwa skutkowało obniżeniem dopłat bezpośrednich 
z tzw. dopłaty za zazielenienie w latach 2015 – 2016 oraz obniżeniem nawet 
kwoty dopłaty bezpośredniej od 2017 roku.

Planowane są jeszcze dalsze nowości w zakresie wypełniania wniosków 
o dopłaty już w 2015 roku. Więcej informacji będę zamieszczał w następ-
nych wydaniach Wiadomości Skockich oraz na szkoleniach dla rolników, 
jak również w biurze doradcy rolników, które jest przy Urzędzie Miasta 
i Gminy.

Uwaga Rolnicy! Dnia 20 listopada br. w Skokach planowane jest 
szkolenie dla grupy 30 rolników na temat „Integrowana ochrona roślin 
w rolnictwie, w tym zasady regulacji i obsługi opryskiwaczy”. Proszę 
o zgłaszanie się zainteresowanych rolników.

Rolnikom Życzę korzystnej pogody na okres jesiennych prac siewnych. 
Doradca Rolników - Stanisław Kida

„wełna” w iV lidze!
23 sierpnia na meczu wyjazdowym „Wełna” spotkała się z reprezentacją 

Klubu „1920” Mosina. Skoczanie, mimo że występowali bez kontuzjowa-
nego swego kapitana Arkadiusza Dereżyńskiego jawili się tu jako faworyci. 
Na swym koncie mieli zwycięstwo z „Lechią” Kostrzyn i remis ze „Zjedno-
czonymi” Trzemeszno, gdy tymczasem gospodarze odnotowali 2 porażki. 

Mimo tego, I połowa meczy zakończyła się zwycięstwem Mosiny – 1:0. 
Nie inaczej było do 70-tej minuty spotkania. Wówczas gospodarze prowa-
dzili 4:1 – bramkę dla „Wełny” zdobył Bartosz Wojciechowski.

Teraz trener, Krzysztof Pancewicz zdecydował się na wprowadzenie 
na boisko Eryka Nadwornego. I teraz też, jakby skoczanie nabrali wiatru 
w żagle i posypały się zwycięskie gole, a mecz zakończył się wygraną 
„Wełny” z wynikiem 5:4. Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Jakub 
Ślósarczyk – 2 oraz Radosław Modlibowski, Eryk Nadworny i Bartosz 
Wojciechowski po 1. 

Po tym meczu „Wełna” uplasowała się na 4 miejscu w tabeli. 
29 sierpnia przed własna publicznością przeciwnikami „Wełny” byli 

zawodnicy „Warty” Międzychód. Mecz ten zakończył się zwycięstwem 
„Wełny” z wynikiem 2:0, a strzelcami obu bramek był Jacek Ślósarczyk. 

Po meczu tym „Wełna” nadal zajmowała 4 miejsce w swej grupie.
6 września, również na własnym boisku „Wełna” zagrała ze „Spartą” 

Szamotuły – drużyna zajmującą ostatnie, 16 miejsce w tabeli. Mecz ten 
przyniósł zdecydowane zwycięstwo naszej reprezentacji i zakończył się 
wynikiem 6:2, a bramki dla skoczan zdobyli: Piotr Gułajski – 1, Radosław 
Modlibowski - 2 i Jakub Ślósarczyk - 3.

Po tym spotkaniu „Wełna” przesunęła się na 3 miejsce w tabeli.
13 września, także na boisku przy ulicy Parkowej skoczanie zmierzyli 

się z zajmująca II miejsce w tabeli IV Ligi „Spartą” Oborniki. I ten mecz 
przyniósł zdecydowane zwycięstwo naszej drużyny, a jego wynik 2:0 dla 
„Wełny”. O wyniku tym ostatecznie zadecydowali strzelcy bramek Krzysz-
tof Gryszczyński i Radosław Modlibowski.

Po meczu tym „Wełna” awansowała na 1 miejsce w tabeli.
W najbliższych tygodniach zawodnicy „Wełny” zagrają: 
27 września na własnym boisku z „Pelikanem” Niechanowo,
4 października na wyjeździe z „Mieszkiem” Gniezno. 
Wśród zawodników „Wełny” w sezonie 2014/2015 na boisku wystąpią: 

w bramce: Mateusz Kurdelski, Sebastian Maćkowski, Mikołaj Wicher, 
na murawie: Mateusz Deminiak, Arkadiusz Dereżyński, Mateusz Futro, 
Błażej Gebler, Adam Graczyk, Miłosz Graczyk, Krzysztof Gryszczyński, 
Piotr Gułajski, Tomasz Jarzębowski, Cezary Jerzak, Krzesimir Kaczma-
rek, Artur Kucharski, Robert Ludowicz, Radosław Modlibowski, Eryk 
Nadworny, Karol Otuszewski, Mateusz Piechowski, Błażej Rajewski, 
Sebastian Rosik, Jakub Ślósarczyk, Bartosz Wojciechowski. 
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„SkocZki” 
podBiły radio merkury!
Owocna współpraca zespołu Mademoiselle Carmel & The Zebras oraz 

Grupy Artystycznej „Skoczki” została zaprezentowana na antenie Radia 
Merkury. Ci, którzy w sobotni wieczór, 6 września 2014 roku o godzinie 
20:00 ustawili swoje radia na 100,9 FM mogli usłyszeć fantastyczny, pełen 
pasji koncert.

