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SKOCKA GALA 2006

Już po raz trzeci w naszej gminie odbyła się uroczystość pod tytułem Skocka Gala, której organizatorem
był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos.
Więcej na str. 8-9

Pożegnanie i powitanie Mieszkańcy wsi wybiorą sołtysów!
Dobiega końca 4-letnia kadencja sołtysów. W tym czasie sołtysi będący reprezentantami samorządów wiejskich i łącznikiem
między mieszkańcami sołectw, a Burmistrzem i Radą Gminy
stali się ważnym czynnikiem w samorządności lokalnej.

30 stycznia br. w „Karczmie Kołodziej” współpracownicy oraz przyjaciele spotkali się na wieczorze
pożegnalnym z dyrektorem Biblioteki Gminnej panią
Jadwigą Ranke.



Pożegnanie i powitanie
Stało się też powszechnie wiadomym, że „Jadzia” po 40 latach
pracy, w tym 38 lat służby publicznej w bibliotekach samorządowych,
zdecydowała się z dniem 31 stycznia br. zasilić grono skockich emerytów. Były więc podziękowania za wieloletnia współpracę i życzenia
od koleżanek i kolegów oraz od władz samorządowych reprezentowanych przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i od księży skockiej parafii
Karola Kaczora i Leszka Sakowskiego. Były też wspomnienia z życia
Miasta i Gminy, dot. zarówno czasów odległych, w tym: obchodów
600-lecia nadania Skokom praw miejskich, z budowy i oddania do
użytku pierwszej Biblioteki przy ulicy Ciastowicza, z nadania placówce
imienia Eugeniusza Paukszty i reaktywowania w roku 1992 obchodów
Dni Skoków, jak i tych aktualnych, a powszechnie wszystkim znanych,
w tym związanych z powstaniem i działalnością chórów i zespołów
mających swą siedzibę przy Bibliotece. Wszystkie te zdarzenia nie
miałyby miejsca bez osobistego zaangażowania pani Jadzi.
Ale wiadomo! Życie nie znosi próżni! Tak jest też i w tym przypadku. Ogłoszony przez Burmistrza konkurs na stanowisko dyrektora
Biblioteki został rozstrzygnięty, a jego zwyciężczynią została pani
Elżbieta Skrzypczak, która z dniem 1 lutego br. objęła funkcję dyrektora Biblioteki. Pani Elżbieta jest absolwentką Wydziału Prawa
UAM w Poznaniu. Dotychczas pracowała w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Antoniewie, gdzie zasłynęła jako inicjator i organizator wielu imprez kulturalno-rekreacyjnych. Mieszkańcy Skoków
panią Elę mieli możność poznać w trakcie działań Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W trakcie spotkania Burmistrz Tadeusz Kłos dokonał pierwszej
prezentacji pani Elżbiety Skrzypczak w roli dyrektora Biblioteki. Nastąpiły też pierwsze rozmowy i deklaracje o woli współpracy ze strony
obojgu pań - pani Jadzi i pani Eli.
P.S. Obu naszym paniom życzymy pomyślności i zadowolenia na
nowowybranych drogach życia.
E.Lubawy

MIESZKAŃCY WSI WYBIORĄ
SOŁTYSÓW!

19 lutego br. odbyło się ostatnie spotkanie sołtysów kadencji 20032007 z Burmistrzem i pracownikami urzędu. W trakcie spotkania
Burmistrz uznając ich prace za pozytywną i korzystną dla środowiska
wyraził sołtysom słowa uznania oraz podziękowania i życzył Im równocześnie ponownego wyboru na najbliższą kadencję.
A ta już przed nami. Właśnie rozpoczynają się zebrania wiejskie
połączone z wyborami Rad Sołeckich i sołtysów. Harmonogram tych
zebrań załączamy do wiadomości mieszkańców, których prosimy o
liczny w nich udział. Informujemy równocześnie, że wybory odbywają
się w sposób tajny, a w programie zebrań oprócz wyborów przewidziano
również przedstawienie projektu Statutu Sołectwa oraz głosowanie
nad tym projektem.
E. Lubawy

Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych
połączonych z konsultacjami
projektu statutu sołectwa
Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

1

Budziszewice

27.02.2007

18.00

świetlica

2

Pomorzanki

28.02.2007

12.00

mieszkanie
sołtysa

3

Kuszewo

28.02.2007

14.00

świetlica

4

Roszkówko

28.02.2007

18.00

5

Lechlinek

1.03.2007

10.00

6

Potrzanowo

1.03.2007

18.00

świetlica

7

Glinno

2.03.2007

10.00

sala Biblioteki
Publicznej

W styczniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” pisaliśmy o setnej
rocznicy urodzin pani Zofii Wilkanowicz. Dzisiaj natomiast pragniemy
poinformować, że na tę rocznicę w Gminie Skoki czekano aż 30 lat, a
ostatnim 100-letnim Jubilatem był mieszkaniec Łosińca pan Ludwik
Walkowiak, którego 100-lecie urodzin przypadło 12 sierpnia 1977
roku. Pana Ludwika nieubłagana śmierć dosięgła krótko przed jego
101 urodzinami, tj. 15 lipca 1978 roku.
Najbliższe lata pokażą, czy doczekamy się kolejnych 100- letnich
Jubilatów. Może już niedługo cieszyć się i szczycić się będziemy 100letnimi rocznicami urodzin pań: urodzonej 11.04.1909r. pani Matyldy
Krause ze Stawian, urodzonej 12.12.1909r. pani Bolesławy Krąkowskiej z Rejowca i urodzonej 14.04.1910r. pani Anieli Strus z Bliżyc.
Naszym przyszłym Jubilatkom, podobnie jak Pani Zofii życzymy
dalszych długich lat życia oraz wiele zdrowia i pomyślności.
				
E.Lubawy

8

Jagniewice

2.03.2007

13.00

świetlica

9

Niedźwiedziny

2.03.2007

18.00

stanica
myśliwska

10

Grzybowo

5.03.2007

11.00

świetlica

11

Kakulin

5.03.2007

18.00

świetlica

12

Brzeźno

6.03.2007

11.00

świetlica

13

Sławica

6.03.2007

18.00

mieszkanie
sołtysa

14

Rakojady

7.03.2007

11.00

świetlica

15

Rejowiec

7.03.2007

18.00

świetlica

16

Łosiniec

9.03.2007

18.00

szkoła

17

Chociszewo

12.03.2007

16.00

świetlica

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje

18

Pawłowo
Skockie

12.03.2007

18.00

świetlica

19

Roszkowo

14.03.2007

17.00

sala Biblioteki
Publicznej

20

Raczkowo

14.03.2007

19.00

świetlica

21

Szczodrochowo

15.03.2007

17.00

mieszkanie
sołtysa

22

Rościnno

15.03.2007

19.00

świetlica

23

Lechlin

16.03.2007

17.00

szkoła

24

Bliżyce

16.03.2007

19.00

świetlica

25

Stawiany

19.03.2007

17.00

świetlica

26

Jabłkowo

19.03.2007

19.00

szkoła

27

Sława Wlkp.

20.03.2007

18.00

mieszkanie
sołtysa

STO LAT I WIęCEJ…

W salce konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, w
dniach:
26 lutego 2007 r., 9 marca 2007 r., 23 marca 2007 r., 13 kwietnia
2007 r. w godzinach od 10.00 do 13.00
pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu pełnić będą dyżury,
podczas których będą udzielać mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki
informacji oraz odbierać dokumenty w zakresie zeznań podatkowych
za 2006 rok.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd
Miasta i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk:
Zakład Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

mieszkanie
sołtysa
mieszkanie
sołtysa



Co słychać w Kurkowym Bractwie
Strzeleckim?

Wyzwoleńczy Turniej
Strzelecki KBS Skoki
W niedzielę, 28 stycznia br. na strzelnicy w Antoniewie
odbył się kolejny statutowy turniej strzelecki noszący nazwę
„Wyzwoleńczy”.
Nazwę tę przyjęto, mając w pamięci mroźne, styczniowe dni
1945 roku, kiedy to naszą Ojczyznę, w tym i Skoki, opuszczali
Niemcy po długich latach okupacji hitlerowskiej.

NOWI – STARZY CZŁONKOWIE
RADY POWIATOWEJ
IZBY ROLNICZEJ

Niewiele pracy miały, zarówno obwodowe, jak i okręgowa komisja
wyborcza utworzone dla przeprowadzenia w dniu 4 lutego br. wyborów
do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Wągrowieckim. Bo chociaż uprawnionych do głosowania było 3024 osób, do
urn wyborczych w 6-ciu lokalach wyborczych łącznie zdecydowało się
pójść jedynie 96 wyborców. Wcześniej, równie małe zainteresowanie
cechowało sam proces zgłaszania kandydatów. W rezultacie woli wyborców poddali się jedynie dotychczasowi członkowie Rady Powiatowej
Izby, tj. Feliks Kaczmarek i Michał Kantorski.
Oni też uzyskując- Feliks Kaczmarek 84 głosy i Michał Kantorski 75
głosów- weszli do Rady Powiatowej Izby i będą w niej reprezentować
skockich rolników.
Feliks Kaczmarek wraz z żoną Zofią prowadzi
w Bliżycach gospodarstwo rolne o powieżchni 43
ha, w tym 35 ha użytków rolnych. Gospodarstwo
swe nastawił na uprawę roślin i hodowlę zwierząt.
Aktualnie trzon hodowli zwierzęcej stanowi 30
sztuk bydła, w tym 11 sztuk krów mlecznych, a jej
uzupełnieniem jest hodowla trzody chlewnej.
Michał Kantorski wspólnie z żoną Krystyną posiada rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni
23,5 ha, w tym 19 ha użytków rolnych. W gospodarce roślinnej nastawił się na produkcję czterech
podstawowych zbóż oraz rzepaku, a w zakresie
produkcji zwierzęcej specjalizuje się w produkcji
trzody chlewnej.
						
