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PrOblEM uzAlEżnIEń 
WIDzIAny OCzAMI MłODzIEży

Tylko do dzisiejszego numeru „Wiadomości Skockich” dołączona 
jest specjalna wkładka będąca zbiorem artykułów napisanych przez 
młodzież, a wcześniej zamieszczonych  w zredagowanych przez nią 
gazetkach profilaktycznych biorących udział w konkursie ogłoszo-
nym w ramach gminnej edycji kampanii profilaktycznej „zachowaj 
Trzeźwy umysł”.

Zainteresowani, bacznie śledzący na stronie internetowej urzędu 
efekty kampanijnych przedsięwzięć, doskonale wiedzą, że w ogło-
szonym dla młodzieży konkursie na najlepszą gazetkę o tematyce 
profilaktycznej o nagrodę gminnego koordynatora ds. uzależnień, 
przyznano nie tylko nagrodę główną, ale również sześć innych, gdyż 
nadesłane prace zaskoczyły jury swoim wysokim poziomem i ogrom-
nym autentyzmem. Wielką ich wartość stanowi zarówno samodzielność 
wykonania, jak też odwaga w mówieniu o sprawach trudnych, proble-
mowych, a  częstokroć również bolesnych. W gazetkach znalazły się 
nie tylko typowe przesłania profilaktyczne, artykuły promujące zdrowy 
stylu życia, ale również świadectwa młodzieńczych dramatów, których 
początkiem była niefrasobliwość w eksperymentowaniu ze środkami 
psychoaktywnymi, a także opisy traum przeżytych w domach, w któ-
rych dorośli sięgali po alkohol czy narkotyki. Dziewczęta i chłopcy 
z ogromną odwagą mówią o bolączkach naszego społeczeństwa i 
swojego pokolenia.

Chwała im za podjęcie tematu, dociekliwość, wnikliwość i auten-
tyczność w jego prezentowaniu. 

Ktoś może powie – „ Mnie problem nie dotyczy ”. 
Czy jednak faktycznie tak jest ?
Jeśli nawet nie ma go w mojej rodzinie, to przecież dotyka sąsiadów, 

znajomych, innych, mniej bliskich nam osób. Nie można udawać, że 
nie istnieje, nie dostrzegać spustoszenia jakie wśród ludzi młodych i 
starszych czynią środki uzależniające i zmieniające świadomość.

Warto sięgnąć do dzisiejszego dodatku, na którego stronie głównej 
wyeksponowanych jest siedem nagrodzonych tytułów oraz artykuł z 
gazetki, która zdobyła nagrodę koordynatora ds. uzależnień.

Na kolejnych stronach zamieszczone zostały tylko niektóre z nie-
zwykle ciekawych artykułów wchodzących w skład prac konkursowych. 
Wybór ich był trudny i ograniczony miejscem jakie dzięki zgodzie 
władz miasta i gminy uzyskano do publikacji. Za przychylne usto-
sunkowanie się do tej akcji należą się Panu Burmistrzowi serdeczne 
podziękowania.

Jeśli dodatek zainteresuje czytelników, mogą sięgnąć do siedmiu 
nagrodzonych gazetek i przeczytać je w całości. Udostępnione zostaną 
w czytelni Biblioteki Publicznej.

Gratulując młodym redaktorom z gimnazjów w Skokach i Antonie-
wie oraz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jabłkowie pomysło-
wości i odwagi, dziękuję jednocześnie za zainteresowanie kampanią i 
życzę twórczych inspiracji i osiągnięć.

Małgorzata Szpendowska-Wylegalska  
koordynator ds. uzależnień

DODATEK, KTóry WArTO PrzECzyTAć!!!

KOMunIKAT
Urząd Miasta i Gimny w Skokach przypomina o obowiązku wymiany 

„książeczkowych” dowodów osobistych. Dowody osobiste wydane 
przed dniem 01.01.2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 
2007r. 

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem
- dowód uiszczenia opłaty 30zł (opłaty można dokonać w kasie Urzę-

du)
- odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstą-

piły w   związek małżeński) lub odpis  skrócony  aktu  małżeństwa 
z adnotacją o używanym nazwisku
Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Skokach nie 

mają obowiązku dostarczenia odpisu.

bEzPłATnE bADAnIA 
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 
12.07.2007 r. o godz. 16 00 w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach przy 
ul. Ciastowicza 11 A przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) 
dla mieszkańców gminy, podczas którego zainteresowanym uczestni-
kom, którzy ukończyli 45 lat rozdane zostaną specjalne probówki do 
przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale 
(profilaktyka raka jelita grubego). Badanie przeznaczone dla kobiet 
i mężczyzn, a w dniu 17.07.2007 r. pobierana będzie krew na ozna-
czenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu 
krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni  od 
40 roku życia. 

Miejsce pobierania krwi: Przychodnia Medycyny Rodzinnej Falco, 
przy ul. Ciastowicza 12. Badanie rozpocznie się o godzinie 9. 00, a 
zakończy w momencie przyjmowania ostatniego z  zapisanych uczest-
ników badań. Liczba miejsc na badania ograniczona. Krew można 
pobierać po zjedzeniu posiłku! Laborantka pobierająca krew na PSA 
będzie również pobierała probówki z kałem.

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty !!!
Zapisy na badania przyjmowane są w Urzędzie Miasta  i Gminy 

w Skokach pod nr tel. 061 8925 800 lub osobiście w sekretariacie 
Urzędu, pokój nr 13.  
Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopol-
skiego. 
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w okresie od 28 maja do 25 czerwca 2007 roku
PrzETArGI:

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi 
gminnej w Potrzanowie, ul. Włókna – I etap - podbudowa. W ramach 
zadania zaplanowano wykonanie podbudowy ul. Włókna na długości 
1799 mb (szerokość 5,5 m). Przetarg odbędzie się 19 lipca br. 

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
zabudowanej nr 101/3 w Rejowcu o pow. 0,07 ha. Cena wyjściowa 
sprzedaży wynosi 10 500,00 zł. Przetarg odbędzie się 2 lipca br.

• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego (topola) Typ – WO 
97,88 m3. Do przetargu przystąpiło 2 uczestników. Drewno sprzedano 
za 170,80 zł/m3. 

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sporządzenie zmiany 
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki, zmiana studium 
dotyczy powierzchni całej Gminy. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma INPLUS – Doradztwo 
Inwestycyjne, Olsztyn. Cena usługi 71 980 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odtworzenie na-
wierzchni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach – etap I. Do przetargu 
przystąpiły 4 firmy. Najtańszą ofertę przedstawiła firma BRUK-BUD 
Rafał Milczarek, Wągrowiec. Cena oferty 229 551, 36 zł. W ramach 
zadania zaplanowano ułożenie z kostki granitowej nawierzchni Placu 
obejmującej część przylegającą do budynku, w którym znajduje się 
Sala Ślubów tj. 861 m2.

WyKAzAnO DO SPrzEDAży:

• Działkę nr 136/1 położoną w Grzybowie. Wartość działki 57 511 zł.
• Nieruchomość gruntową położoną w Skokach przy ul. Wągro-

wieckiej oznaczoną jako działka nr 198 o pow. 0,2049 ha. Wartość 
działki 76 824 zł.

SPrzEDAnO:

• Działkę nr 581/8 o pow. 0,0742 ha położoną w Skokach. Cena 
wywoławcza sprzedaży - 27.457,20 zł. Do przetargu przystąpiło 2 
uczestników – wartość sprzedaży 36 600 zł.

• Działkę nr 1495 o pow. 0,0027 ha oraz działkę nr 1496 o pow. 0,0359 
ha, położone w Skokach. Cena wywoławcza sprzedaży – 15 130,00 zł. 
Do przetargu przystąpił 1 uczestnik – wartość sprzedaży 15 290 zł.

• Działkę nr 1557 o pow. 0,0548 ha położoną w Skokach – cena 
wywoławcza sprzedaży 20 356,80 zł. Do przetargu przystąpiły 2 osoby 
– wartość sprzedaży 20 570 zł. 

• Działkę nr 1554 o pow. 0,0707 ha, położoną w Skokach – cena 
wywoławcza 26 176,20 zł.  Do przetargu przystąpiła 1 osoba – wartość 
sprzedaży 26 450 zł.