Godzinny koncert na radiowej antenie wymaga ogromnej pracy wielu 
osób. Pierwsze spotkania osób odpowiedzialnych za audycję odbyły się 
kilka dni wcześniej, a w samą sobotę przygotowania w studio rozpoczęły 
się już o godzinie 12:30. 

W tym samym czasie, 
w sali przy ulicy Ciasto-
wicza po raz pierwszy 
po przerwie wakacyj-
nej spotkały się dzieci 
i młodzież z Grupy Ar-
tystycznej „Skoczki”. 
Na twarzach widać było 
wypieki, a w powietrzu 
unosiła się nerwowa at-
mosfera – śmiało można 
stwierdzić, że ten sezon 
artystyczny dzieci rozpo-
czynają z wielką pompą! 

Niesamowite przeży-
cia dzieci zawdzięczają 
głównie dwóm osobom 
– Mariuszowi Kwaśniew-
skiemu oraz Joachimo-
wi Krukowskiemu. Ten 
pierwszy – prowadzący 
audycję – oprowadził 
dzieci po radio. „Skocz-
ki” zobaczyły, jak w prak-
tyce wygląda produkcja serwisu informacyjnego, doświadczyły tego nie-
zwykłego uczucia patrzenia na osobę, która właśnie prowadzi audycję 
oraz poznały tajniki rzemiosła dziennikarza radiowego. Pan Joachim 
natomiast zaimponował dzieciom swoimi niezwykłymi umiejętnościa-
mi realizując audycję, nagłaśniając wszystkich muzyków i dzieci oraz 
pokazując im próbki swoich możliwości obróbki dźwięku. 

Na początku audycji rodzice mogli sprawdzić, czy ich pociechy na 
pewno wybrały się na koncert do Poznania – pan Mariusz Kwaśniewski 
dał możliwość przedstawienia się każdemu z osobna. Już w pierwszym 
utworze młodzi artyści towarzyszyli Mademoiselle Carmel wykonując 

utwór „Real Girl”. W utworze tym solo zaśpiewała Julka, natomiast 
Adam i Mateusz swoim rapem wprawili wszystkich w osłupienie. 
Przez cały koncert dzieci bardzo żywo reagowały, pojawiały się okrzyki 
entuzjazmu, wielkie brawa, a także wspólne animacje i śpiewy. Pod-
sumowaniem koncertu było kolejne wspólne wykonanie – tym razem 
był to utwór „Sunshine Swing”, w którym główną rolę grała Martyna. 
Warto dodać, że oba utwory to kompozycje Mademoiselle Carmel & 
The Zebras, które dzieci nauczyły się śpiewać w języku angielskim!

Powrót do domu przebiegał w bardzo pozytywnej atmosferze, nie 
brakowało śpiewów i salw śmiechu. Dla każdego z osobna była to nie-
zwykła przygoda, niesamowite doświadczenie i nagroda za wspaniałą 
pracę w poprzednim roku. Wyjazd ten dał im też dużo motywacji do 
dalszej ciężkiej pracy i można śmiało powiedzieć, że „Skoczki” jeszcze 
nie raz zaskoczą wszystkich! Pozdrawiam

Mateusz Doniec - tel. 889 924 030

narodowe cZytanie 
w Skokach

Już po raz trzeci z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
mieliśmy okazję uczestniczyć w Narodowym Czytaniu. Przedsięwzięcie 
to polega na tym, że tego samego dnia Polacy, wszyscy którzy wyrażą 
taką chęć, czytają wybrane przez Pana Prezydenta dzieło literatury 
polskiej. Przeważnie jest to tekst ważny, znajdujący się w kanonie 
lektur, który powinien być znany każdemu z nas. Tak było i tym razem. 
Czytaliśmy Trylogię Henryka Sienkiewicza. 