E. Lubawy

Fot. K. Jachna

		

W programie turnieju jak zawsze było miejsce na oddanie honorów
fladze narodowej i sztandarowi Bractwa, odbył się też – w obecności
Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Skoki Zbigniewa Kujawy- uroczysty apel. Później, aż do godziny 16.00,
trwały zawody strzeleckie.
Rada Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach po raz pierwszy
zaprosiła do udziału w turnieju drużynowym członków innych skockich
stowarzyszeń i organizacji. Tak więc w zawodach brali udział przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Wędkarskiego, Klubu Sportowego „Wełna” oraz młodzież sympatyzującą z tymi
organizacjami. Na zakończenie turnieju ogłoszone wyniki wspaniałej
i zawziętej rywalizacji, które brzmią następująco:
W turnieju drużynowym:
I miejsce - KBS Skoki (II drużyna)
II miejsce - KBS Skoki ( I drużyna)
III miejsce - OSP Skoki
IV miejsce - Klub Sportowy "Wełna" Skoki
V miejsce - PZW Skoki
W strzelaniu do Brackiej Tarczy Wyzwoleńczej:
I miejsce - Adam Mroziński
II miejsce - Marian Deminiak
III miejsce - Krzysztof Migasiewicz
W otwartym turnieju zapadkowym w kategorii młodzieży:
I miejsce - Tomasz Przykucki
II miejsce - Sebastian Rosik
III miejsce - Damian Rosik
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy.
Wspólnie, mile spędzone niedzielne popołudnie było kolejną okazją do umacniania przyjaznych więzi istniejących pomiędzy skockimi
organizacjami.
I. Migasiewicz

23 stycznia 2007 roku, zimowy, zwyczajny dzień. Normalny dzień pracy
i nauki w życiu mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.
I coraz mniej nas pamięta, że był inny 23 stycznia, 23 stycznia 1945 roku
był dniem najbardziej oczekiwanym przez ówczesnych Skoczan. Bo chociaż wojna jeszcze trwała, a do jej ostatecznego końca trzeba było czekać
do 9 maja 1945 roku, dla Skoczan hitlerowska okupacja trwająca od 8
września 1939 r. dobiegła końca. Wkroczenie w tym dniu do miast pierwszych oddziałów Armii Czerwonej przyniosło wyzwolenie. A wyzwolenie,
to wolność, wolność, która oznaczała koniec: „wysiedlania z własnych
gospodarstw, domów i mieszkań na poddasza i oficyny, wysiedlania na
teren Generalnej Guberni, wywożenia na prace przymusowe do Niemiec,
poniżania godności przez przymus kłaniania się Niemcom i przez bicie
bykowcem, zmuszania nieletenich dzieci do prac fizycznych, poniżania
dzieci naszych przez „Hitlerjugend”, katowania w więzieniach, wysyłki do
obozów koncentracyjnych, rozstrzeliwania” (cytat z opracowania Franciszka Bartkowiaka - Wspomnienia z Czasów Okupacji M. Skoków)
23 stycznia umożliwił też powrót do swej „Małej Ojczyzny” Skoczanom
przebywającym w obozach i więzieniach, wysiedlonym do Generalnej
Guberni, wywiezionym na roboty przymusowe i zmuszonym ukrywać się
przed okupantem. Nastąpił czas leczenia ran, czas liczenia ofiar i strat,
których były setki i dotknęły one każdą polską rodzinę. Nie wszystkim
jednak udało się przeżyć. Wielu zginęło. Jedni w bezpośrednich walkach,
inni rozstrzelani, jeszcze inni w obozach koncentracyjnych i w więzieniach,
a jeszcze inni z wyczerpania od męczącej pracy przymusowej.
Zainteresowanych czasami okupacji i pierwszych tygodni wyzwolenia
w Skokach zachęcam do wejścia do Biblioteki i skorzystania z lektury
opracowań: Franciszka Bartkowiaka pt: „Wspomnienia Czasów Okupacji
M. Skoki” wydanie z r. 1945 oraz Michała Szczepańskiego pt. „PRO
MEMORIA - Okupacja hitlerowska w Skokach 1939 - 1945”.
E.Lubawy

Był taki dzień



V sesja Rady Miejskiej

8 lutego 2007 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Sesji z udziałem 15- tu radnych przewodniczył Zbigniew Kujawa, w
roli sekretarza obrad wystąpił Franciszek Deminiak.
W trakcie sesji radni podjęli 9 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr V/22/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
W uchwale tej podjętej w wyniku rozpatrzenia skargi pana Leszka Gronowicza na działalność Burmistrza dot. opublikowania w
„Wiadomościach Skockich” komunikatu o złożonym doniesieniu do
Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu o wszczęciu przeciwko skarżącemu postępowania karnego, Rada omawianą skargę uznała za
bezzasadną.
2. Uchwałę nr V/23/2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Uchwała ta podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi pani Grażyny
Szymkowiak na działalność Burmistrza uznała skargę tę za bezzasadną.
3. Uchwałę nr V/24/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na rok 2007.
W rezultacie w/w uchwały Rada wprowadziła korekty w budżecie
Gminy na rok 2007 po stronie dochodów w ogólnej wysokości 29.500zł
i po stronie wydatków w wysokości 256.028zł.
W wyniku tych zmian budżet Gminy na rok 2007 wynosi 20.261.172zł
po stronie dochodów i 21.495.100zł po stronie wydatków
4. Uchwałę nr V/25/2007 - w sprawie zmiany uchwał y nr
XLIII/270/2006 z dnia 14 lutego 2006r. dotyczącej oddania w użyczenie obiektów i terenów sportowych.
W/w uchwała wprowadza korektę obszaru terenów sportowych
przekazywanych w użyczenie Kołu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i pozostających w użytkowaniu Klubu Sportowego „Wełna” w
Skokach.
5. Uchwałę nr V/26/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
wolnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach.

UWAGA PODATNICY

Przypominamy, że 15.03 br. mija termin płatności I raty podatków lokalnych, w tym podatku od
nieruchomości.
Po tym dniu płatnikom, którzy nie wywiążą się z
tego obowiązku będziemy zmuszeni zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów naliczać odsetki
za zwłokę.

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach przypomina o
obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych
przed dniem 01.01.2001 r. na nowy wzór w następującym terminie:
• wydanych w latach 1996-2000
wymiana do dnia 31.12.2007r. - termin ostateczny.

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury
sprzedaży 3 komunalnych mieszkań wygospodarowanych w budynku
przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach.
6. Uchwałę nr V/27/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych położonych w Skokach, stanowiące
działki nr 581/8 o pow. 742m2, nr 581/9 o pow. 864 m2 i nr 581/10
o pow. 772 m2.
Uchwała ta upoważnia Burmistrza do wszczęcia procedury
sprzedaży 3 komunalnych działek budowlanych położonych przy ul.
Poznańskiej w Skokach.
7. Uchwałę nr V/28/2007 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
oraz przyjęcia jednolitego tekstu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki przyjętych we wcześniejszych uchwałach Rady oraz przyjęła jednolity
tekst tegoż studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
8. Uchwałę nr V/29/2007 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Uchwała ta wprowadziła regulamin określający: sposób ustalania
wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium szkolnego,
tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, oraz tryb i sposób
udzielania zasiłku szkolnego, które obowiązywać będą na terenie
Gminy Skoki od roku 2007.
9. Uchwałę nr V/30/2007 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Rady Miejskiej Gminy na 2007r.
Uchwałą tą Rada zatwierdziła uchwalone wcześniej przez Komisje
Rady plany pracy na rok 2007.
Rada wysłuchała też sprawozdań Burmistrza z pracy międzysesyjnej oraz z realizacji uchwał, a także sprawozdań z bieżącej pracy
przewodniczącego Rady i z pracy Komisji Rady.
Wszystkie podjęte uchwały zostały podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu oraz
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na
stronie internetowej: www.gmina-skoki.pl
Wraz z protokołem sesji Rady znajdują się też do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy – u inspektora ds. Rady i jej organów.
E. Lubawy

KONKURS • KONKURS • KONKURS • KONKURS
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza do
wzięcia udziału w konkursach:

• „Poznaj mojego idola z książek Astrid Lindgren”
– konkurs plastyczny,
• „Teatralne potyczki” – konkurs literacki.
Konkursy ogłoszone zostały przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Celem konkursów jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, zwłaszcza twórczości Astrid Lindgren w związku z
przypadającą w 2007 r. rocznicą 100-lecia urodzin pisarki.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
w siedzibie WBPiCAK, w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach życząc powodzenia.
Bliższych informacji o konkursach udzielają panie:
Sylwia Popadowska i Aleksandra Gajewska



w okresie od 20 stycznia do 22 lutego 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w sprawach:
· ogłoszenia przetargu nieograniczonego na równanie i wałowanie oraz
ścinkę poboczy na drogach gminnych w 2007 r., zatwierdzenia siwz
oraz powołania komisji przetargowej;
· ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu FIAT DUCATO 1,9 TD Panorama;
· wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
· ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni dróg
w mieście Skoki: ul. Polna oraz Słowackiego i cz. Mickiewicza; w
Gminie Skoki: w Łosińcu, zatwierdzenia siwz oraz powołania komisji
przetargowej;
· ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych budowy nawierzchni dróg gminnych w Potrzanowie, zatwierdzenia siwz oraz powołania komisji przetargowej;
· ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla wyboru dostawcy sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach, zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;
· zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy
Skoki oraz przeprowadzenia konsultacji projektów statutów jednostek
pomocniczych;
· ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki
zabudowanej nr 101/3 w Rejowcu oraz powołania komisji do przeprowadzenia tego przetargu.
Treść Zarządzeń dostępna w BIP Urzędu.
Zlecono opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej pod wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogi utwardzonej w
Roszkówku.
Zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania
centrum targowo-parkingowego w Skokach.
Dokonano naprawy oświetlenia dróg Sienkiewicza, Mickiewicza i
Słowackiego.
Zakończono adaptację pomieszczeń na mieszkania w byłym budynku
Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach.
Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki, wolne
lokale mieszkalne tj. lokal nr 3 o pow. użytkowej 35,26 m2, lokal nr
4 o pow. użytkowej 36,01 m2, lokal nr 5 o pow. użytkowej 40,42 m2,
przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dla
mieszkańców Miasta i Gminy Skoki. W celu przeprowadzenia procedury
sprzedaży zlecono wycenę ww. mieszkań.
Zlecono wycenę działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży:
Skoki – działki 581/8 (ul. Poznańska); 1458,1477, 1487 (ul.Świerkowa);
1557, 1554 (ul. Polna); Sława Wlkp. – działki 15/17, 15/18, 15/33, 15/34;
Sławica – działka 329; Budziszewice – działka 60/1.
Sprzedano działkę budowlaną nr 581/7 o pow. 956 m2, na ul. Poznańskiej w Skokach.
Sprzedano lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu w
Szczodrochowie 5.
Przygotowano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców 2 lokale mieszkalne w budynku gminnym w Potrzanowie
(ul. Kolonia 15).
Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji pod tereny budownictwa
socjalnego (rejon Topolowa-Sosnowa).
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na działki budowlane przystąpiono do wyznaczenia nowych działek w rejonie ul. Polnej, Sosnowej
oraz w Kakulinie i Sławie Wielkopolskiej.
Trwają procedury związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z FOGR budowy drogi „rolniczej” ul. Smolarki w Potrzanowie.
Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz uzyskano niezbędne
opinie.

Zakończono przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i uzyskano zgodę ANR w Poznaniu na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy
Skoki nieruchomości położonej w Jagniewicach, stanowiącej działki nr
4/12 i 4/13 (tj. droga dojazdowa oraz działka na której zlokalizowana
jest świetlica).
Prowadzone są negocjacje z ANR w Poznaniu w sprawie przekazania
na rzecz Gminy Skoki gruntu w Pawłowie Skockim (pod „Chatą biwakową”) oraz pomieszczeń na świetlicę wiejską w pałacu w Roszkowie.
Trwają negocjacje dotyczące wykupu gruntów pod nową drogę dojazdową do wsi Roszkówko.
Przetargi
Ogłoszono i rozstrzygnięto
Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu energetycznego i
projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku
Przedszkola Samorządowego w Skokach. Na ogłoszenie o przetargu
odpowiedziało 3 wykonawców, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma Projektowanie-Doradztwo Techniczne, Zbigniew Grabarkiewicz,
która zaproponowała wykonanie usługi za kwotę 25 254,00 zł.
Przetarg nieograniczony na równanie i wałowanie oraz ścinkę poboczy
na drogach gminnych w 2007 r. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą
przedłożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-BudowlanoDrogowych, Paulina Niemir, Poznań. Łączna kwota usługi - 65.995,90
zł.
Ogłoszono
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o
pow. 83,16 m2, położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym
w Pawłowie Skockim. Lokal użytkowy przeznaczony jest na cele handlowo-usługowe. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi
360,00 zł. Przetarg odbędzie się 2 marca 2007 roku.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu FIAT DUCATO
1,9 TD Panorama. Cena wywoławcza, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy
majątkowego, 13 500,00 zł. Przetarg zaplanowano na 28 lutego 2007 r.
Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni dróg w mieście
Skoki: ul. Polna (714 mb – podbudowa i asfalt), Słowackiego i cz.
Mickiewicza (282,5 mb – podbudowa i asfalt); oraz w Gminie Skoki
– Łosiniec (2170 mb – asfalt na istniejącej podbudowie). Przetarg zaplanowano na 3 kwietnia br. Przewiduje się termin realizacji inwestycji
do 31 sierpnia 2007 r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy nawierzchni dróg gminnych w Potrzanowie (Potrzanowo-Budziszewko, Potrzanowo ul. Włókna). Przetarg zaplanowano na
23 lutego br.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr
101/3 w Rejowcu. Nieruchomość o pow. 0,07 ha zabudowana zniszczonym
budynkiem inwentarsko-mieszkalnym o pow. użytkowej 122,10 m2. Cena
wywoławcza 10 500,00 zł. Przetarg zaplanowano na 6 kwietnia br.
Przetarg nieograniczony dla wyboru dostawcy sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W ramach przetargu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biur
Urzędu tj. 5 zestawów komputerowych, 1 notebook, 4 monitory 1 serwer
oraz osprzęt komputerowy. Przetarg zaplanowano na 28 lutego br.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina o obowiązku podatkowym
dot. podatku od posiadania psów.
Podatek jest płatny z góry, bez wezwania na konto UMiG Skoki
w kasie Urzędu, u inkasentów lub u sołtysa, w terminie do dnia 15
marca 2007 r, bądź w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
Zwolnieni od podatku są: rolnicy - od posiadania dwóch psów,
emeryci i renciści w wieku powyżej 65 lat, z którymi nie zamieszkują
wspólnie osoby posiadające własne źródła dochodów- od posiadania
jednego psa.
Dla pozostałych właścicieli psów podatek wynosi kwotę 10zł od
każdego psa.


Rzadko zdarza się, aby osoba, której w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach powierzono pełnienie
szczególnych obowiązków, do jakich nigdy przedtem nie była przygotowywana, sprawdziła się tak dalece,
żeby pozostać w pełnieniu tej funkcji przez następne 20 lat. Kiedy ponadto towarzyszą temu historyczne i
dramatyczne zarazem wydarzenia, wymagające od kandydata również osobistej odwagi i determinacji, to
człowiek taki w jednej chwili może wyjść z cienia przeciętnej anonimowości i stać się wybitna postacią.

Jan Smektała

Burmistrz dwudziestolecia
Człowiekiem, który w sposób wyjątkowy
sprostał wyzwaniom czasów, w jakich przyszło
mu działać, i który stanąwszy na czele gminnej
społeczności bezpiecznie przeprowadził ją z
czasów wojny i powstańczego zrywu niepodległościowego w czasy pokoju i demokracji,
był burmistrz Skoków lat międzywojennych
Jan Smektała.
Jan Stanisław Smektała urodził się 9 grudnia 1890 r. w Małych Strzelcach, w ziemi
gostyńskiej. Po wczesnej śmierci rodziców
objął po nich małe gospodarstwo rolne,
kończąc 8 - klasową szkołę powszechną. I
być może Jan Smektała pozostałby takim
zwykłym rolnikiem, nie mającym większych
perspektyw na swoim małym poletku, gdyby
nie nadchodzący wicher wojny światowej. W
X 1912 r. powołany do zasadniczej służby
wojskowej nie wraca już na wieś - zamiast do
domu jedzie na front francuski. Odniesione
tam rany postrzałowe, na zawsze ograniczające sprawność jego lewej ręki, były powodem
przeniesienia służbowego do Westfalii, a w
końcu zwolnienia do rezerwy.
Wojna światowa była areną zmagań nie
tylko między zaborcami. Podbite dotąd narody, pozbawione przez dziesięciolecia swojej
państwowości, których obywatele oddawali na
wszystkich wojennych frontach swoją daninę
krwi, wyczuwały też szansę dla siebie. Nie
inaczej było i w Wielkopolsce. Tu, z polecenia
Tymczasowego Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej, lokalne komitety obywatelskie
przekształcały się w rady ludowe, zasilane
przez cywili oraz przez zdemobilizowanych
żołnierzy, falami powracającymi z frontów.
W atmosferze wielkiego napięcia, jakie
panowało w Poznaniu, 27 grudnia doszło
do eksplozji manifestacji polskich uczuć
narodowych, a dalsze wydarzenia przybrały
spontaniczny i żywiołowy charakter. Również
w Skokach miejscowa rada ludowa, na czele
której stanął ówczesny proboszcz parafii katolickiej ks. Tymoteusz Zoch, organizowała
nowy polski porządek: usunięto niemieckich
urzędników z kierowniczych funkcji, zapewniono polską obsadę najważniejszych instytucji, pozbawiono władzy nad miastem niemieckiego burmistrza Speera. Przejęto kontrolę
nad pocztą i telegrafem. W tak przełomowym
dla całej Wielkopolski czasie, dziwne i nie do
końca już dziś poznane okoliczności sprawiły,
że wśród obywateli Skoków, którzy sponta-