• Działkę nr 60/1 o pow. 0,2843 ha położoną w Budziszewicach. 
Cena wywoławcza sprzedaży 45 600,00 zł. Do przetargu przystąpiły 2 
osoby – wartość sprzedaży  46 060 zł.

• Działkę nr 1458 o pow. 0,0555 ha, położoną w Skokach – cena 
wywoławcza sprzedaży 20 613,00 zł. Działkę sprzedano za 20 923 zł.

• Działkę nr 1477 o pow. 0,0519 ha – cena wywoławcza 19 295,40. 
Do przetargu przystąpiła 1 osoba -  działkę sprzedano  za 19 496 zł.

• Działki nr 15/28 o pow. 0,0201 ha i nr 15/29 opow. 0,0186 ha, po-
łożone w Sławie Wlkp. Cena wywoławcza sprzedaży – 7 138,00 zł. Do 
przetargu przystąpiło 5 osób – cena sprzedaży 16 200 zł.

• Działkę letniskową nr 709 położoną w Potrzanowie (b.osiedle 
CPN). Cena sprzedaży 8 874 zł.

zlECOnO WyCEny:

• Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 
działki nr 351 położonej w Skokach (ul. Dworcowa) oraz działki nr 
1331 położonej w Skokach (ul. Antoniewska).

• Działek: nr 526/22 oraz 526/23, przeznaczonych na poszerzenie 
działek 295 i 296 położonych w Skokach.

POnADTO burMISTrz WyDAł zArząDzEnIA W SPrA-
WACh:

• umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

W związku z postanowieniem Komornika Sądowego umorzono 
należności cywilnoprawne z tytułu usług komunalnych w kwotach 
261,15 zł.i 170,00 zł;

• wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
• zmiany Zarządzenia Nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku w 

sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale 
na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2007;

• ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności han-
dlowo-usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów „Dni Miasta i 
Gminy Skoki 2007”;

• wyłączenia ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek: nr 3/8, 
3/10, 2 w Szczodrochowie będących własnością gminy Skoki;

• powołania komisji do przeprowadzenia oceny zgłoszonych posesji 
i gospodarstw w konkursie „Piękna i Zielona Gmina 2007”;

DzIAłAnIA bIEżąCE:

Dokonano uzgodnień z właścicielami, dotyczących wykupu: gruntu 
pod budowę drogi gminnej w Roszkówku, gruntu pod istniejący przy-
stanek autobusowy oraz  na poszerzenie drogi gminnej.

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Wągrowcu o stwierdzenie na-
bycia spadku po zmarłym współwłaścicielu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Jana Pawła II w Skokach. Przeprowadzenie stosownej procedury 
pozwoli dokonać zmian udziałów  poszczególnych  lokali w całości 
nieruchomości.

Przystąpiono do przygotowania nowych terenów pod budownictwo 
jednorodzinne, w tym: w Sławie Wlkp. – planuje się wydzielenie 18 
działek w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego; w Sko-
kach – zaplanowano wydzielenie 14 działek w rejonie ulic Topolowej 
i Sosnowej oraz 5 działek przy ul. Dojazd;

Wypowiedziano umowę dzierżawy gruntu rolnego położonego w 
Skokach przy ul. Antoniewskiej. Teren (ok. 10 ha), ma być przezna-
czony na cele budownictwa jednorodzinnego.

Wykonano nowe opłotowanie boiska sportowego przy ul. Parkowej 
w Skokach.

Na bieżąco realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni utwar-
dzonych i gruntowych dróg gminnych.

Wykonano remonty przepustów w Rościnnie i Potrzanowie.
Rozpoczęto prace porządkowe w lesie gminnym we wsi Sławica.
Komisja konkursowa dokonała oceny ogrodów i gospodarstw zgło-

szonych do konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2007” – ogłoszenie 
wyników konkursu zaplanowano na 13 lipca podczas uroczystego 
pikniku w Budziszewicach.

Ogłoszono kolejną edycję Turnieju Wiejskiej Ligi piłki Nożnej 2007. 
Zgłoszenia drużyn chętnych do wzięcia udziału przyjmowane są do 
końca czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
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BURMISTRZ MIASTA  I GMINY SKOKI
INFORMUJE

że zamierza sprzedać nieruchomość we wsi Grzybowo ozna-
czoną jako działka nr 136/1 o pow. 0,3683 ha (kw 47435 Sąd 
Rejonowy w Wągrowcu). 
Działka jest w części przeznaczona pod zabudowę (w miejscu 
dawnego siedliska). 
Cena wyjściowa do przetargu 57 511 zł (w tym podatek  VAT 
- 10 370,84 zł). 
Termin przetargu i wysokość wadium podane zostaną  do wia-
domości po upływie ustawowego terminu ogłoszenia. 
Szczegółowy „Wykaz” określony w Zarządzeniu nr 68/2007 z 
dnia 12 czerwca 2007 r. wywieszono  na tablicy informacyjnej 
Urzędu, zamieszczono również w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 061 – 8925 – 815 . 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

 -  podinspektor ds. pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych -

WymAGAnIA nIeZBęDne
Wykształcenie wyższe;
Biegła znajomość obsługi komputera;
Komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;
Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji;
Umiejętność pracy w zespole;

WymAGAnIA DoDATKoWe
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata 
będą:
Wykształcenie o kierunku związanym z pozyskiwaniem funduszy 
unijnych;
Doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne (krajowe i 
unijne);
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

ZAKReS WyKonyWAnyCh nA STAnoWISKU ZADAń
Zbieranie i upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwa-
nia przez gminę, podległe jednostki organizacyjne, przedsiębiorców, 
rolników i organizacje pozarządowe, funduszy z Unii europejskiej 
oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych; 
Przygotowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi 
Urzędu, jednostkami i organizacjami, projektów i wniosków apli-
kacyjnych, w tym:
· Analiza dostępnych funduszy pod kątem uzyskania dofinansowa-
nia określonych projektów i inwestycji;
· Przygotowywanie dokumentów wymaganych przy złożeniu wnio-
sków aplikacyjnych o dofinansowanie;
· monitoring i koordynacja realizacji zatwierdzonych projektów;

WymAGAne DoKUmenTy
1. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie.
2. Pisemna propozycja realizacji projektu na terenie Gminy Skoki, 
w oparciu o wybrane źródło finansowania wg. przedstawionego 
poniżej schematu:
· opis (krótki) wybranego przez kandydata źródła pozyskania 
środków zewnętrznych z uwzględnieniem zakresu finansowanych 
zadań; 
· możliwość realizacji konkretnego projektu na terenie Gminy Skoki, 
z uwzględnieniem krótkiego opisu proponowanego przedsięwzięcia 
oraz jednostek (instytucji, organizacji) uczestniczących w realizacji 
projektu;
3. oświadczenie kandydata, że  nie był prawomocnie skazany za 
przestępstwo umyślne.
4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie 
danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 
ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz U z 2001 r. nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

Wymagane dokumenty  wraz z życiorysem  i listem motywacyjnym 
należy składać do 20.07.2007 r.:
osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu miasta i 
Gminy w Skokach - z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
urzędnicze” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
Informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy – tel. 061 8925 809

Burmistrz miasta i Gminy Skoki
          /-/ Tadeusz Kłos

Burmistrz miasta i Gminy w Skokach
Ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Tel./061/ 8925801, Fax /061/8925 803

oGŁASZA WyKAZ nIeRUChomoŚCI 
KomUnALnyChPRZeZnACZonyCh Do SPRZeDAŻy:

nieruchomość położoną w SKoKACh przy ulicy WĄGRoWIeC-
KIeJ stanowiącą działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha zapisaną 
w księdze wieczystej KW nR 50006 w SĄDZIe ReJonoWym 
w WĄGRoWCU jako własność GmIny SKoKI, przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena nieruchomości brutto - 76.824,00,-zł.

BURmISTRZ  mIASTA I GmIny SKoKI
TADeUSZ KŁoS

uWAGA!!
nOWy OKrES zASIłKOWy 2007/2008 
W ŚWIADCzEnIACh rODzInnyCh

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Skokach 
informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.09.2007r. do 
31.08.2008r. będą wydawane około 16 lipca 2007r. po ukazaniu się Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu postępowania w 
sprawach o świadczenia rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 
lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do dnia 30 września, 
natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1.08.2007r. do 
30.09.2007r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
tych świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do dnia 
31 października.