W sobotę, 6 września 2014 r., już o godz. 10.00, w sali Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, przy ul. Rogozińskiej 1B ze-
brało się 15 osób z fragmentami Ogniem i mieczem, Potopu oraz Pana 
Wołodyjowskiego. Były to osoby bardzo zróżnicowane wiekowo. Wszyscy 
niezwykle przejęci i stremowani. Zupełnie niepotrzebnie, atmosfera 
była ciepła i serdeczna. Czytelnicy kolejno ożywiali postaci i sceny 
Sienkiewiczowskiej Trylogii. Teksty przeplatane były fragmentami 
filmów Jerzego Hoffmana. Pani Wiesława Surdyk-Fertsch przedsta-
wiła tło historyczne Trylogii. Pan Antoni Wiśniewski przeczytał list od 
Pana Prezydenta, Bronisława Komorowskiego. Sylwia Popadowska 
przypomniała nam sylwetkę samego H. Sienkiewicza. Ja natomiast, jak 
przystało na dzień czytania, zajęłam się wyświetlaniem prezentacji oraz 
fragmentów filmów. Czytaliśmy prawie do godz. 14.00. Opuściliśmy 
bibliotekę dziwnie natchnieni, uwzniośleni, z silnym postanowieniem, 
że stawimy się również za rok, choć wielu z nas spotkałoby się bardzo 
chętnie wcześniej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom: Elżbiecie Berendt, Izabeli 
Druciarek, Agnieszce Fertsch, Julii Korczak, Oliwii Krzyżaniak, 
Karolinie Nowak, Paulinie Nowak, Karinie Olejniczak, Bronisławowi 
Piechockiemu, Wiktorii Pokornieckiej, Wiesławie Surdyk-Fertsch, 
Janinie Szymańskiej, Darii Szwed, Antoniemu Wiśniewskiemu, Joannie 
Wolickiej-Przywarty.

Ola Gajewska

Zapraszamy do odwiedzania strony Biblioteki 

www.bibliotekaskoki.pl
Na stronie znaleźć można aktualności kulturalne dotyczące Gminy 
Skoki, informacje o zespołach działających przy Bibliotece, katalog 

zasobów oraz polecane książki miesiąca.
Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook’u.
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„ETNO - WARSZTATY 
W BIBLIOTECE

CYkL SPOTkAŃ LUDOWYCH 
DLA DZIECI Z GmINY SkOkI” - CZ.8

„od ziarenka do bochenka”
pod takim hasłem odbyła się druga z wakacyjnych wypraw „etno-

-odkrywców”. Tym razem młodzi skoczanie wraz z opiekunami odwie-
dzili Jaracz, malowczniczo położoną wieś nad rzeką Wełną w powiecie 
obornickim. Na obrzeżach Jaracza znajduje się Muzeum Młynarstwa 
i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego – cel ich podróży. 

Podczas wyjazdu dzieci miały okazję zwiedzić ww. muzeum, 
zobaczyć młyn wodny z XIX w., stajnię przymłyńską, małą elek-
trownię wodną oraz wywodzący się z XVIII w. młyn wiatrakowy. 
Ten ostatni podobał się dzieciom najbardziej. W trakcie zwiedzania 
młodzi skoczanie obejrzeli również dwie wystawy. Pierwsza z nich 
pozwoliła zapoznać się  z cyklem produkcyjnym młyna, a także 
z maszynami i urządzeniami w tym cyklu wykorzystywanymi. Druga 
natomiast, nauczyła odróżniać żarno kamienne od żarna rotacyj-
nego oraz poznać zasadę działania stępa, śrutownika i maszyn 
mielących ziarno czyli wszystkiego tego czego dawniej używano 
w przetwórstwie zbożowym. Najwięwcęj frajdy sprawiła jednak 
dzieciom produkcja mąki i kaszy metodą naszych babć i dziadków. 
Metoda prosta, ale nie łatwa, wymagająca pracy zespołowej oraz 
siły własnych rąk. „Etno-odkrywcy” przekonali się o tym osobiście, 
własnoręcznie produkując oba produkty. Wyprawę zwieńczyło 
ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek i wspomnienia czasu spę-
dzonego w muzeum. Podczas wyprawy dzieci odwiedziły także 
Muzeum Regionalne w Rogoźnie i obejrzały wystawę przyrodniczą 
oraz ekspozycję pn. „Indiańskie oblicza Ameryki”.

Wyjazd odbył się w ramach zajęć wpisanych w projekt pn. 
„Etno-warsztaty w Bibliotece. Cykl spotkań ludowych dla dzieci 
z Gminy Skoki.” Organizatorem projektu jest Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy w Skokach. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie  z cyklu odbędzie 
się 22 września.