nicznie chwycili za władzę w naszym mieście,
by przekazać ją wolnej Polsce, pojawił się Jan
Smektała z ziemi gostyńskiej. Po rozwiązaniu
w lutym 1919 r. dotychczasowych rad miejskich, rozporządzeniem Komisariatu NRL
zarządzono przeprowadzenie w tym mieście
nowych wyborów. Komisarzem wyborczym
został miejscowy lekarz dr Marian Foerster.
Wyznaczył on datę wyborów na 13 kwietnia,
zwołał pierwsze posiedzenie rady miejskiej
oraz kierował jej obradami do chwili ukonstytuowania się władz.
,,Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu
na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa
Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze
przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierność dochować, wszystkich obywateli
w równem mając zachowaniu, przepisów prawa
strzec pilnie, obowiązki moje spełniać sumiennie
i godnie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi
Panie Boże dopomóż”.
- słowami tej przysięgi, w dniu 30 lipca
1919 roku, Jan Smektała obejmował urząd
burmistrza.
Nadchodzące dni, tygodnie i miesiące potwierdziły, jak niezwykłą intuicją wykazali się
przedstawiciele nowej polskiej administracji
proponując ten urząd Smektale - odpowiadał
on idealnie wszystkim formalnym wymaganiom, jakie powinien był spełniać kandydat
na burmistrza miasta: miał odpowiednie, jak
na ówczesne standardy, wykształcenie, był
weteranem i inwalidą wojennym, powstańcem wielkopolskim / służył ochotniczo w II
kompanii jarocińskiej/, biegle też posługiwał
się językiem niemieckim.
Jednak dopiero po objęciu funkcji miały
ujawnić się najważniejsze bodaj zdolności i
cechy charakteru Jana Smektały - organizował
on prace magistratu, osobiście pisał nowe statuty przedsiębiorstw i organizacji miejskich,
w tym Ochotniczej Straży Pożarnej. Tworzył
nowe formy zarządzania rzeźnią, gazownią,
chłodnią mięsa, obsługi pompy i źródeł,
zakładu oświetlenia Skoków, czy przytułku
dla ubogich. Oprócz tego był szefem urzędu
policyjnego oraz organizował kolejne wybory
do władz lokalnych i Sejmu. W szczególności
jednak burmistrz Smektała stał się wybitnym
animatorem wielu doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych, sportowych, kultural-

nych i patriotycznych, dzięki którym nie tylko
szybko zaczął być zaliczany do ścisłego grona
najbardziej szanowanych obywateli Skoków,
lecz stał się prawdziwym ich przywódcą / za
działalność społeczną otrzymał w latach 30.
srebrny krzyż zasługi/. Prywatnie pozostawał
człowiekiem skromnym, pełnym dowcipu,
lubianym przez przyjaciół. W mieszkaniu
służbowym na rynku mieszkał wraz z rodziną
- żoną Elżbietą, jej córką Stefanią oraz ich
wspólnym synem, Eugeniuszem - tu było jego
miejsce pracy - urząd policyjny i magistrat.
Osobny rozdział zapisał Jan Smektała w
dziejach bractwa strzeleckiego w Skokach.
Jako szef policji odpowiadał osobiście za
przygotowanie treści nowego statutu i organizowanie struktur bractwa.
,,Z powodu wojny światowej od maja 1914, aż
przez 6 lat Bractwo było nieczynne. Okropna i
straszna wojna szalejąca nad Europą i przeważnie nad naszą Ojczyzną, przywróciła naszemu
Narodowi, skutemu przez wiek cały w kajdany
niewoli i rozdartemu na trzy części, upragnioną
wolność i złączyła Naród na karcie Europy”
- tymi słowami, 10 października 1920 roku,
burmistrz Jan Smektała zagaił pierwsze po
I wojnie światowej posiedzenie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Skokach. W latach
1920/28 oraz 1936/38 był prezesem bractwa,
w latach 1935/36, wiceprezesem.
Brał udział we wszystkich najważniejszych
wydarzeniach organizowanych przez bractwo,
tworzył statuty, inspirował przystąpienie
do Zjednoczenia, organizował poświęcenie
sztandaru, nadzorował turnieje królewskie,
zbiórki charytatywne, uroczystości w święta
Dokończenie na str. 7


Obradujący w dniu 11 lutego br. członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 120 w Skokach podsumowali działalność Koła za rok 2006.

Obradowali wędkarze

Ze sprawozdań: Prezesa Alojzego Pacholskiego, wiceprezesa d/s. młodzieży, kapitana
sportowego, skarbnika oraz przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej wyłoniła się działalność
Zarządu i Koła w minionym okresie.
Najważniejszym wydarzeniem obchodzonym 25 marca były uroczystości Jubileuszowe
50-lecia powstania Koła, które upamiętnia
ufundowany na tę okoliczność i poświęcony
w ich trakcie sztandar Koła. Od tej chwili poczet sztandarowy „wędkarzy” uczestniczy we
wszelkich uroczystościach samorządowych,
państwowych i kościelnych. Koło kontynuowało współpracę z wędkarzami z Niemiec i
zapoczątkowało kontakty partnerskie z kolegami z Holandii oraz z Kołem Strzeleckiego
Bractwa Kurkowego w Skokach. Pozytywnie
rozwijała się też współpraca z władzami samorządowymi Gminy, z Nadleśnictwem Państwowym i z Gospodarstwem Rybackim.
W roku 2006 Zarząd zorganizował jak każdego roku siedem zawodów wędkarskich, w
tym: na otwarcie sezonu, o mistrzostwo Koła,
drużynowe rejonu VI, o Puchar Burmistrza z
okazji Dni Skoków, dla aktywu Koła, gruntowe oraz spinningowe na Warcie i na jeziorze
w Skorzęcinie. Zorganizowano też Piknik
Wędkarski, w którym udział wzięło 47 dzieci, a
jako nowość zawody na dorsze na Bałtyku.
Tradycyjnie już członkowie Koła porządkowali obrzeża jezior i tereny przystani łodziowych, a przed każdymi zawodami stanowiska
wędkarskie.
Koło uczestniczyło też w imprezach organizowanych na cele charytatywne i wspomogło finansowo II Koncert Charytatywny

„Skoczanie Kościołowi” i Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Praca ta zyskała uznanie członków, które
wyraziło się jednomyślnym absolutorium dla
Zarządu.
W planie pracy na rok 2007 Koło postanowiło powtórzyć dokonania roku 2006
wprowadzając dodatkowo 24.03 br. spotkanie
rocznicowe połączone ze mszą świętą z okazji
51 rocznicy powstania Koła.
W trakcie zebrania ogłoszono wyniki rankingu na najlepszego wędkarza roku 2006,

w kategorii seniorów i juniorów, w którym
podstawą oceny była łączna punktacja zyskana w trakcie ubiegłorocznych zawodów, za
wyjątkiem zawodów na dorsze. Zdobywcami
3 pierwszych miejsc w kategorii seniorów
zostali: Andrzej Szymkowiak, Marek Kubicki
i Dariusz Bałażyk, a w kategorii juniorów:
Piotr Futro, Jarosław Adamski i Mateusz
Miłoszewski.
Następnie wręczono odznaki honorowe
przyznane przez władze Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz puchary i statuetki za
osiągnięcia wędkarskie. Odznakę Wzorowego
Młodego Wędkarza otrzymał Leszek Stoiński,
a Srebrną Odznakę PZW Wojciech Kłosowski. Trzej młodzi wędkarze: Piotr Mielcarek,
Piotr Futro i Marcin Pełczyński otrzymali poradniki wędkarskie. Z kolei zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w zawodach na dorsze: Paweł Winkel, Dariusz Bałażyk i Karol Neuman
uhonorowani zostali pucharami, a zwycięzcy
rankingu na najlepszego wędkarza roku 2006,
w kategorii seniorów Andrzej Szymkowiak i
w kategorii juniorów Piotr Futro statuetkami
pamiątkowymi.
W dyskusji mówiono o wspólnym interesie wędkarzy i Gospodarstwa Rybackiego
w utrzymaniu czystości wód, o ochronie
narybku i zarybianiu jezior oraz o walce z
kłusownictwem.
W zebraniu w charakterze gości udział
wzięli Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz,
Prezes Bractwa Kurkowego Krzysztof Jachna,
przedstawiciele Spółki Rybackiej Ireneusz
Belter i Bernard Lubiatowski oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Ryszard Wachowiak, którzy wysoko ocenili pracę Zarządu i
członków Koła w zakresie nie tylko ochrony
środowiska, ale też w dziedzinie działań na
rzecz rozwoju społeczności lokalnej, a zwłaszcza w zapewnieniu rekreacji i organizacji
czasu wolnego mieszkańców.
E. Lubawy