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na okres 
od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. należy składać za pośrednictwem 
komornika począwszy od miesiąca lipca 2007r.

Informujemy, że Urzędy Skarbowe wydają już zaświadczenia o 
dochodach za 2006r. potrzebne do nowych wniosków.

Wnioskodawcy, którzy:
- mają dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych – wnioski winni skła-

dać na początku miesiąca września wraz z aktualnym zaświadczeniem 
„że dziecko jest uczniem roku szkolnego 2007/2008”

Szczegółowych informacji udzielają:
Iwona Tyll i  Anna DEMInIAK  

pod nr tel. 061/ 8925-827
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XV DNI SKOKÓW

Po odtworzeniu ceremonii historycznej zwią-
zanej z tym wydarzeniem i odczytaniu aktu lo-
kacyjnego nastąpiło przekazanie symbolicznych 
kluczy od miasta „współcześnie panującemu” 
burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi. Teraz na-
stąpiły turnieje i walki rycerskie, w wykonaniu 
Drużyny Wojów Piastowskich „JANTAR”.  
Walczono m.in. o pierścień skockiej kasztelanki 
i o srebrną podkowę. Równolegle dworzanie 
królewscy nie szczędzili zawartości trzosów, a 
grosz padający licznie w tłum, był z ochotą, na 
szczęście, zbierany przez zgromadzonych.

Teraz też na scenie pojawiły się połączone 
skockie chóry, a wiec: „SKOCZKI”, „KAME-
RALNY” i „HARFA”, które pod kierownic-
twem Antoniego Wiśniewskiego odśpiewały 
Bogurodzicę.

Z kolei scena należała do zespołów artystycz-
nych, zarówno tych miejscowych, amatorskich, 
jak i profesjonalnych. Wystąpiły więc kolejno: 
„WALENTYNKI” z Fundacji Pomoc Dzieciom 
Wiejskim w Bliżycach oraz Chór „HARFA” i 
Grupa Artystyczna „SKOCZKI”. Prowadząc 
konferansjerkę i występując w programie  „Za-
brałaś mi lato” roman Gerczak wyśmienicie 
zabawiał publiczność i łączył całość. 

Atrakcją tego wieczoru stał się występ zespołu 
„KAROL & ROMA”, którego śpiew, barwne 
stroje i żywiołowe tańce cygańskie wywoływały 
żywy aplauz publiczności.

Sobotni wieczór zakończyła zabawa tanecz-
na, do której przygrywał zespół „Kfiaty”, przy 
którego muzyce bawiło się kilka pokoleń nie 
tylko Skoczan.

Niedziela, 17.06 rozpoczęła się mszą świętą 
w intencji mieszkańców, której uroczysty cha-
rakter i wzniosłość podkreślały liczne poczty 
sztandarowe i towarzyszący modlitwą śpiew 
Chóru Kameralnego. W tym też dniu nie 

XV DNI SKOKÓW
W roku 1367 król Kazimierz Wielki przywilejem danym w Pobiedziskach zezwolił Januszowi z Podlesia założyć 

miasto na prawie średzkim. Stąd też 640 rocznica nadania Skokom praw miejskich stanowiła główny akcent te-
gorocznych XV Dni Skoków. uroczystą inaugurację Dni rozpoczęło w sobotę – 16.06 o godz. 16:00, wkroczenie na 
skocki rynek „Króla Kazimierza Wielkiego wraz z drużyną wojowników, a wśród nich Janusza z Podlesia, któremu 
za okazane męstwo władca zezwolił założyć miasto Skoki”. Królewski orszak uzupełniali: dworzanie, damy dworu i 
przedstawiciele ówczesnych polskich stanów. 

zabrakło programu dla dzieci – „Wyprawa z 
Pampolinim”, to program, w którym wspólnie 
bawili się wszyscy młodzi Skoczanie. Teraz też 
na scenie królowali młodzi artyści, a więc Grupa 
Artystyczna „SKOCZKI” i Zespół Taneczny 
„FORTE” ze szkoły podstawowej oraz Grupy 
Taneczne: „AKCENT” i „PŁOMIEŃ” z Anto-
niewa oraz „ROSES” z gimnazjum. 

Nie zapomniano też o miłośnikach muzyki 
hip-hopowej. Taką właśnie muzykę zaprezen-
tował zespół „SZACH MAT SKŁAD”.

Niedzielny wieczór zakończył oczekiwany 
przez wszystkich występ zespołu „BOYS”, 
który zaprezentował najciekawsze szlagiery 
swego repertuaru.  Ale wcześniej, bo już o 13:00 
rozpoczęły się prezentacje i pokazy koni hodow-
lanych organizowane przez Powiatowy Związek 
Hodowców Koni (o wystawie czytaj art. pt. 
„Najlepsze konie i jeźdźcy zjechali do Skoków”) 
oraz o godz. 16:00 ZAWODY STRONG MAN 
- „POJEDYNEK GIGANTÓW” SKOKI 2007, 
na których frekwencja przeszła oczekiwania 
organizatorów (tylu widzów skockie boisko nie 
notowało od 40 lat, tj. od czasu obchodzonego 
w 1967 roku 600-lecia miasta).

Relacje z tegorocznych Dni Skoków rozpo-
częliśmy od ich uroczystego otwarcia. Jednak 
same obchody rozpoczęły się już w czwartek, 
14.06. Zapoczątkował je turniej piłki nożnej 
szkół gimnazjalnych, w którym zmierzyło się 
pięć reprezentacji, a zwycięstwo wywalczył 
zespół gospodarzy. Z kolei w piątek, 15.06 
miały miejsce rozgrywki szachowe. Tytuł I 
Skoczka Szachowego zajęli: w kategorii szkół 
podstawowych - radosław Dorawa, w kategorii 
gimnazjów - robert lipczyński i w kategorii 
dorosłych - Mirosław Piechocki. 

Atrakcją tego dnia był zakończony remisem 
4-4 mecz piłki nożnej Old Boy’s KKS „LECH 

POZNAŃ” GKS „OLIMPIA POZNAŃ” 
– Old Boy’s „WEŁNA” SKOKI. Mecz ten 
urozmaicały pokazy grup tanecznych „FANKI” 
i „SWEET”.

Jak każdego roku swój dzień mieli i wędkarze. 
W sobotę 16.06 na jeziorze Rościńskim zmagało 
się 14 drużyn trzyosobowych reprezentujących 
12 kół wędkarskich (2 drużyny z Koła Skoki i 2 
z Bardowick). W klasyfikacji kół, łowiąc 17,91 
kg ryb zwyciężyła pierwsza reprezentacja Sko-
ków. W klasyfikacji indywidualnej, w sektorze 
A wygrał romuald Dudek – 5,81 kg, w sektorze 
B – łukasz Potocki – 6,02 kg, a w sektorze C 
– Dariusz bałażyk – 7,8 kg i on też został in-
dywidualnym zwycięzcą zawodów. Największą 
rybę złowił, a zarazem najlepszym zawodnikiem 
z pośród gości z Bardowick został Jurgen Wer-
neke. Równolegle z zawodami wędkarskimi 
na boisku „Wełny” odbywały się rozgrywki 
piłkarskie w kategoriach: orlików, trampkarzy 
młodszych i trampkarzy starszych pomiędzy za-
wodnikami „Wełny” i UKS „Sokół” Mieścisko, 
które w każdej kategorii przyniosły zwycięstwo 
zawodnikom skockim. W salce Urzędu miał 
też miejsce finał konkursu ortograficznego „O 
PIÓRO BURMISTRZA”, który zakończył się 
zwycięstwem: w kategorii szkół podstawowych 
– Klaudii Skarupa (II miejsce zajęła Klaudia 
Iradzka), w kategorii gimnazjum – Marty Kan-
torskiej (II miejsce Karolina Kamińska, III 
–  Marcin berendt, IV – Agata Mielcarek) i w 
kategorii dorosłych – zwyciężczyni ubiegłorocz-
nego konkursu Aliny Wachowiak z Gołańczy (II 
miejsce Danuta Kęsik ze Skoków).

Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów 
i zawodów, nastąpiło w godzinach wieczornych 
w niedzielę, 17.06 2007 i stanowiło poniekąd 
przerywnik w programie artystycznym Dni.