Sylwia Popadowska

Miło mi poinformować, że dziewięciu uczniów 
uczęszczających do szkół i placówek oświatowych 
funkcjonujących na terenie naszej gminy, otrzymało 
nagrody dla uczestników konkursów ogólnopolskiej 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W ramach pierwszego etapu kampanii (1 kwietnia – 30 czerwca) 
odbyło się pięć konkursów indywidualnych – dwa dla uczniów szkół 
podstawowych i trzy dla gimnazjalistów:
- Hop na narty (dla uczniów szkół podstawowych)
- Zimowi medaliści (dla gimnazjalistów) 
- Mój czas (dla uczniów szkół podstawowych)
- Nasz czas (dla gimnazjalistów)
- Szukamy Młodych Mistrzów – Bezkonkurencyjni (dla gimnazjalistów)

W konkursach plastyczno – literackich uczniowie mieli za zadanie 
namalować lub opisać w jaki sposób spędzają wolny czas, w konkur-
sie ulotkowym odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących narciarstwa.  
Gimnazjaliści zmagali się także z zadaniami przez Internet, szukając 
odpowiedzi na pięć podchwytliwych pytań o medalistów sportów zimo-
wych oraz prezentując swoje sylwetki w konkursie „Szukamy Młodych 
Mistrzów Sportu – Bezkonkurencyjni” .

Niżej podaję nazwiska laureatów, nazwę szkół i placówek, do których 
uczęszczają oraz informację w jakim konkursie zostali nagrodzeni (w 
tym roku Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych 
przygotowało dla laureatów 300- elementowe i 160 - elementowe puzzle 
oraz dwustronicowe kalendarze na 2015 rok dotyczące kulinariów):
• Zuzanna Grzechowiak – SP w Jabłkowie – nagroda w konkursie 

ulotkowym HOP NA NARTY 
• Małgorzata Surdyk - SP w Skokach – nagroda w konkursie ulotkowym 

HOP NA NARTY
• Dominik Malczewski – SP w Jabłkowie – nagroda w konkursie pla-

styczno - literackim MÓJ CZAS
• Natalia Lahuta – SP w Skokach – nagroda w konkursie plastyczno 

- literackim MÓJ CZAS
• Martyna Kaczyńska - SP w Jabłkowie filia Lechlin – nagroda w kon-

kursie plastyczno - literackim MÓJ CZAS
• Edyta Malczewska – SP w Jabłkowie filia w Rejowcu – nagroda 

w konkursie plastyczno - literackim MÓJ CZAS
• Marcin Fiałkowski – Gimnazjum w MOW w Antoniewie – nagroda 

w konkursie internetowym ZIMOWI MEDALIŚCI
• Paulina Nowak - Gimnazjum nr 1 w Skokach – nagroda w konkursie 

internetowym ZIMOWI MEDALIŚCI
• Dariusz Lewandowski - Gimnazjum w MOW w Antoniewie – nagroda 

w konkursie internetowym ZIMOWI MEDALIŚCI
Zwycięzcom gratulujemy!!!

Nagrody zostały przekazane dyrektorom szkół w celu wręczenia ich 
poszczególnym uczniom.

Przypominam, że od 1 września do 30 listopada trwać będzie II 
etap kampanii, tym razem skierowany do klas i grup wychowawczych. 
Zainteresowanych uczniów odsyłam po informacje na ten temat do 
pedagogów i psychologów szkolnych a młodych ludzi uczestniczących 
w zajęciach organizowanych w świetlicach prowadzących dla nich 
zajęcia na terenie Gminy Skoki, do poszczególnych wychowawców.

Powodzenia w dalszych zmaganiach!
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska  

gminny koordynator ds. uzależnień

UCZNIOWIE NAGRODZENI 
W PIERWSZYM ETAPIE KAMPANII 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
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rozpoczęliśmy nowy rok szkolny
„Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu-tupu tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch”.
Z dniem 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszym 

przedszkolu. Na twarzach dzieci widać było niepewność, zdziwienie, 
jednak w większości - radość i zadowolenie, że nareszcie będzie można 
ciekawie i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół i kolegów. Przed 
nami rok pełen ciekawych doświadczeń, interesujących zabaw i nowych 
znajomości. 

W tym roku do przedszkola uczęszcza 175 dzieci, które swój czas 
spędzać będą w 7 oddziałach pod opieką Pań:

3-latki – Pani Agnieszka Serafin
3-4 – latki – mgr Katarzyna Adamska
4 – latki – mgr Katarzyna Kędziora – Dukszta
4-5 – latki – mgr Renata Martyńska
5 – latki – mgr Wiesława Koralewska-Putz
5-6 – latki – mgr Anna Bałażyk
6 – latki – mgr Małgorzata Futro
Wszystkie nauczycielki wspomagać będzie mgr Wiesława Paczyńska.
Dzieci mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach umuzykalniających, 

języka angielskiego, religii.
W placówce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pro-

wadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
3 września odbyło się zebranie organizacyjne, podczas którego na-

uczycielki w poszczególnych oddziałach zapoznały rodziców z koncep-
cją pracy przedszkola, obowiązującymi w placówce procedurami i re-
gulaminami, omówiły sprawy bieżące dotyczące naszych milusińskich.