Jan Smektała - Burmistrz dwudziestolecia
Dokończenie ze str. 6
narodowe i kościelne, pomagał w organizowaniu zabaw i przemarszy a także koordynował
udział bractwa w życiu całego miasta... Tamten świat skończył się dla Jana Smektały w
niedzielę 3 września 1939 r., kiedy zmuszony
był opuścić nie tylko swój urząd, lecz wkrótce,
już na zawsze, bliskie mu Skoki.
Aresztowany przez hitlerowców, trzymany
jako zakładnik, w lutym 1941 r. został wysiedlony wraz z rodziną na Lubelszczyznę. Po
dłuższym bezrobociu, już po wyzwoleniu w
lipcu 1944 r., podejmuje pracę w referacie
budowlanym w Starostwie Powiatowym w
Kraśniku jako administrator nieruchomości.
Później, podążając wraz z milionami tułaczy w kierunku Ziem Odzyskanych, krótko
pracuje w Legnicy jako kierownik referatu
przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych, by

wreszcie z powodu choroby żony wrócić do
Wielkopolski.
Niestety, powrót ten przypadł na lata największego terroru stalinowskiego, kiedy trudno było liczyć na uznanie za pracę dla Polski
lat międzywojennych. Na przełomie 1952 -53
r. Smektała znajduje prace w Poznaniu jako
referent administracyjny, między kwietniem
a grudniem 1953 roku jako magazynier, a od
początku 1954 r. jest już tylko starszym woźnym w Wojewódzkim Archiwum Państwowym
w Poznaniu. Tu przechodzi przez ostatnie
szczeble swej zawodowej i życiowej kariery
- najpierw ,,awansuje” na stanowisko magazyniera, później na pomocniczego pracownika
archiwalnego.
Jan Smektała zmarł w 1959 roku i spoczywa
na poznańskim cmentarzu na Junikowie.

Kiedy pod koniec życia spisywał swój
życiorys motywując nim kolejne podania w
poszukiwaniu pracy, by nie narażać się na
szykany z powodu służby w administracji
publicznej dla Polski lat międzywojennych,
cały, dwudziestoletni, najwspanialszy okres
swego życia, jaki spędził w Skokach, zamknął
w jednym skromnym zdaniu:
,,Od r.1919 do 1939 byłem pracownikiem
samorządowym w Zarządzie Miejskim w
Skokach”.
Kiedy zaś zażądano od niego przywołania
świadków potwierdzających te słowa, dopisał
tylko, iż ,,mogą to potwierdzić Obywatele w
Skokach”.
Czy Obywatele Skoków potwierdzą słowa
burmistrza Jana Smektały - czas pokaże.
Krzysztof Jachna
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Uroczystość miała miejsce w Hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach. Uświetnili ją swoją obecnością min. tacy goście jak:
I Wicewojewoda Wielkopolski pan Paweł
Rożyński, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak,
Starosta Powiatu Wągrowieckiego pan
Michał Piechocki, Przewodniczący Rady
Powiatu Wągrowieckiego pan Krzysztof
Migasiewicz. Uczniowie zostali zaproszeni
wraz z rodzicami.
Organizując tą imprezę Burmistrz chciał
w sposób szczególny nagrodzić dzieci i młodzież z terenu naszej gminy za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury,
dyscyplin wiedzowych, artystycznych i wybitną działalność społeczną. Aby znaleźć się w
gronie wyróżnionych należało wykazać się
szczególnymi osiągnięciami. Bohaterowie tej
uroczystości zdobywali zaszczytne laury w Polsce i Wielkopolsce. Byli też tacy, którzy mają
już za sobą starty w imprezach międzynarodowych. Zdobywali medale mistrzostw szkoły,
gminy, powiatu, rejonu oraz województwa, a
także polski lub byli bardzo blisko podium.
Rozsławiali w ten sposób dobre imię Miasta
i Gminy Skoki.
Wyróżnieni uczniowie zostali zaproszeni
wraz ze swoimi rodzicami. Wręczenia nagród
dokonywał Burmistrz na przemian z zaproszonymi gośćmi. Nagrodzeni zostali także ich
nauczycielie pod opieką których wyróżniona
młodzież odniosła swe sukcesy.
Oto lista nagrodzonej młodzieży: Zuzanna
Dorawa, Tomasz Przykucki, Maja Guner, Katarzyna Bejma, Marta Szmyra, Aleksandra
Samol, Maciej Kujawa, Monika Lehmann,
Lilianna Zamecka, Maja Witkowska, Sara
Sobik, Hanna Fińska, Marlena Werda, Małgorzata Dudek, Mateusz Nowak, Radosław
Kramer, Kacper Frąckowiak, Anna Barwińska, Maria Kowalska, Agnieszka Drozdowska, Monika Pawlak, Kamila Karpińska,
Rober Piotrowski, Bartosz Karpiński, Piotr
Samol, Mikołaj Wojtkowiak, Sylwia Stożek,

Maciej Mroziński, Katarzyna Malec, Natalia
Wójcicka, Adrian Wylegalski, Łukasz Mroziński, Adrian Kłosowski, Klaudia Chlebda,
Agnieszka Zywert, Marta Guner, Monika
Janc, Ryszard Bejma, Małgorzata Kujawa, Natalia Korczak, Joanna Błachowiak,
Katarzyna Burzyńska, Daria Deminiak,
Joanna Dereżyńska, Marta Kaczmarek,
Paulina Majcherczyk, Karina Mauszek ,
Magdalena Nowak, Anita Nowakowska,
Małgorzata Pietrzak, Ewelina Szymkowiak,
Anna Wojtasiak, Róża Dąbrowska, Judyta
Szymkowiak, Zuzanna Kowalewska, Ewelina Michalska, Natalia Ważniewicz, Paulina
Mikulska, Sandra Kubiak, Paulina Pajączek,
Paulina Jankowska, Łukasz Hatka, Radosław Modlibowski, Bartosz Korczak, Roger
Kuliński, Krzysztofa Giersig, Dawid Sroczyński, Hubert Dudek, Dariusz Bąkowski,
Dominik Nowak, Artur Hagdan, Dawida
Szymkowiaka, Łukasz Mioduszewski, Dawid

Kubiak, Marcin Ślósarczyk, Przemysław
Gustowski, Micha Markiewicz, Szymon
Szwed, Arkadiusz Janowiak, Michał Stawowy,
Łukasz Kuczyński, Tomasz Bartol, Tomasz
Pluciński, Jarosław Rutkowski, Tomasza
Kawczyński, Patrycja Lehmann, Małgorzata
Hauka, Urszula Wróblewska, Łukasz Nowak,
Radosław Rakowicz, Jakub Rosin, Izabela
Fidos i Bartosz Kramer.
Nagrodzeni nauczyciele: Barbara Surdyk,
Grażyna Lubawa, Sylwia Widzińska, Katarzyna Dziel, Magdalena Samol, Wiesława Surdyk
– Fertsch, Dorota Mrozińska, Małgorzata
Zaganiaczyk, Ireneusz Biniewski, Władysław
Purczyński, Andrzej Surdyk, Wiesława Hauke, Hanna Węglewska, Jan Grenda, Jarosław
Jagaciak, Krzysztof Kisiel, Wiesław Nowak,
Wiesław Sierzchuła, Grzegorz Samol, Marek
Tuszyński, Damian Lisiecki oraz działacz
sportowy Mirosław Piechocki.
Dokończenie na str. 9
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Dokończenie ze str. 8

Wszyscy nagrodzeni dostali pamiątkowe dyplomy, książki, przenośną
pamięć do komputera PenDrive oraz gadżety promocyjne Miasta i
Gminy Skoki.
Niewątpliwym uatrakcyjnieniem Skockiej Gali 2006 były występ duetu panów Michała Rybickiego 2 DAN AIKIDO AIKIKAI i Mateusza
Gerwazika 1 DAN AIKIDO AIKIKAI, którzy zaprezentowali pokaz
sztuki walki AIKIDO - której fundamentalną zasadą jest stwierdzenie,
że dzięki odpowiedniej technice miękkość można kontrolować siłę.
Jest jedną z niewielu sztuk walki, wykorzystującą siłę przeciwnika
przeciwko niemu samemu. Im bardziej techniki stają się zaawansowane,
tym mniejszego wkładu własnej siły wymagają od ćwiczących. Jest to
zaleta, dzięki której Aikido może ćwiczyć każdy, bez względu na wiek,
płeć i kondycję fizyczną.
Imprezę otworzył i zakończył występ niewątpliwej gwiazdy wieczoru
pani Joanny Słowińskiej – (śpiew, skrzypce) z zespołem w składzie:
Mikołaj Blajda – kontrabas, Paweł Odorowicz – altówka, Jan Słowiński
– altówka, Tomasz Wertz – instrumenty perkusyjne, Marcin Wyrostek
– akordeon
Joanna Słowińska – występuje z własnym zespołem, złożonym z
krakowskich instrumentalistów; jest też solistką dużych form oratoryjnych, skomponowanych m.in. przez Zygmunta Koniecznego (Serce
moje gram, Noc listopadowa, Litania polska) i Piotra Rubika (Golgota
Świętokrzyska, Tu es Petrus, Psałterz wrześniowy).
Joanna jest laureatką wielu nagród fonograficznych - jej solowa płyta
„Live in Alchemia” nagrodzona została przez Polskie Radio S.A. w
plebiscycie krytyków muzycznych i dziennikarzy tytułem „Folkowa
Płyta Roku 2005” (II nomiacja), a w 2006 roku – jako solistka Tu es
Petrus i Psałterza Wrześniowego – została laureatką „Multiplatynowej
Płyty” Akademii Fonograficznej ZPAV. Została też uhonorowana
nagrodą główną GRAND PRIX Festiwalu Polskiego Radia Nowa
Tradycja 2004, Niezależną Nagrodą Publiczności i Nagrodą Specjalną
TVP Polonia.
W 2005 została laureatką Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Z autorskimi recitalami koncertowała w większości krajów europejskich i w USA.
Uroczystość przygotowali i poprowadzili podobnie jak w poprzednich
latach Karolina Stefaniak i Wiesław Nowak.
Karolina Stefaniak