E. lubawy

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ramach obchodów Dni Skoków, których 
głównym akcentem było 640 - lecie nadania 
Skokom praw miejskich, nakładem samorządu 
Miasta i Gminy ukazał się album autorstwa pani 
Iwony Migasiewicz pt. „SKOKI DAWNIEJ I 
DZIŚ”.

Pani Migasiewicz dzięki własnemu zaangażo-
waniu i pomocy wielu osób i instytucji, których 
dane znajdziemy w opracowaniu przypomina 
nam historie i legendy związane z powstaniem 
i dziejami miasta od czasów najdawniejszych 
do roku 1945.

Na kolejnych stronach opracowania widzimy 
Skoki dawniejsze i dzisiejsze,. tj zarówno te hi-

storyczne utrwalone na pożółkłych już fotogra-
fiach, jak i obecne widziane oczami posiadaczy 
aparatów cyfrowych. Wertując strony albumu, 
wędrujemy jakby kolejnymi ulicami miasta, po-
znajemy jego dawniejszą i obecną zabudowę, a 
wczytując się w podpisy pod zdjęciami z zadumą 
wspominamy dawniejszych Skoczan. 

Z opracowania poznamy też opis i dzieje 
naszych ważniejszych, już historycznych obiek-
tów, a więc kościoła parafialnego pw. „Świętego 
Mikołaja Biskupa”, kościoła poewangelickiego 
pw. „Świętych Piotra i Pawła” oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickiewicza.

„SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ” to opracowanie 
w języku polskim oraz angielskim i niemieckim. 
Stąd też powinno ono zainteresować każdego 

Skoczanina, zarówno tego z urodzenia, jak i z 
wyboru, a również wszystkich przyjaciół i sym-
patyków ziemi skockiej. Może ono też stanowić 
sentymentalny upominek dla naszych rodzin, 
przyjaciół i znajomych zagranicą.

Równolegle ze wspomnianym albumem 
Gmina przygotowała też 2 okolicznościowe 
widokówki obrazujące ciekawsze fragmenty 
miasta. 

Wymienione opracowania – album „SKOKI 
DAWNIEJ I DZIŚ” oraz widokówki, a także 
opracowanie pani Gustawy Patro pt. „MIASTO 
I GMINA SKOKI”, obok planu miasta i mapy 
gminy, wszyscy zainteresowani mogą nabyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy lub w Bibliotece 
Samorządowej w Skokach.
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Wystawa organizowana przez Powiatowy 
Związek Hodowców Koni odbywa się każdego 
roku w innej gminie powiatu wągrowieckiego. 
Szczęśliwy traf sprawił, że w tym roku wypadła 
ona w Skokach i stałą się jedną z głównych 
atrakcji programu 640-lecia miasta Skoki.

Toteż oprócz „koniarzy” jej uczestnikami 
było wielu mieszczuchów na co dzień podzi-
wiających konie na obrazku lub na filmie.

Zwózka koni, a następnie ich ocena przez 
komisję klasyfikacyjną w składzie: Andrzej 
Matławski – dyrektor Stada Ogierów w 
Gnieźnie, Marek Żuławski – kierownik 
Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 
w Poznaniu i Jarosław Szymoniak – inspektor 
Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 
w Poznaniu, odbywała się już w godzinach 
przedpołudniowych.

Następnie przez Skoki przetoczył się ko-
rowód bryczek z władzami samorządowymi 
gminy i powiatu oraz członkami Komisji i 
czołowymi hodowcami. 

Z kolei nastąpiła prezentacja nagrodzonych 
koni, w trakcie której przybyli uczestnicy 
wystawy usłyszeli, że w poszczególnych ka-
tegoriach zwyciężyli następujące konie i ich 
właściciele: 
1. Klacze starsze: 
Sokoryja – rasa sp Marka Jóźwiakowskiego 
z Damasławka
Kamelia – rasa wlkp Sebastiana Jacha z 
Wapna
Irlandia – rasa wlkp Marka Jóźwiakowskiego 
z Damasławka
2. Klacze ze źrebakami:
Lipica – rasa sp Jana Wójcika ze Skoków
Mazda – rasa sp Kazimierza Kosakowskiego 
z Raduszyna
3. Klacze dwuletnie:
Urielle - rasa sp Marka Jóźwiakowskiego z 
Damasławka
Astoria – rasa wlkp Wojciecha Rabscha z 
Rogoźna

Alzacja – rasa wlkp Narcyza Kłosińskiego z 
Wiatrowa
4. Klacze jednoroczne:
Irma - rasa wlkp Łukasza Smolińskiego z 
Wągrowca
Finezja – rasa sp Marka Jóźwiakowskiego z 
Damasławka
5. Ogierki dwuletnie:
Libon - rasa sp Jana Wójcika ze Skoków
6. Ogierki jednoroczne:
Cornville - rasa hol Tomasza Mikołajczyka 
ze Skoków
Pilot – rasa wlkp Jana Jacha z Wapna
Kastor – rasa wlkp Ryszarda Piątka z Sza-
mocina
Po prezentacji nagrodzonych koni nastąpiła 
szeroka gama konkursów ocenianych przez 
Komisje, a ich zwycięzcami zostali: 
1. W konkursie skoków przez przeszkody 
pony (wystartowało 11 koni):
Szymon Tęcza na koniu Żan z Damasławka
Adrianna Dziabas na koniu Delia z Czarn-
kowa
Tomasz Pluciński na koni Bajkał ze Skoków
2. W konkursie skoków przez przeszkody – 80 
cm (wystartowało 9 koni):
Adrianna Dziabas na koniu Delia z Czarn-
kowa
Zuzanna Popielarz na koni Aro z Dama-
sławka
Dariusz Deminiak na koniu Karina ze Sko-
ków 
3. W konkursie skoków przez przeszkody 
– 100 cm (wystąpiło 16 koni):
Agata Kolonko na koniu Aicha z Dama-
sławka 
Natalia Rożak na koniu Wenus z Dama-
sławka
Natalia Bąk na koniu Avoltare z Damasław-
ka
4. W konkursie trzech beczek pony (wystąpiło 
10 koni):
Maria Łochińska na koniu Lucek z Wapna

Monika Lorencka na koniu Idol z Rościnna
Hubert Łukaszewski na koniu Tutsii z Pru-
siec 
5. W konkursie trzech beczek – duże konie 
(wystąpiło 8 koni):
Jacek Jach na koniu Herkules z Wapna
Zbigniew Chmielewski na koniu … z Rosz-
kowa
Dariusz Deminiak na koni Karina ze Sko-
ków
6. W konkursie zręczności powożenia wystą-
piło 10 par:
Tutaj zwycięzcą został Sebastian Jach z Wap-
na, drugie miejsce zajął Zbigniew Chmielew-
ski z Roszkowa, a trzecie Bogdan Szczepocki 
ze Skoków.

Dużą atrakcją tej konkurencji był występ 
najmłodszych zawodników, tj. startujących 
poza konkursem ośmioletnich Weroniki 
Waligóry z Mieściska i Klaudiusza Jacha z 
Wapna.

Wielkim zainteresowaniem publiczności 
cieszyły się i ogólny aplauz wzbudzały wy-
stępy jeźdźców grupy „MONDEO”, której 
członkowie w strojach ułańskich dali pokaz 
umiejętności jeździeckich i tradycji polskiej 
jazdy. Zainteresowanie uczestników wzbu-
dzał też pokaz straży pożarnej w stylu retro, 
prezentowany na zabytkowym sprzęcie z OSP 
Mokronosy, przez członków OSP Skoki i 
jeźdźców ze stadniny Mariana Deminiaka. 

Przez cały czas imprezy jej uczestnicy mogli 
nabyć losy, w których nagrodą był koń ufun-
dowany przez Jana Jacha z Wapna, a który 
ostatecznie trafił do szczęśliwego nabywcy z 
Kobylca. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, 
zarówno w poszczególnych kategoriach oce-
nianych koni, jak i w konkursach otrzymali 
pamiątkowe puchary. Natomiast wszystkie 
konie udekorowane zostały pamiątkowymi 
flo, a ich właściciele otrzymali kubki wyko-
nane specjalnie na tę okoliczność.       