W związku z rozpoczęciem roku wszystkim naszym podopiecznym 
życzymy samych sukcesów, nawiązania nowych przyjaźni i tylko rado-
snych chwil.

Dyrekcja i nauczyciele

witamy w szkole!
1 września 2014r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy  Szkoły Pod-

stawowej w Jabłkowie, Filia Rejowiec, przywitali  nowy rok szkolny 
2014/2015. Uroczystość powitalną rozpoczęła msza św. w miejscowym 
kościele. Następnie w budynku szkolnym odbyła się inauguracja roku 
szkolnego. Odśpiewano hymn narodowy, uczczono również pamięć 
walczących i poległych podczas II wojny św. w 75 rocznicę jej rozpo-
częcia.  Powitano serdecznie wszystkich uczniów, a w szczególności 
pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają karierę szkolną.  Pani kierownik 
filii Małgorzata Hinc przedstawiła wszystkim zebranym pracowników 
szkoły oraz przedszkola w Rejowcu. W swoich pięknie odnowionych 
klasach i salach rejowieccy uczniowie oraz przedszkolacy spotkali się ze 
swoimi wychowawcami. W tym roku szkolnym szkoła proponuje swoim 
uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – kółka przedmiotowe 
i zainteresowań. Zapewnia też  opiekę świetlicową, w tym ciche świe-
tlice, podczas których dojeżdżający uczniowie mogą odrabiać zadania 
domowe. Podczas dużej przerwy  uczniowie wzorem lat ubiegłych 
będą korzystali  z dożywiania w postaci  obiadów dostarczanych ze 
szkolnej stołówki w Skokach. Na terenie szkoły powstał również nowy, 
bezpieczny i kolorowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci. 

W szkole w Rejowcu będzie uczyło się 62 uczniów:

Klasa I - wychowawca  p. Elżbieta Witt, 18 uczniów
Klasa II – wychowawca p. Joanna Michalska, 13 uczniów
Klasa III – wychowawca p. Małgorzata Hinc, 7 uczniów
Klasa IV – wychowawca p. Anita Czechowska, 12 uczniów 
Klasa V – wychowawca p. Marlena Nogaj, 7 uczniów
Klasa VI – wychowawca p. Ilona DembińskaWilk, 5 uczniów
Do Przedszkola Tęczowa Łąka w Rejowcu będzie uczęszczało 

31 przedszkolaków:
Grupa Motylki – wychowawca p. Anna Kądziela, 19 dzieci
Grupa Mróweczki – wychowawca p. Iwona Darul-Sobczak, 12 dzieci
Życzymy  wszystkim samych  sukcesów w roku szkolnym 2014/2015.

Anita Czechowska

uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2014/2015

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie filia Lechlin 
rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego 
rozpoczęli uroczystą mszą w kościele parafialnym. Następnie zostali 
uroczyście powitani przez kierownika filii - p. Piotra Wiśniewskiego, 
który szczególnie gorąco powitał uczniów klasy pierwszej, rozpoczy-
nających w tym roku wspaniałą szkolną przygodę. Następnie życzył 
uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. 

Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do 
sal lekcyjnych. W tym roku uczniowie klas I i IV będą uczyli się w od-
nowionych salach. Pierwszoklasiści otrzymali darmowe podręczniki, 
które przygotowało dla nich Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom ciekawych doświadczeń, 
wzbogacania wiedzy i umiejętności, a nauczycielom wiele zadowolenia 
i sukcesów.

Joanna Tomczak

uroczyste rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2014/2015

Skończyły się słoneczne wakacje, a pochmurny 1 września wyraźnie 
zasygnalizował, że czas odpoczynku zostanie zastąpiony czasem wy-
tężonej pracy i nauki. 

Inaugurację nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skokach uświetnili zaproszeni goście, a wśród 
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nich Burmistrz Skoków, Pan Tadeusz Kłos,  który korzystając z okazji 
wręczył Panu Wiesławowi Berendtowi akt powierzenia stanowiska 
dyrektora na okres 5 lat szkolnych. Przypomnijmy, iż dotychczasowy 
dyrektor został ponownie wybrany na to stanowisko w drodze konkursu, 
który odbył się w czerwcu. 

Nowy rok szkolny 2014/2015 powitało 508 uczniów, 37 nauczycieli 
i 15 pracowników administracyjno-obsługowych. Ten dzień szczegól-
nie dużo emocji wywołał wśród dzieci, które przyszły do szkoły po 
raz pierwszy. Maluchy z zainteresowaniem obejrzały krótki program 
artystyczny przygotowany przez starszych uczniów, a potem udały się 
wraz z rodzicami na spotkanie z nową Panią. W klasach pierwszych 
będzie się uczyć 114 dzieci. Pełni entuzjazmu byli także starsi ucznio-
wie, którzy w swoich klasach dzielili się wrażeniami z wakacji i wraz 
z wychowawcami planowali dalszą pracę.