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza
przetarg - ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 101/3 o pow. 0,07 ha w Rejowcu.
Działka zapisana jest w kw 50.311 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.
1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 101/3 położona w Rejowcu.
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha
3. Opis nieruchomości: działka w kształcie czworoboku o szerokości
10 m zabudowana budynkiem inwentarsko - mieszkalnym o pow.
użytkowej 122,10 m2. Ściany obiektu w części z cegły oraz gruzu
na zaprawie wapienno – gliniastej. Dach dwuspadowy o pokryciu
z dachówki cementowej, w części ceramicznej częściowo zarwany.
Stopień zużycia 70%.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania i studium: w planie nie
ma określonego przeznaczenia, w studium przewidywane jako
tereny zainwestowania jednostek osadniczych.
5. Termin zagospodarowania: nie jest określony - działka jest zabudowana.
6. Cena wyjściowa do przetargu: 10.500 zł.
7. Minimalna wysokość postąpienia: decydują uczestnicy przetargu
– postąpienie minimalne wynosi 110 zł i stanowi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę.
8. Termin uregulowania ceny: cała należność płatna jest przed
zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie
sprzedającego do dnia umowy przenoszącej własność.
9. Informacja o rodzaju własności: sprzedaż
10. Obciążenie nieruchomości: obiekt w części uszkodzony, a jedno
pomieszczenie wykorzystywane jako warsztat przez właściciela
sąsiedniej działki.
11. Wysokość i termin wpłaty wadium: wadium w wysokości 2000 zł
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w terminie do
dnia 2 kwietnia 2007 r. do godz. 1500.
12. Termin i miejsce zapoznania się z warunkami przetargu: Urząd
Miasta i Gminy Skoki pokój nr 2 w godzinach 800 – 1500. Oględzin
przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie (8925-815 ).
13. Czas miejsce przetargu: Urząd Miasta i Gminy Skoki - sala
konferencyjna – 6 kwietnia 2007 r. (piątek) godz. 10.30.
14. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała
przetarg winna stawić się w wyznaczonym terminie w kancelarii
notarialnej celem zawarcia umowy przeniesienia własności . W
przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez
uzasadnionej przyczyny sprzedający może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy
oferuje do sprzedaży pod zainwestowanie:

1. Atrakcyjne grunty w Sławie Wlkp. przy stacji kolejowej o pow.
19,3170 ha (tereny zainwestowania jednostek osadniczych względnie
koncentracji działalności gospodarczej)
Grunty leżą w odległości 35 km od Poznania i przylegają z jednej
strony do drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Wągrowiec, z drugiej do lasu. W niewielkiej odległości znajdują się liczne jeziora: J.
Brzeźno, J. Włókna, J. Maciejak, J. Karolewskie.
2. Nieruchomość o pow. 0,79 00 ha zabudowaną obiektem szkoły
w budowie (stan surowy zamknięty) położoną w Lechlinie nad J.
Lechlińskim.
Pierwotne przeznaczenie obiektu – szkoła podstawowa. Powierzchnia zabudowy – 750 m2. Powierzchnia użytkowa parteru i piętra (bez
piwnic) – 1100 m2. Kubatura obiektu – 8631m3.
Szczegółowych informacji o warunkach i cenie sprzedaży gruntów
w Sławie Wlkp. oraz nieruchomości zabudowanej w Lechlinie udziela
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i
Gminy w Skokach tel. 0-61 892 58 14 lub 0-61 892 58 15.
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„LECH” I „WARTA’’ W SKOKACH

Turniej piłki nożnej
o Puchar Prezesa Klubu
„Nielba” Wągrowiec

W dniu 10.02 br w Wągrowcu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej
z udziałem 10 drużyn z całej Wielkopolski.
Wśród drużyn startujących byli również trampkarze „Wełny” Skoki.
Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w rozgrywkach grupowych i awansowała do półfinału, gdzie spotkała się z drużyną „Sparty” Złotów, z
którą nasi trampkarze przegrali 0:1. W meczu o trzecie miejsce „Wełna”
spotkała się z „Spartą” Szamotuły i padł remis 2:2. Natomiast w rzutach
karnych lepsi byli zawodnicy z Szamotuł.
Końcowa kolejność tego turnieju to: 1. „Groclin” Grodzisk I, 2.
„Sparta” Złotów, 3. „Sparta” Szamotuły, 4. „Wełna” Skoki, 5. „Nielba”
Wągrowiec I, 6. „Nielba” Wągrowiec II, 7. „Concord” Murowana
Goślina, 8. „Jeziorak” Żnin, 9. „Groclin” Grodzisk II, 10. „Sokół”
Damasławek.
Następnego dnia grali trampkarze starsi, a startowało 12 drużyn.
Nasza drużyna trafiła do tzw. „grupy śmierci”. Trampkarze „Wełny”
klejno spotkali się: z „ Zawiszą” Bydgoszcz, gdzie padł remis 0:0, następnie porażka 0:4 z „Groclinem” Grodzisk, wygrana 4:0 z „Przemysławem” Poznań, 1:1 z „Sokołem” Damasławek i remis 1:1 z „Nielbą”
Wągrowiec. Pomimo jednej tylko porażki w grupie naszej drużynie nie
udało się awansować do półfinału. Turniej wygrała drużyna „ Zawiszy”
Bydgoszcz.
R. Kujawa

Tenis stołowy

17 lutego br. po pięcioletniej przerwie odbyły się Mistrzostwa Gminy
Skoki w tenisie stołowym.
Długa przerwa w rozgrywkach spowodowała brak zainteresowania
tą bardzo popularną w latach poprzednich dyscypliną sportową. W
ostatnich mistrzostwach w 2002 roku uczestniczyło ponad 60 zawodników i zawodniczek z gminy Skoki. Zawody przeprowadził Grzegorz
Samol. Należy więc zachęcić młodzież do uprawiania tej dyscypliny,
poprzez udostępnienie mieszkańcom stołów oraz rakietek. W prawie
wszystkich sołectwach są przecież stoły tenisowe. Szkoda, że do rywalizacji nie włączyli się zawodnicy z Roszkowa, Lechlina, Rakojad,
Łosińca, Jabłkowa oraz Potrzanowa, którzy kiedyś nadawali ton
rywalizacji w tej konkurencji. Obecny na wręczeniu nagród Burmistrz
Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos obiecał pomoc przy organizowaniu
tego typu rekreacji.
Mistrzem Gminy Skoki został Łukasz Bania, który wygrał wszystkie
pojedynki, drugie miejsce zajął Maciej Wójcik a trzecie Igor Futro.
Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Burmistrza pamiątkowe nagrody, a sześciu najlepszych graczy puchary oraz dyplomy. W
rywalizacji uczestniczyła jedna zawodniczka, która medalowe miejsce
przegrała stosunkiem setów.
Oto szczegółowa klasyfikacja
1. Ł. Bania 			
14 pkt
2. M. Wójcik			
12 pkt.
3. I. Futro			
8 pkt.
4. R. Koteras 			
8 pkt.
5. M. Karbowniczak		
8 pkt.
6. R. Szawuła			
4 pkt.
7. Sz. Bartkowiak		
2 pkt.
8. R. Weichert			
0 pkt.
Miejmy nadzieję, że następne zawody zgromadzą większą rzeszę
uczestników.
Grzegorz Samol