E. lubawy

Najlepsze konie i jeźdźcy zjechali do Skoków!
112 koni w towarzystwie właścicieli, jeźdźców i powożących zaprzęgami zjechało w niedzielę, 17.06 na plac 

przy ul. Parkowej w Skokach by uczestniczyć w IX Powiatowej Wystawie Koni hodowlanych .
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Od momentu rozpoczęcia ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej „ zachowaj Trzeźwy 
umysł ” mijają już prawie trzy miesiące. 

W tym czasie dzieci i młodzież nie tylko 
brała udział w konkursach o zasięgu kra-
jowym ogłoszonych przez organizatorów i 
pomysłodawców całej idei  tzn. Stowarzysze-
nie Producentów i Dziennikarzy Radiowych 
oraz Fundację „Trzeźwy Umysł”, ale również 
w wielu przedsięwzięciach zorganizowanych 
w ramach gminnej edycji kampanii. Przypo-
mnieć należy, że wszystkie one odbywały się 
pod wytyczonymi dla poszczególnych grup 
wiekowych hasłami: „Tam i z powrotem”, 
„Latawiec” i „Wyprawa”. Rozszerzenie 
działań o przedsięwzięcia na skalę gminną, 
na pewno przyczyniło się do upowszechnienia  
głównych celów akcji, którymi są: przeciwdzia-
łanie uzależnieniom oraz promocja zdrowego 
stylu życia.

Na apel gminnego koordynatora ds. uzależ-
nień o aktywne włączenie się do działań kam-
panijnych, pozytywnie odpowiedziały zarówno 
szkoły i organizacje pozarządowe jak i władze 
gminy. Dzięki współpracy i zaangażowaniu 
wielu osób możliwym stało się przeprowadze-

nie znaczącej ilości imprez profilaktycznych 
skierowanych do młodych ludzi.

Nie wszystkie może były w równej mierze 
udane, ale wszystkie miały swoich odbior-
ców, inspirowały i aktywizowały społeczność 
szkolną do różnego typu działań. Można 
powiedzieć, że każdy, kto chciał wziąć udział 
w kampanii,  w ofercie różnorakich imprez 
mógł  znaleźć coś dla siebie.

Nie sposób mówić o wszystkich, ale na 
uwagę zasługuje fakt, że lista zainicjowanych i 
przeprowadzonych przedsięwzięć obejmowała 
zarówno zmagania o charakterze sportowym 
i turystycznym, jak też konkursy plastyczne, 
literackie, festiwale muzyczne oraz działania 
charytatywne.

Wśród wielu ciekawie zrealizowanych 
propozycji można wymienić m.in. konkurs 
literacki „Moje sposoby na nudę”, konkurs 
plastyczny na plakat i hasło o tematyce 
profilaktycznej, konkurs dziennikarski na 
najlepszą gazetkę o tematyce profilaktycz-
nej, gminny „Rowerowy rajd radości”, marsz 
profilaktyczny ulicami miasta, pisanie listu 
otwartego do mieszkańców gminy o potrzebie 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 

i papierosów nieletnim, biegi sztafetowe z 
okazji Światowego Dnia bez Papierosa, finał 
turnieju piłki nożnej - „ Rusz się człowieku”, 
Dzień Uprzejmości, pikniki profilaktyczne, 
imprezy masowe z okazji Dnia Dziecka, 
imprezy z okazji Dnia Ziemi, I Gminny Fe-
stiwal Piosenki Ekologicznej, akcje zorgani-
zowane z okazji obchodów III Dnia Dobrych 
Uczynków, konkurs fotograficzny, olimpiady 
sportowe. 

Oczywiście podane wyżej przykłady nie 
wyczerpują całej listy imprez. Cieszyć może 
fakt, że dostrzegamy potrzebę propagowania 
idei spędzania czasu wolnego bez używek, w 
sposób zdrowy i aktywny.

Dziękując w tym miejscu Panu Burmistrzo-
wi za patronat honorowy nad gminną edycją 
kampanii, wszystkim dorosłym za zaangażo-
wanie w przygotowanie atrakcyjnych przedsię-
wzięć oraz dzieciom i młodzieży za tak liczne 
i chętne w nich uczestniczenie, zapraszam do 
innych działań promujących życie bez sięgania 
po papierosy, alkohol czy narkotyki i do wzię-
cia udziału w przyszłorocznej kampanii.

M. Szpendowska-Wylegalska
koordynator ds. uzależnień

zAChOWAJ TrzEŹWy uMySł – CzAS nA PODSuMOWAnIE

WynIKI KOnKurSu 
PlASTyCznEGO zWIązAnE 

z PrOFIlAKTyKą uzAlEżnIEń
Komisja konkursowa obradowała w dniu 31.05.2007 r. wybierając 

najlepsze plakaty i hasła z prac dostarczonych jej ze szkół z terenu 
gminy Skoki.

W poszczególnych kategoriach postanowiła przyznać kolejne miejsca 
wymienionym poniżej  uczniom:

I. W kategorii Plakat o tematyce profilaktycznej
1/ szkoły podstawowe:
I miejsce Damianowi Musielakowi 
II miejsce Annie Popadowskiej
III miejsce (równorzędnie) Wiktorii Neldner i Małgorzacie Kuchar-

skiej uczniom Szkoły Podstawowej w Skokach
2/ gimnazja:
I miejsce Monice Martynek z Gimnazjum w Skokach
II miejsce Annie Barwińskiej z Gimnazjum w Antoniewie
III miejsce Annie Ratajczak z Gimnazjum w Antoniewie 
II. W kategorii Hasło promujące zdrowy styl życia
1/ szkoły podstawowe:
I miejsce Izabeli Czerniakowskiej ze Szkoły Podstawowej w Sko-

kach
II miejsce Roksanie Konowalskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkol-

negow Jabłkowie
III miejsca nie przyznała

2/ gimnazja:
 I miejsce Piotrowi Grzegorczykowi z Gimnazjum w Antoniewie
II miejsce Adamowi Wylegalskiemu z Gimnazjum w Skokach
III miejsce Beacie Rutkowskiej z Gimnazjum w Antoniewie
Nagrodę specjalną otrzymuje Lucyna Szczurek z Gimnazjum w 

Mieścisku za prace, które wpłynęły spoza gminy Skoki, ale spotkały 
się z dużym uznaniem jury ze względu na walory artystyczne.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie wspania-
łych prac i życzymy wielu sukcesów i zadowolenie z twórczej pracy!!!

  

 WAKACyJnA OFErTA WyPOCzynKu 
DlA MłODzIEży z GMIny SKOKI

 
Obóz wędrowny

Koło PTTK nr 77 organizuje w dniach 16-26 lipca 2007r. górski 
obóz wędrowny poprzez Beskid Śląski i Beskid Mały.  Cena 380,00 zł. 
Zgłoszenia przyjmuje p. Andrzej Surdyk, tel. 061/8 124 763

 Obóz nad morzem

W stanicy harcerskiej Hufca Sławno w Jarosławcu będzie wypoczy-
wać młodzież od 11 do 24 sierpnia br. Cena 700,00 zł. Liczba miejsc 
ograniczona. Organizator zapewnia: zakwaterowanie w 4-osobowych 
domkach kampingowych, pełne wyżywienie(4 posiłki dziennie), etato-
wy ratownik morski, atrakcyjny program (wycieczki, dyskoteki, ogniska 
i zabawy). Zgłoszenia u p. Andrzeja Surdyka (tel. 061/8124 763)

 Wakacje w bardowick

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w letnim 
obozie wypoczynkowym w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej - w 
Bardowick. W programie m.in. całodniowy pobyt w parku rozrywki 
- "Heide-Park", zwiedzanie ciekawych zabytków Hamburga, Luneburga 
i Bardowick, wyjazdy do parków wodnych z licznymi atrakcjami. Dla 
chętnych zajęcia  sportowe, językowe i artystyczne (warsztaty malar-
skie). Termin 23 lipca - 3 sierpnia br. Cena 170 euro+ 100 zł. Chętni 
proszeni są o zgłaszanie się u pp. Doroty Mrozińskiej lub Wiesławy 
Surdyk-Fertsch.

 bezpłatne wycieczki jednodniowe

Proponujemy naszym uczniom bezpłatne wycieczki jednodniowe. 
Pierwsza z nich - do Kórnika i Rogalina - odbędzie się już 10 lipca 
br., wyjazd sprzed szkoły o godzinie 8.30. Przewidziana jest przede 
wszystkim dla uczniów, którzy szczególnie aktywnie uczestniczyli w 
organizacji życia szkoły. Wyjazd organizują pp. E. Berendt i Małgo-
rzata Zrobczyńska

W wakacyjnym programie przewidziane są jeszcze inne bezpłatne 
wyjazdy dla młodzieży. O terminach i sposobach zgłoszenia powiado-
mimy zainteresowanych na stronie internetowej na początku lipca.