Pierwszy września to nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, 
ale dla narodu polskiego i wielu krajów europejskich rozpoczęcie II 
wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii świata. 
Choć minęły  lata, pamięć o tamtych wydarzeniach musi być żywa, 
gdyż na młodych będzie spoczywał obowiązek  przekazywania  historii 
potomnym. Z tego powodu młodzież szkolna, po spotkaniu w szkole, 
uczestniczyła w obchodach rocznicowych na skockim Rynku.

Renata Stróżewska

narodowe czytanie
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku ogólnopolska akcja 

publicznej lektury największych dzieł literackich. Jej podstawowym 
celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodo-
wej. W poprzednich latach czytano dzieła Adama Mickiewicza i Alek-
sandra Fredry, w tym roku była to „Trylogia” Henryka Sienkiewicza.

Uczniowie naszej szkoły również włączyli się do zainicjowanego przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
Narodowego Czytania. Odbyło się ono w naszej szkolnej bibliotece, 
poprzedzone prezentacją multimedialną dotyczącą życia i twórczości 
Henryka Sienkiewicza. Dla wszystkich była to piękna literacka podróż 
do barwnego świata sienkiewiczowskich bohaterów. Spotkanie przy-
gotowały Lidia Eksler i Wioleta Grzegorzewska.

wakacje na sportowo
W sierpniu podczas wakacji młodzież gimnazjalna uczestniczyła 

w zajęciach z piłki siatkowej. Przez trzy dni w hali gimnazjum odbywały 
się dwa treningi dziennie. Uczennice klas sportowych doskonaliły swoje 
umiejętności techniczno-taktyczne. 

W zajęciach brały udział: Julia Martynek, Paulina Wojtkowiak, 
Dagmara Głuszek, Anita Łukaszewska, Daria Dereżyńska, Łucja Teo-
filewska, Julia Frąckowiak, Erika Zamecka, Nadia Andraka, Zuzanna 
Stefańska, Paulina Paśk, Alicja Burzyńska, Patrycja Stożek, Ewelina 
Gruszka, Klara Burzyńska, Natalia Jahnz, Agnieszka Pietrzak.

Dwukrotnie dziewczęta naszego gimnazjum w czasie wakacji  za-
grały mecze kontrolne z zespołem  „MKS PUSZCZYKOWO”, który 
przebywał na obozie sportowym w naszym gimnazjum.

Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła.

Złoto dla mateusza nowaka
Startujący 30 sierpnia w Mistrzo-

stwach Polski Juniorów w Gdańsku 
w chodzie na 20 km Mateusz Nowak 
z czasem 1:34:12 zameldował się 
pierwszy na mecie. Tym samym za-
wodnik Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Skoczek” stanął na czołowym 
miejscu na podium – zdobył Złoty Me-
dal i Tytuł Mistrza Polski Juniorów. 

Sukces ten otwiera mu drogę do 
dalszych startów na zawodach kra-
jowych i międzynarodowych. Jest on 
tym bardziej godny podkreślenia, że 
skoczanin startując w nim z kontuzjo-
waną nogą mimo bólu nie poddał się 
i osiągnął zwycięstwo.

Obecny Złoty Medal, to 3 „złoto” 
zdobyte w tym roku przez trenowa-
nego przez ojca Wiesława Nowaka Matusza – wcześniej były: medal 
za zwycięstwo w marszu na 5 km w hali oraz w marszu na 10 km na 
stadionie. 

Gratulując naszemu Medaliście odniesionego zwycięstwa życzymy 
mu wytrwałości oraz sukcesów na obranej niwie sportowej.

Edmund Lubawy

turniej Szachowy 
pn. „46 lato na pałukach”

Rozgrywany w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu turniej szacho-
wy pn. „46 Lato na Pałukach” zgromadził czołowych szachistów z róż-
nych regionów województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Z tym większą przyjemnością informujemy, że startujący w tym 
Turnieju w grupie seniorów Przemysław Sydow z Lechlinka uplasował 
się na IV miejscu i okazał się najlepszym z zawodników z powiatu 
wągrowieckiego. 