18 lutego 2007r w Skokach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy Starszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
z udziałem ośmiu drużyn z całej Wielkopolski.
Przyjechały do nas takie drużyny jak: KKS „Lech” Poznań, KS „Warta” Poznań, Maks „Huragan” Pobiedziska, UKS „Kopernik” Poznań,
UKS „Concord” Murowana Goślina oraz gospodarze- KS „Wełna”
Skoki. Wszystkie mecze stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczyły
licznej grupie kibiców wiele emocji. Bardzo liczną grupę kibiców miała
drużyna KKS „Lech” Poznań, którą tworzyli członkowie FAN CLUBU
Skoki. Była to grupa około 40 kibiców, zaopatrzona wspaniałe flagi
z barwami „Lecha”, bębny, trąbki, i szaliki. Stworzyli oni wspaniałą
atmosferę na trybunach, dzięki temu że bardzo żywiołowo reagowali
na wszystkie zagrania na boisku, a ponadto śpiewali bardzo fajne
piosenki, które zagrzewały ich drużynę do boju. Kibicowanie okazało
się na tyle skuteczne, że turniej wygrała drużyna KKS „Lech” Poznań
przed KS „Warta” Poznań. „Lech” wyprzedził drużynę Warty jednym
punktem. Na trzecim miejscu była „Nielba” Wągrowiec, natomiast
‘Wełna” Skoki zajęła szóste miejsce.
W następnym numerze „Wiadomości” będzie relacja z Turnieju
Trampkarzy Młodszych.
R. Kujawa

HONOROWY PREZES klubu

Wojciech Glinkiewicz – rocznik 1948 - urodził
się w rodzinie o tradycjach i zacięciu sportowym.
Sportem od najmłodszych lat interesował się
jego ojciec Edmund, który przed 1939 r grał w
piłkę nożną w zespole „Legii” Poznań, a w okresie powojennym w Klubie „Wełna” w Skokach.
Edmund Glinkiewicz posiadał uprawnienia
sędziowskie, był też działaczem sportowym i
zasiadał w Zarządzie „Wełny”.
W ślady ojca poszedł też najstarszy z synów
Edmunda, Roman Glinkiewicz, w latach 60tych znany zawodnik „Wełny”. W tej sytuacji
nic dziwnego, że mały „Wojtek” od najmłodszych lat chodził na
mecze „Wełny”, a w roku 1962, w wieku 14-tu lat stał się jej czynnym
zawodnikiem. Wkrótce w jego ślady poszli tez młodsi bracia, Stanisław
i Waldemar, którzy w „Wełnie” grali przez cały czas zamieszkiwania
w Skokach.
Wojciech, najpierw w drużynie juniorów, a następnie w seniorach
„Wełny” grał do roku 1980.Od roku 1970 do roku 2007 pełniąc funkcje
gospodarza lub v-ce prezesa należał do jej kierownictwa, a w roku
1982 gdy Klubowi groziło rozwiązanie, wraz z Antonim Wiśniewskim
przyczynił się do jego reaktywowania. W tych też latach występował
w roli trenera młodych zawodników Klubu.
Za swe dokonania na niwie sportowej „Wojtek” został odznaczony:
w r 1975 brązową, w roku 2000 srebrną i w roku 2005 złotą odznaką
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działalność ta została doceniona
też przez naczelne władze Ludowych Zespołów Sportowych –w roku
1985 otrzymał złotą odznakę LZS, a w roku 1986 odznakę Zasłużonego Działacza LZS- oraz przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który w roku 1995 przyznał mu
„Honorowy Dysk”.
Wojciech Glinkiewicz szczyci się też odznaczeniami przyznanymi
przez władze państwowe i samorządowe, a więc przyznaną w roku
1984 przez ówczesnego Wojewodę Poznańskiego Odznaką Honorową
„Za zasługi dla rozwoju Województwa Poznańskiego”, otrzymanym w
roku 2001 od Prezydenta Rzeczypospolitej Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz przyznaną w roku 2006 przez władze Powiatu Wągrowieckiego
nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego.
W uznaniu działalności i zasług Wojciecha Glinkiewicza dla Klubu
Sportowego „Wełna” walne zebranie Klubu w dniu 6 stycznia 2007
nadało Mu tytuł Honorowego Prezesa Klubu Sportowego „Wełna”
w Skokach.
E. Lubawy
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SALAMANDRA

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Tatrzański Park Narodowy” zgromadzili się w naszej szkole, aby zmierzyć
się z kolejnymi trudnymi pytaniami przyrodniczymi. Który ptak ma czarne
podgardle? Jakiego koloru kwiaty posiada goryczka kropkowana? – oto
przykładowe pytania konkursowe przygotowane przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Poziom posiadanych
wiadomości przez uczestników był bardzo wyrównany. Najlepiej zadania
rozwiązały i jednocześnie zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego
konkursu uczennice: Dominika Kowalska z Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach oraz Marta Łukomska ze Szkoły Podstawowej
w Niemczynie.
Miło nam było gościć w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Damasławka, Niemczyna, Rąbczyna, Bliżyc, Lechlina, Pawłowa Skockiego oraz skockiego gimnazjum. Takie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń.
Spośród naszych uczniów test konkursowy najlepiej rozwiązała Aleksandra Samol z kl. Vc. Tylko jednym punktem ustąpiła zwyciężczyniom
etapu okręgowego.
Przekazujemy gratulacje wszystkim uczestnikom przyrodniczych zmagań i ich opiekunom.
Zespół Przyrodników

NAJMŁODSI CZYTELNICY

Umiejętność czytania, nieskomplikowana i oczywista dla nas dorosłych, wcale nie jest prosta dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w
tej materii. Dlatego niezwykle ważne jest systematyczne doskonalenie
tej umiejętności, tym bardziej że ,,ćwiczenie czyni mistrza”. Od czego
zacząć przygodę z książką? Co czytać? Gdzie szukać odpowiedniej
lektury? Na te pytania uczniowie znajdą odpowiedź w szkolnej bibliotece. To tutaj, jak co roku, odbywa się również uroczystość pasowania
pierwszoklasistów na czytelników. Najmłodsi uczniowie po pasowaniu
oraz zapoznaniu się ze zbiorami i regulaminem, otrzymują karty czytelnika i stają się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. W
tym roku uroczystość, która odbyła się w poniedziałek 5 lutego, nawiązywała do popularnych i znanych bajek. Pierwszoklasiści z przejęciem
słuchali fragmentów baśni i ochoczo odpowiadali na zagadki związane
z bajkowymi postaciami. W tym dniu wypożyczyli pierwszą książkę, a
na pamiątkę spotkania otrzymali lekturę i dyplom pasowania.

MIŁOSNE WYZNANIA

Walentynki, które przywędrowały do nas aż zza oceanu, swoją popularnością pokonały rodzime święto ,,Noc świętojańską”, w czasie której,
według podań ludowych, można znaleźć przynoszący szczęście, rzekomo
rozkwitający kwiat paproci. Nie ma nic złego w celebrowaniu obcego
święta, tym bardziej jeśli wykorzysta się je do popularyzacji rodzimej
twórczości znanych polskich poetów. Taki też był cel konkursu recytatorskiego ,,Miłosne wyznania”, przeprowadzonego w bibliotece, właśnie
14 lutego czyli w święto zakochanych. Uczniowie, którzy wyrazili chęć
uczestnictwa w konkursie, mieli do wyboru wiersze o tematyce miłosnej
A. Asnyka, W. Broniewskiego, J. Lechonia, B. Leśmiana, A. Mickiewicza, A. Słonimskiego itp. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach.
Komisje w składzie: Alina Gapińska, Alicja Ludzkowska, Maria Piotr
– Malinowska spośród 34 uczestników wyłoniły zwycięzców: Klasy IIIV: I miejsce Julia Paśk kl.IIIb, Edward Surdyk kl.IIc, II miejsce Julia
Wasylewicz kl.IIc, III miejsce Dominika Szczepaniak kl.IIIb
Klasy V-VI: I miejsce Olimpia Stróżyńska kl.VIb, Marta Szmyra
kl.Vc, II miejsce Paweł Kunicki kl.VIc, Wojciech Wasylewicz kl.VIb,
III miejsce Maja Guner kl.VIb.
Lidia Eksler

Znają parki krajobrazowe!

Dnia 9 stycznia 2007r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach gościło w swych progach gimnazjalistów z gmin położonych
na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Skokach i Murowanej Goślinie. Wzięli
oni udział w rejonowym etapie konkursu „POZNAJEMY PARKI
KRAJOBRAZOWE POLSKI ”.
Po napisaniu testu przez poszczególnych członków drużyn zsumowano punkty. Łączna liczba punktów wyłoniła zwycięską drużynę
- Gimnazjum nr 1 w Skokach, które uzyskało 73 punkty.
Drugie miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 w Bolechowie (65 punktów), a trzecie Gimnazjum nr1 w Murowanej Goślinie (63 punkty).
Skład drużyn:
Skoki: Mikołaj Wojtkowiak, Marlena Robaszkiewicz, Olga Witecka,
Anna Berendt
Bolechowo: Justyna Gołębiewska, Maja Maćkowiak, Jagoda Rembacz, Aleksandra Sommerfeld
Murowana Goślina: Michalina Słomińska, Katarzyna Pływaczyk,
Sandra Misterska, Bartosz Łużny
Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy w
Skokach ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Serdecznie dziękujemy
za pomoc w organizacji tegorocznej edycji konkursu.
			