Informacje zebrała I. Migasiewicz
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PIKnIK WĘDKArSKI 
z OKAzJI DnIA DzIECKA

45 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych 
wzięło udział w zawodach Wędkarskich zorganizowanych w sobo-
tę, 2 czerwca na stawach państwa Teresy i leszka Jankowskich 
w Skokach.

Zawody stanowiły podstawową część Festynu zorganizowanego 
przez Koło PZW w Skokach z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. To też oprócz „zawodników” na imprezę przybyli licznie 
ich opiekunowie, tj. starsze rodzeństwo i rodzice, a w charakterze 
honorowych gości również burmistrz Tadeusz Kłos i przewodni-
czący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz.

Po zajęciu, według kolejności przybywania na łowisko, miejsc na 
sygnał organizatorów młodzi zawodnicy rozpoczęli wędkowanie. 
Nad ich bezpieczeństwem czuwali dorośli, a więc członkowie Koła 
i opiekunowie, a o przestrzeganie regulaminu Zawodów dbała 
komisja sędziowska, która na zakończenie dokonała ważenia 
złowionych ryb i ustalenia punktacji oraz kolejności zdobytych 
przez młodych zawodników miejsc.

W chwili ogłoszenia wyników okazało się, że zdobywcą pierw-
szego miejsca został Natan Szalaty (złowił 2 szt. o łącznej wadze 
1,90 kg). Drugie miejsce zajął Tobiasz Lisiecki (5 szt. - 0,36 kg), 
trzecie Radosław Kramer (2 szt. -  0,20 kg), czwarte Filip Kujawa 
(5szt. – 0,18 kg), a piąte Maciej Kujawa (2 szt. – 0,16 kg). Spośród 
biorących udział w zawodach dziewcząt najlepsza okazała się 
Magdalena Mróz, która łowiąc 2 szt. o wadze 0,14 kg uplasowała 
się na szóstej pozycji i Julia Frąckowiak, która z 2 szt. i 0,12 kg 
zajęła miejsce ósme. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe pu-
chary oraz nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego. Akcesoriami 
wędkarskimi obdarowani też zostali zawodnicy, którzy uplasowali 
się w pierwszej piętnastce, a wszyscy uczestnicy obdarowani zostali 
upominkami i słodyczami.s 

Organizatorzy Festynu zadbali też by była pełna aprowizacja 
zawodników i gości. Już w trakcie wędkowania zawodnikom 
dostarczono ciastka i napoje chłodzące, którymi przy stolikach 
będących na wyposażeniu łowiska mogli też częstować się wszyscy 
przybyli.

Festyn zakończył wspólny poczęstunek, w trakcie którego każdy 
przybyły mógł skorzystać z ciepłych i zimnych napojów i świeżego 
placka oraz z grochówki i kiełbaski z grilla.

Ta wspaniała impreza nie byłaby możliwa bez osobistego 
zaangażowania Zarządu i członków Koła PZW i bez pomocy 
sponsorów: Piekarni „EMKA” Krzysztofa Migasiewicza, Spółki 
Rybackiej, Hurtowni Sprzętu Wędkarskiego „JAXON”, Sklepu 
Wędkarskiego Andrzeja Pilaczyńskiego oraz Leszka Dudka i Sa-
morządu Gminy i naturalnie właścicieli stawów Leszka i Teresy 
Jankowskich.

E. lubawy

PIKnIK W STAWIAnACh
W sobotę  2 czerwca br. w Stawianach w godzinach 13:00 – 17:30 

odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez radę 
sołecką. 

Uczestnicy od najmłodszych do nastolatków mogli sprawdzić swoje 
siły w konkurencjach sprawnościowych, za udział w których nagradzani 
byli upominkami zakupionymi z budżetu sołeckiego. 

Gośćmi a zarazem atrakcją pikniku byli strażacy i policjanci, którzy 
pokazali najmłodszym swój sprzęt i samochody. 

ł. Ogórkiewicz

DlA MAMy
„Majowy zapach kwiatów wszystkim przypomina, o święcie mamy, 

które już za kilka dni…” 
Słowa tej przedszkolnej piosenki o mamie rozbrzmiewały przez 

kilka majowych dni w naszym przedszkolu. Przypominały, że Dzień 
Matki tuż, tuż, że już czas przygotować się do tej pięknej uroczysto-
ści. Trzeba przyznać, że nie było to wcale łatwe w tym roku. Pogoda 
piękna, maj …

nOWy PlAC zAbAW!!!!!, a w nim huśtawki, karuzele, bujaki, zjeż-
dżalnie, piękny trawnik, wkoło zieleń i wspaniali koledzy. Przyjemnie 
bawić się w takim ogrodzie.

 Jednak mama to mama i dlatego dzieci pozostawiały cały ten sprzęt 
i przygotowywały się do przyjęcia miłych gości ochoczo i starannie. 
Mamy zostały zaproszone do przedszkola na godzinę 10.30 w piątek 
25 maja. Wszystkie z zadowoleniem obejrzały występy swoich pociech, 
poczęstowały się kawą i ciastem, a niektóre zatańczyły „taniec murzyń-
ski”, wraz ze swoimi dziećmi lub brały udział w konkursach, np., która 
mama szybciej obierze ziemniaka. Dzieci przygotowały dla swoich mam 
nie tylko wierszyki, ale też laurki i upominki. Każda mama dostała do 
tych upominków słodkiego buziaka. 

Na poszczególnych salach mamy mogły przyglądnąć się wystawom 
przedstawiającym kraje Unii Europejskiej.

Tak więc maluszki przygotowały wystawkę o Polsce, czterolatki o 
Hiszpanii, pięciolatki o Grecji, sześciolatki o Holandii, o Niemczech 
i o Francji. 

Nowy plac zabaw stał się również miejscem, na którym spędziliśmy 
miłe chwile z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na terenie 
ogródka dzieci bawiły się w zabawy i tańce z krajów Unii Europejskiej, o 
których się nauczyły. Tańczyliśmy w rytm muzyki hiszpańskiej, greckiej 
ale największą radość sprawiło podskakiwanie w rytm francuskiego 
kankana.

Stoły zastawione słodyczami zachęcały do zajadania się. Na ochłodę 
były lody.

Czerwiec to również koniec roku szkolnego. Wkrótce wakacje. 
Będziemy się cieszyć piękną pogodą, bawić się i wypoczywać w gronie 
najbliższych.

KOChAnyM MAMOM
 Dzień Matki to dla każdego dziecka wyjątkowe święto. Wszak 

tego dnia pragnie uczcić osobę najważniejszą i najbardziej kochaną. 
Dlatego też  w każdej ze szkół dzieci pod okiem swych opiekunów 
przygotowały dla mam specjalne programy artystyczne. Z przejęciem 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, obdarowywały upominkami. 
Wyjątkowo bogaty program przygotowały dzieci i nauczycielki z Rejow-
ca. 25 maja wszystkie mamy zaproszono na festyn z okazji Dnia Matki, 
będący jednocześnie  promocją szkoły. Spotkanie zorganizowano na 
świeżym powietrzu. Na dzieci czekał dmuchany zamek i basen z kul-
kami. Mamom czas upłynął na sympatycznych pogwarkach przy kawie 
i ciasteczkach. Natomiast dzieci i nauczyciele z Jabłkowa postanowili 
połączyć Dzień Matki z Dniem Dziecka i Dniem Ojca. Spotkanie 
rodzin odbyło się 15 czerwca i miało charakter rodzinnego pikniku. 
Każda z klas wytypowała rodzinę, która walczyła w kilku konkurencjach 
– m. in. „Śpiewać każdy może” czy „Zatrzymane w kadrze”. Rodzina, 
która zwyciężyła w danej konkurencji, otrzymywała nagrodę. Uczest-
nicy pikniku mogli też spróbować swego szczęścia w loterii fantowej. 
Spotkanie upłynęło pod znakiem wybornej zabawy.
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ŚWIĘTO DzIECI
Pierwszy czerwca, czyli Dzień Dziecka, był w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym dniem wolnym od zajęć szkolnych. Uczniowie  klas 
IV-VI spotkali się  dopiero po południu na dyskotece w łosinieckim 
„Gladiatorze”. Każdy uczestnik zabawy mógł poczuć się już nie jak 
dziecko, lecz jak nastolatek, gdyż uczestniczył w dyskotece z prawdzi-
wego zdarzenia. Zabawę „nakręcał” profesjonalnie przygotowany DJ. 
Nie zabrakło więc największych przebojów,  kolorowych świateł, dymu 
a nawet dedykacji dla osób bliskich sercu.  