Natomiast jego 12-letnia córka Anita Sydow występująca w grupie 
juniorów młodszych zdobyła II miejsce w swej grupie.
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Tegoroczny obóz wędrowny koła PTTK „Klim-
czok” rozpoczął się w miejscowości, o której prze-
pięknie śpiewał zespół Stare Dobre Małżeństwo:

„…W Leluchowie - miła  
Czereśnie dziko krwawią  
Tam granicy pilnuje  
Całkiem wesoły anioł  
 W Leluchowie - miła  
 Zaczyna się koniec świata  
 Tam anioł traci głowę  
 Z brzozami się brata …”

Niewiele pozostało z romantyki tej przygra-
nicznej wioski. Zlikwidowano połączenie kolejo-
we, a na granicy zamiast anioła można zobaczyć 
tłumy Polaków i Słowaków skutecznie wymie-
niających między sobą atrakcyjne towary. Nas 
jednak bardziej interesowały piękna tutejszego 
górskiego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 
tych ziem. Więc zanim ruszyliśmy na górki szlak 
zwiedziliśmy miejscową cerkiew p/w św. Dymitra 
http://www.beskidsadecki.pl/szlakiem-cerkwi/
cerkiew-w-leluchowie/. Pustymi, mokrymi po 
deszczu ścieżkami dotarliśmy do Muszyny, gdzie 
naszym miejscem noclegowym była Studencka 
Baza Namiotowa. Warunki może spartańskie 
za to atmosfera niepowtarzalna. Pogoda na-
stępnego dnia wynagrodziła nam jednak trudy 
namiotowej nocy. Piękne słońce towarzyszyło 
nam w wędrówce na Jaworzynę Krynicką. Po 
drodze kolejna cerkiewka w Złockiem także nie 
minięta przez nas. http://www.beskidsadecki.

Można by pisać jeszcze więcej synonimów na 
określenie obozu w Jarosławcu, ale musieli by 
tego dokonać wszyscy uczestnicy, a nie tylko ja. 
Jest bowiem w tym miejscu jakaś magiczna moc, 
która przyciąga nas w to miejsce. Nie inaczej 
było i w tym roku Grupa harcerzy 7 Skockiej 
Drużyny Harcerskiej „HYCE” im. gen. Stani-
sława Sosabowskiego wsparta cywilami i tym 
razem gościła na „Leśnej Polanie” – stanicy 
hufca ZHP Sławno.

W tym roku dwa obozowe tygodnie upłynęły 
bardzo szybko. Powodów tego było wiele. Piękna 
letnia pogoda, choć temperatura Bałtyku nie 
zawsze pozwalała na dłuższe kąpiele, ciekawy 
i atrakcyjny program pobytu wyśmienita kuch-
nia a przede wszystkim ludzie, czyli uczestnicy 
i opiekunowie, którzy zadbali o to, by każdy 
wrócił zadowolony. 

A działo się działo. Były więc morskie kąpiele, 
a przy okazji pobytu na plaży konkursy rzeźby 
i budowli w piasku. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się obozowe rozgrywki sportowe w siat-
kówkę, piłkę nożną czy w dwa ognie. W tej 
ostatniej konkurencji wywalczyliśmy mistrzostwo 
zgrupowania. Nie zabrakło nas na podium w bie-
gu na 60 m, czy skoku w dal z miejsca. Ciepłe 
i długie wieczory wypełniały zabawy przy ognisku, 
dyskotekii różnego rodzaju konkursy. Uczestnicy 
naszego obozu okazali się niepokonani w festi-
walu piosenki i konkursie „Mam Talent”. Wielką 
i niezapomnianą atrakcją okazał się wieczorny 

między Leluchowem a Przełęczą Sieniawską,
czyli wędrówka poprzez Beskid Sądecki Pieniny i Gorce

pl/szlakiem-cerkwi/cerkiew-w-zlockiem/ Za to 
na szczycie Jaworzyny jakże odmienny klimat. 
Tłumy ludzi, hałas, smród smażonych potraw 
i tylko, jak stwierdził jeden z turystów brak tylko 
supermarketu i kościoła. Poszukaliśmy więc ciszy 
w pobliskim schronisku. Kolejny dzień wiódł 
głównym szlakiem beskidzkim poprzez Rytro 
i przełom Popradu do schroniska na Prehybie. 
Po drodze często widzieliśmy charakterystyczny 
znak szlaku papieskiego, widomy znak, chodzili-
śmy po tych samych ścieżkach co Karol Wojtyła.

Ciekawe spotkanie mieliśmy następnego 
dnia. Pod szczytem Pradziejowej, najwyższego 
wzniesienia Beskidu Sądeckiego 1266m. npm., 
spotkaliśmy znakarzy szlaków, czyli ludzi dzięki 
którym możemy bezpiecznie przemierzać wy-
brane i oznakowane trasy naszych wędrówek. 
Ponieważ pogoda nadal sprzyjała na mijanych 

polanach i innych miejscach widokowych na 
południowym horyzoncie raz po raz ukazywały 
się nam potężne Tatry. 

Dalej trasa obozu zaprowadziła nas w Pieniny 
tym razem niemal biegiem pokonaliśmy ostatni 
etap dziennej wędrówki, by w studenckiej bazie 
namiotowej schronić ię przed burzą i ulewą. Na 
szczęście niebezpieczeństwo szybko minęło i we-
szliśmy wraz z zachodzącym słońcem na Wysokie 
Skałki (Wysoką) najwyższy szczyt Pienin 1050 m 
npm. Z tego miejsca Tatry były niemal na wycią-
gnięcie ręki. Kolejne dni spędziliśmy w Pieninach 
najpierw Małych a potem Właściwych. Była więc 
przeprawa przez Dunajec, wejście na Sokolice, 
Pieniński Zamek, związany ze Św. Kingą, i Trzy 
Korony a bazą wypadową stało się Krościenko 
nad Dunajcem. 

Wreszcie na koniec Gorce jakże odmienne od 
innych polskich gór. Górskie pasma poprzecinane 
rozległymi polanami, gdzie jeszcze do niedawna pa-
sały się kierdle owiec. Dziś łąki zarastają a ruiny sza-
łasów przypominają tylko że jeszcze w latach 80 tych 
XX wieku służyły gościną i noclegiem niejednemu 
studenckiemu wypadowi. My noclegi mieliśmy  
w SBN „Gorc” i schronisku na Turbaczu. 
Ostatniego dnia obozu poprzez wzniesienie 
Turbacza najwyższy szczyt Gorców1310 m npm, 
a zarazem naszego obozu zeszliśmy na Przełęcz 
Sieniawską koło Nowego Targu i dalej przez 
Kraków do domu.

Andrzej Surdyk

spacer brzegiem morza, choć zachodzącego sło-
neczka tego dnia nie udało się zobaczyć. 

Nie zabrakło też zwykłej harcerskiej pracy. 
Druhny i druhowie zamykali próby na stopnie 
i sprawności, zdobywali kolejne plakietki. Dosko-
nalili swe harcerskie techniki m.in. w układaniu 
ogniska, pionierce, terenoznawstwie, czy w pod-
chodach. Dla trojga skockich harcerzy obóz ten 
był szczególnie ważny, bowiem jednego wieczoru 
przy blaskach ogniska, fladze narodowej złożyli 
przyrzeczenie harcerskie stając się pełnoprawny-
mi członkami ZHP.

Jednym z ważniejszych wydarzeń były obchody 
75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 
Tego dnia grupa skockich harcerzy, na czele 
z komendantem hufca Sławno harcmistrzem 
Ryszardem Sobczakiem, udała się do Sławna by 
tam przeprowadzić akcję ulotkową dla miesz-
kańców tego miasta. http://www.slawno.zhp.pl/ 
Kulminacją obchodów było uroczyste ognisko, na 
którym gościliśmy uczestnika walk w stolicy pana 

Leszeka Krajeńskiego, który zgromadzonym 
przedstawił swoje wspomnienia. O wydarzeniach 
na stanicy napisała nawet lokalna prasa.

Wielka niespodzianka czekała pewnego dnia 
tych, którzy pierwszy raz przyjechali na obóz nad 
Bałtyk. Zawitał do nich bowiem sam Neptun, 
który wraz ze swą świtą poddał „biszkopty” pró-
bom, następnie w ceremonii chrztu morskiego 
nadał im wodne imiona i odpowiednie certyfikaty 
upamiętniające to wydarzenie.

Lecz nie tylko siedzieliśmy nad morzem i na 
obozie, były też wycieczki. Odwiedziliśmy więc le-
żącą koło Słupska słynną dolinę Charlotty, gdzie 
zwiedziliśmy fokarium, bacznie przyglądają się 
tresurze tych morskich ssaków. A swą zręczność 
można było sprawdzić w parku linowym. Kolejny 
wypad był do Słowińskiego Parku Narodowego, 
gdzie przeszliśmy „polską pustynię” podziwiając 
ruchome wydmy – ewenement przyrodniczy na 
skalę europejską. Tak jak co roku zawitaliśmy 
dwukrotnie do Darłówka. W Parku Wodnym 
„Jan” oblegaliśmy zjeżdżalnie, dżakuzi i basen 
sportowy

Obozowy czas sprzyjał też zawiązaniu nowych 
znajomości i przyjaźni. Tym razem najbliższe 
kontakty mieliśmy z druhnami i druhami z huf-
ca Czechowice – Dziedzice. Bylii tacy, którzy 
obiecali wybrać się na Śląsk. Ano zobaczymy, co 
przyniesie czas. Jedno wydaje się być pewne za 
rok obóz w Jarosławcu.

hm. Andrzej Surdyk HR
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