z PAWłOWA nAD bAłTyK
W dniach od 30 maja do 1 czerwca grupa trzynaściorga dzieci z 

Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych  pod okiem swych opiekunów 
wypoczywała w Unieściu i w Mielnie nad Morzem Bałtyckim. Dzieci 
mogły korzystać z boiska sportowego, bawiły się w wesołym miasteczku, 
spacerowały po plaży, jeździły konno. W drodze powrotnej uczestnicy 
wyprawy zatrzymali się w Gąskach, gdzie zwiedzili latarnię morską oraz 
w Kołobrzegu. Tam największą atrakcją był spacer po molo. Pobyt nad 
morzem dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń. Już w drodze 
powrotnej planowano następną wyprawę.        

WyCIECzEK CzAS
Czerwiec to w szkolnym kalendarzu okres, kiedy częściej niż w innych 

miesiącach nauki szkolnej organizowane są wycieczki. Dzieci wraz z 
opiekunami wyprawiały się do miejsc położonych blisko szkoły czy ro-
dzinnej wsi. Tak było w przypadku uczniów z Łopuchowa, którzy  od 9 
do 10 czerwca zorganizowali wycieczkę rowerową do wioski indiańskiej 
w Łopuchówku.  Przeważały jednak wypady do odleglejszych zakątków. 
Uczniowie z Lechlina za cel podróży obrali zachodni kraniec Polski. W 
Świerkocinie zwiedzili ZOOsafari, w którym zgromadzono zwierzęta z 
całego świata. Jednak jak się później okazało, zainteresowanie budzą 
nie tylko egzotyczne okazy. W pobliżu Międzyrzecza, wycieczkowicze 
zwiedzili bunkry z czasów II wojny światowej, w których późną jesienią 
i zimą schronienie znajdują tysiące nietoperzy. Za równie udaną uznać 
można wyprawę uczniów ze szkoły w Pawłowie Skockim i Łopuchowie, 
którzy  już kilka miesięcy wcześniej zaplanowali na 19 i 20 czerwca  
wyjazd do Warszawy. Na trasie zwiedzania znalazły się najpiękniejsze 
zabytki stolicy. Starówka z kolumną Zygmunta, Pałac w Wilanowie, 
Łazienki, cmentarz na Powązkach, Grób Nieznanego Żołnierza, to tylko 
niektóre z nich. Warszawa urzekła zwiedzających swym pięknem.   

                             

lATO z FunDACJą
Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” przygotowała w tym roku 

wyjątkowo bogatą ofertę wypoczynku letniego. Już 24 czerwca, a więc 
pierwszego dnia wakacji, dzieci wyjadą na kolonię socjoterapeutyczną 
do Rogoźna. Będą tam uczestniczyć w zajęciach o charakterze tera-
peutycznym i logopedycznym. Warsztaty będą miały formę zabawy. 
Oprócz tego na dzieci czeka wiele atrakcji, m. in. jazda na kładach, 
eurobangi, jazda konna, turnieje sportowe i konkursy. 

Jak co roku, dużym zainteresowaniem  cieszą się półkolonie. Tym 
razem, oprócz tradycyjnych już wypadów nad jezioro czy do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, na dzieci czeka nie lada gratka. Podczas 
dwóch turnusów (02.07.-15.07), studenci Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, poprowadzą warsztaty archeologiczno - ceramiczne. 
Miłośnicy przeszłości będą mogli dowiedzieć się, jak przed wiekami 
pozyskiwano mąkę, pieczono podpłomyki, wykonywano naczynia cera-
miczne czy toczono wojnę. Co istotne, dzieci nie będą tylko zdobywać 
wiedzy teoretycznej, ale same spróbują swych sił w dawnym rzemiośle.   
Podsumowaniem warsztatów będzie festyn archeologiczno - ceramicz-
ny, który odbędzie się czwartego i piątego sierpnia w Jabłkowie. 

PrzyrODnICzE 
AKTuAlnOŚCI

W II edycji powiatowego konkursu  „zbieraj baterie – łap energię” 
szkoła zdobyła I nagrodę w kategorii łącznej masy zebranych baterii. 
nagrodą jest kwota 700 zł.

Za łączną ilość zebranych puszek w konkursie „Aluminiowa Góra 
Puszek” szkoła otrzymała 168,20zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na wzbogacenie zbioru środków i pomocy dydaktycznych do nauki 
przyrody oraz pokarm dla hodowanych w szkolnym akwarium rybek. 
Klasyfikacja etapu szkolnego tego konkursu: I miejsce Edward Surdyk 
Ic, II miejsce Laura Gronowicz VIa i Anna Guner Ib, III miejsce Julia 
Wasylewicz Ib, IV miejsce Alan Zamecki VIa.

 

OGólnOPOlSKI
KOnKurS EKOlOGICzny 

Eko-Planeta przygotowanego we współpracy z Międzywydziałowym 
Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Przyroda i 
Człowiek”. Otrzymaliśmy już wyniki konkursu, które dla naszej szkoły 
przedstawiają się następująco: I miejsce – Aleksandra Samol Vc, II 
miejsce - Marlena Werda VIc, III miejsce – Joanna Kruczek Va. 

Uczniowie kl. VIb  Paweł Popadowski i Łukasz Bartol zdobyli cenne 
nagrody książkowe za wykonanie zielników na konkurs „Poznajemy 
krzewy leśne”. Konkurs został zorganizowany przez Nadleśnictwo 
Durowo. Uczestnicy gromadzili pędy, kwiaty, owoce i liście krzewów 
przygotowując je do umieszczenia w zielniku. 

Zwycięzcom i uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy.
Wszystkim osobom biorącym udział w zbiórce zużytych sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych na terenie szkoły dziękujemy za pomoc 
w praktycznej nauce należytego postępowania z elektrozłomem.

zespół Przyrodników

nAJMłODSI  PrzyrODnICy
W II semestrze uczniowie klas I-III reprezentowali naszą szkołę w 

Powiatowym Konkursie „Pokaż nam las”. Na szczeblu szkolnym zwy-
cięzcami zostali reprezentanci klasy Iii, którzy wykonali pracę zbiorową 
oraz Jagoda Józefiak z kl. IIb i Julia Burzyńska z kl. IIIa.

rOSną POlOnIŚCI 
I MATEMATyCy

Pod koniec roku szkolnego najmłodsi prezentowali swoje liczne 
umiejętności w wielu konkursach. Obszerna ich oferta pozwoliła wy-
kazać się wiedzą  uczniom nauczania zintegrowanego w różnorodnych 
dziedzinach.

W zDrOWyM CIElE zDrOWy 
DuCh

16 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Rajdzie radości”, 
który zorganizowany został przez gimnazjum, a patronat sprawował 
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach.

Uczestnicy rajdu zmagali się w wielu konkurencjach, a Patrycja 
Dąbrowska z kl. IVb zajęła II miejsce w Konkursie Wiedzy o Gminie 
Skoki. 

Opiekę nad uczniami sprawowały Alicja Kramer i Beata Babra-
kowska.
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KOnKurS 
rOzSTrzyGnIĘTy!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach ogłosiła w kwietniu 
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i grup przedszkol-
nych. Dzieci miały zilustrować dowolną techniką wybrany przez siebie 
utwór Wandy Chotomskiej. 

Łącznie napłynęło 47 prac. Oceniała je komisja w składzie: Elżbieta 
Skrzypczak, Danuta Kęsik, Gabriela Bałażyk. 

W kategorii PRZEDSZKOLAKI napłynęło najwięcej prac, bo aż 
37, wszystkie z Przedszkola Samorządowego w Skokach. Prace były 
bardzo staranne. Zostały pięknie opisane i oprawione w ramki. Dzieci 
włożyły dużo serca w ich wykonanie, dlatego komisja  konkursowa 
postanowiła  nagrodzić wszystkie.

Nagrody otrzymali: Klaudia Szwed (lat 4), Małgorzata Surdyk (lat 
4), Paulina Siwert (lat 4), Karolina Nowak (lat 4), Paulina Kubicka 
(lat 4), Julia Jakubowska (lat 4), Julia Witkowska (lat 4), Angelika 
Wysocka (lat 4), Julia Kwapińska (lat 5, wykonała 2 prace), Adrianna 
Będziecha (lat 5, wykonała 2 prace), Mateusz Dereżyński (lat 5), Marta 
Grzywaczewska (lat 5), Piotr Kawczyński (lat 5), Marta Lisewska (lat 
5), Jakub Springer (lat 5), Zuzanna Stefańska (lat 5), Bartosz Belter 
(lat 6), Maria Burzyńska (lat 6), Julia Dereżyńska (lat 6), Marcin 
Dolatowski (lat 6), Maja Frąckowiak (lat 6), Patryk Jankowski (lat 
6), Agata Królczyk, (lat 6).

W kategorii KLAS I – III nadeszło 9 prac wykonanych przez uczniów 
klasy IIa ze Szkoły Podstawowej w Skokach. Komisja za udział w kon-
kursie postanowiła wyróżnić wszystkie dzieci dyplomem, natomiast 
Ilonę Borkowską za staranność i estetykę wykonanej pracy nagrodziła 
dodatkowo nagrodą książkową. 

W kategorii KLAS IV – VI napłynęła tylko jedna praca ze Szkoły 
Podstawowej w Pawłowie Skockim. Wykonał ją Krystian Charubin z 
kl. IV. Krystian pięknie przedstawił na niej postać pana Astronoma, 
dlatego komisja postanowiła nagrodzić jego pracę nie tylko dyplomem, 
ale również nagrodą książkową. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Sylwia Popadowska

AWAnS WEłny 
W niedzielę, 3 czerwca na boisku „Wełny” w Skokach przewodniczący 

Wydziału Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Garski 
wręczył kapitanowi „Wełny” Andrzejowi Szczepaniakowi Puchar ufun-
dowany przez ZPN z okazji awansu do Ligi Okręgowej Piłki Nożnej. 
W uroczystości, która miała miejsce przed meczem z „Sokół” Gębice w 
charakterze honorowych gości udział wzięli: Ryszard Woźniak – kierownik 
Biura Okręgowego ZPN w Pile i Teodor Napierała ( były kapitan „Lecha” 
Poznań i wieloletni trener „Wełny”), a także gospodarze gminy i powiatu 
– burmistrz Tadeusz Kłos i przewodniczący Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego Krzysztof Migasiewicz, a świadkami wydarzenia byli liczni kibice 
i zawodnicy „Sokoła”. Były więc oficjalne wystąpienia i gratulacje gości. 
Szczególnie miłym akcentem były gratulacje od przeciwników, zawodni-
ków „Sokoła”, którzy za kilka minut konkurowali z „Wełną” na boisku.

Kończąc sezon piłkarski 2006/2007 „Wełna” udowodniła, że roczny po-
byt w „A” klasie stanowił niejako „wypadek przy pracy” i swą grą zasłużyła 
na powrót  do „okręgówki”. Złożyły się na to, praca trenerów: Andrzeja 
Ostańskiego – w rundzie jesiennej i Andrzeja Borówko w – rundzie 
rewanżowej i kierownika drużyny Pawła Ślósarczyka i  tych najbardziej 
zasłużonych, tj. zawodników: Andrzeja Szczepaniaka – kapitana, strzelca 
20 bramek, Przemysława Bartnickiego – 18 bramek, Marcina Ślósarczyka 
– 16 bramek, Michała Błachowiaka, oraz Maciela Plagensa, Bartka Nitz-
ke, Krzysztofa Michalskiego, Jakuba Ślósarczyka, Michała Jarzyńskiego, 
Patryka Szweda, Grzegorza Mellera, Piotra Geblera, Przemysława Mel-
lera, Mateusza Deminiaka  i bramkarza Krzysztofa Gawlińskiego (liczba 
strzelonych bramek nie obejmuje meczu z WKS Wyszyny).

Naszym zawodnikom gratulujemy sukcesu i ku  zadowoleniu ich samych 
i kibiców życzymy im podobnych wyników w najbliższym sezonie. 
      E.lubawy

TurnIEJ PIłKI nOżnEJ SzKół 
GIMnAzJAlnyCh 

W turnieju wzięło 5 zespołów, które grały systemem „każdy z każ-
dym”. Ostateczna kolejność w zawodach po rozegraniu wszystkich 
10 meczów:

1. Gimnazjum Skoki – I zespół – 12 punktów
2. Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina – 7 punktów
3. Gimnazjum Mieścisko – 6 punktów
4. Gimnazjum Skoki – II zespół – 4 punkty
5. Gimnazjum Skoki – III zespół – 0 punktów
Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Rakowski, Krzysztof Witkowski, 

Martin Kędziora, Piotr Rakowski, Dawid Szczepaniak, Hubert Gra-
czyk, Marcin Andrzejczak.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Skoki wręczyły 
panie: Blanka Gaździak – Sekretarz Miasta i Gminy Skoki, Elżbieta 
Skrzypczak – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach oraz Gabriela 
Bałażyk. Każda drużyna otrzymała puchar i dyplom a trzy najlepsze 
zespoły również medale. Wszystkie mecze sędziowali panowie: Henryk 
Sienkiewicz i Henryk Marczyk. Organizator turnieju i opiekun skockich 
zespołów: Wiesław Nowak

W tym samym dniu swój turniej towarzysko z okazji „DNI SKOKÓW 
2007” rozegrały także klasy 4-te skockiej szkoły podstawowej.
Wyniki: 4a – 4b 2 : 2 4a – 4c 4 : 4 4b – 4c 6 : 0

Ostateczna kolejność w turnieju klas 4 – tych:
1. KLASA IV B
2. KLASA IV A
3. KLASA IV C
Zwycięzcy zagrali w składzie: Jakub Obst, Jakub Andrzejewski, 

Mateusz Fertach, Błażej Gebler, Maciej Kujawa, Marcin Kruś,  Jakub 
Kwapiński, Mateusz Nowak, Patryk Stoiński. 

Wiesław nowak

SKOCKIE OrlIKI „WEłny” 
SKOKI MISTrzAMI POWIATu!

W dniu 03.06.2007 r. odbył się Powiatowy Turniej Piłki nożnej 
„Piłkarska Kadra Czeka”, którego organizatorem był uKS „Sokół” 
Mieścisko.

W finałowym meczu Orliki „Wełny” pokonały „Sokoła” Mieścisko 
5:4 (pomimo tego, że przegrywali już 0:2). Królem strzelców został 
zawodnik „Wełny” Krzesimir Kaczmarek (7 bramek).

radosław Kujawa

DnI SKOKóW
W sobotę 16.06.2007 r. w ramach obchodów Dni Skoków zostały 

rozegrane mecze towarzyskie w trzech kategoriach wiekowych z dru-
żyną „Sokoła” Mieścisko.

W kategorii Orliki (7-10 lat) wynik 6:2 dla „Wełny” Skoki, tramp-
karze młodsi (11-12 lat) 4:2 dla „Wełny”, trampkarze starsi (13-14 
lat) 6:1 dla „Wełny”.

Ponadto trampkarze młodsi „Wełny” rozegrali towarzyski mecz 
piłki nożnej na hali z rówieśnikami z Bardowick, który zakończył się 
wynikiem 15:3 dla „Wełny” Skoki.

radosław Kujawa



SKOCKI KALEJDOSKOP

Uczniowie szkół Fundacji przed pałacem w Wilanowie. Przedszkolaki z Fundacji na Dniu Matki.

Uczniowie - uczestnicy marszu ekologicznego. Skockie przedszkolaki na Dniu Dziecka.

Dzień Dziecka w Stawianach. Piknik wędkarski w Skokach.

Zespoły redakcyjne - laureaci konkursu „Zachowaj trzeźwość” z organizatorami. Działacze PZPN i przedstawiciele samorządu gratulowali zawodnikom Wełny awansu.