Małgorzata Dudek i Magdalena Samol

Nasz laureat

Nasz gimnazjalista, zwycięzca etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z geografii - Bartłomiej Bejma, wziął udział w etapie
rejonowym tegoż konkursu. Eliminacje odbyły się w Międzychodzie
w dniu 10.02.2007r. Z radością informujemy, że Bartek został laureatem tego etapu i będzie reprezentował naszą szkołę w województwie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
				
Opiekun – Małgorzata Dudek

Konkurs przyrodniczy

10.02.2007r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach odbył się etap rejonowy konkursu przyrodniczego „Tatrzański
Park Narodowy”. Patronem i organizatorem konkursu jest PTOP
„Salamandra”. Naszą szkołę reprezentowało 5 osób: Dominika Kowalska, Małgorzata Kruczek, Mikołaj Wojtkowiak, Wojciech Moliński,
Sebastian Seyda.
Po zaciętej rywalizacji organizatorzy wyłonili 2 osoby (z największą
liczbą punktów), które będą reprezentowały nasz rejon na etapie
wojewódzkim. Jedną z laureatek etapu została uczennica naszej szkoły
- Dominika Kowalska. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
Opiekun - Magdalena Samol

Tego jeszcze w hali nie było!

Gimnazjalna hala sportowa kojarzy się przede wszystkim - jak zresztą
wskazuje nazwa - ze sportem. Z doświadczenia jednak wiemy, że miały
tu już miejsce imprezy o innym charakterze. Ale balu karnawałowego
jeszcze w hali do 10 lutego 2007r. nie było.
Został on zorganizowany przez dyrekcję, nauczycieli i radę rodziców, którzy dosłownie dwoili się i troili, by miejsce to stało się na
ten przedostatni wieczór karnawału salą balową dla 83 chcących się
bawić par. (Dla przypomnienia: ubiegłoroczna zabawa odbyła się w
sali Biblioteki Publicznej w Skokach). Uczestnicy balu docenili przestrzeń, ładną dekorację, smaczne potrawy z karczmy Kołodziej, dobrą
Dokończenia na str. 13
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TURNIEJ SIATKÓWKI

Dokończenie ze str. 12
muzykę w wykonaniu duetu Piotr Wiśniewski- Zbigniew Zaranek,
loterię z ciekawymi fantami, palarnię w oddzielnej sali oraz wspaniałą
atmosferę, która trwała do przysłowiowego białego rana. Dochód
–jak zawsze- przeznaczony zostanie na zakup pomocy naukowych,
które służą wszystkim naszym uczniom. Organizatorzy usłyszeli wiele
miłych słów, między innymi: „Chcemy bawić się tu w sylwestra!”. Zapraszamy już dzisiaj! Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy bawili
się razem z nami i stworzyli niepowtarzalny i niezapomniany klimat.
Dziękujemy również naszym tradycyjnym, sprawdzonym sponsorom.
Są to: P.H.Oskar Paweł Kubicki, solarium RIS D. Kałasz, P.H.U.
AGRO-BUD P. Wojtasiakowie, Piekarnia-Cukiernia „EMKA” K.
Migasiewicz, karczma Kołodziej D. Kamińska, sklep Patrycja- M.
Obst, sklep Jagoda -M. Jankowska, salon fryzjerski-N. Greser, salon
kosmetyczny- E. Borowiak, sklep M. Gatkowska, sklep A. Jankowska,
sklep Ares -pp. Kucharscy, Gospodarstwo Rybackie I. Belter, pizzeria
ITALIANA, P.U. Wspólnota A. Michalska, M. Jarzembowski, Państwo
Szmyra, sklepy SZYSZKA- G. Owczarzak, sklep Muszelka -Sylwia i
Maciej Wójcikowie.
Do zobaczenia więc 31 grudnia 2007r!?
E. Berendt, I. Migasiewicz
Materiały zebrała I. Migasiewicz

SIATKÓWKA

Po raz czwarty reprezentacja Gimnazjum w piłce siatkowej dziewcząt została zaproszona do udziału w VII edycji Ligi Gnieźnieńskiej
w Piłce Siatkowej Kobiet. W rywalizacji udział biorą zespoły: „Wełnianka” Kiszkowo, „Piast” Łubowo, „Błysk” Witkowo, Trzemeszno,
Gimnazjum Skoki. Po rozegraniu trzech turniejów nasze dziewczęta
nie przegrały żadnego meczu i znajdują się na pierwszym miejscu.
24 lutego w hali gimnazjum w Skokach odbędzie się ostatni turniej
eliminacyjny, po którym trzy najlepsze zespoły awansują do turnieju
finałowego, który rozegrany zostanie w marcu w Łubowie.
Skład reprezentacji gimnazjum: Joanna Błachowiak, Katarzyna
Burzyńska, Daria Deminiak, Joanna Dereżyńska, Marta Kaczmarek, Paulina Majcherczyk, Magdalena Nowak, Anita Nowakowska,
Małgorzata Pietrzak, Ewelina Szymkowiak.
Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła.

MISTRZOSTWA POWIATU

Po raz ósmy byliśmy organizatorami Mistrzostw Powiatu w Piłce
Siatkowej Dziewcząt i po raz ósmy wywalczyliśmy tytuł mistrzyń powiatu i awans do dalszych rozgrywek. Turniej odbył się 13 lutego, w
rywalizacji wzięło udział 8 zespołów z czterech miejscowości (każdą
szkołę reprezentowały dwie drużyny): Rąbczyn, Damasławek, Żelice,
Skoki. Po rozegraniu 18 spotkań klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce reprezentacja Gimnazjum w Skokach w składzie: Joanna
Błachowiak, Katarzyna Burzyńska, Daria Deminiak, Joanna Dereżyńska, Marta Kaczmarek, Paulina Majcherczyk, Magdalena Nowak,
Anita Nowakowska, Małgorzata Pietrzak, Ewelina Szymkowiak.
II miejsce Gimnazjum w Damasławku, III miejsce Gimnazjum w
Rąbczynie, IV miejsce Gimnazjum w Damasławku (drugi zespół)
V miejsce reprezentacja Gimnazjum w Skokach w składzie: Julita
Bachorska, Anna Berendt, Alicja Kaczmarek, Natalia Pietrzycka, Natalia Przybysz, Paulina Szymkowiak, Agnieszka Gruss, Anna Szczurek,
Sandra Łączyńska, Martyna Kucharska, Katarzyna Bystra, Natalia
Ważniewicz, Magdalena Rakowicz.
VI miejsce Gimnazjum Żelice (pierwszy zespół), VII miejsce
Gimnazjum Żelice (drugi zespół), VIII miejsce Gimnazjum Rąbczyn
(drugi zesół)
Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła.

Trzy dni po sukcesie dziewcząt tytuł mistrzów powiatu w piłce siatkowej wywalczyli chłopcy reprezentujący nasze gimnazjum. Turniej odbył
się również w hali w Skokach. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje
gimnazjów z: Żelic, Damasławka, Rąbczyna, Wągrowca, Skoków.
Rozegrano 16 spotkań, wyniki końcowe:
I miejsce reprezentacja Gimnazjum w Skokach w składzie: Piotr
Przybylski, Radosław Modlibowski, Roger Kuliński, Łukasz Hatka.
Domonik Nowak, Bartosz Marciniak, Bartosz Budzyń, Kłosowski
Jacek, Przykucki Tomasz, Hagdan Szymon, Weichert Radosław
II miejsce Gimnazjum w Rąbczynie, III miejsce Gimnazjum w Damasławku, IV miejsce Gimnazjum w Żelicach, V miejsce Gimnazjum
Gminy Wągrowiec, VI miejsce Gimnazjum w Damasławku (drugi
zespół), VII miejsce Gimnazjum w Rąbczynie (drugi zespół)
Opiekun: Wiesław Sierzchuła
Podziękowania dla: p .M. Wołkow, p. A. Dorawa, p. E. Chojnacka
p. W. Sierzchuła, p. I .Fidos za pomoc w przeprowadzeniu turniejów
Mistrzostw Powiatu Dziewcząt i Chłopców.

rozgrywki powiatowe

W niedzielę 18 lutego dziewczęta z naszego gimnazjum reprezentowały naszą gminę w rozgrywkach powiatowych LZS w piłce siatkowej
w Gołańczy.
O złote medale i prawo reprezentowania powiatu wągrowieckiego
w dalszych rozgrywkach walczyło 6 gmin: Rąbczyn, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Skoki.
Nasza reprezentacja bez straty seta zajęła I miejsce i w najbliższą
niedzielę( 25 lutego) w Trzciance będzie walczyć o awans do rozgrywek wojewódzkich.
Złote medalistki: Joanna Błachowiak, Katarzyna Burzyńska, Joanna Dereżyńska, Marta Kaczmarek, Magdalena Nowak, Małgorzata
Pietrzak, Ewelina Szymkowiak.
Opiekunowie: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła
Opracowała: Hanna Węglewska

XI TARGI
EDUKACYJNE

Edukacja - najlepsza inwestycja – pod
takim hasłem w dniach od 16 do 18
lutego 2007r. w Poznaniu, na terenach
Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyły się XI Targi Edukacyjne.
Organizator podobnie jak w ubiegłym
roku zaprosił do udziału wiele szkół. W sobotę trzecioklasiści,
mimo wolnej soboty już od wczesnych godzin rannych pojawili
się w szkole. Czekał na nich autobus zafundowany przez Gazetę
Wyborczą. Co roku zainteresowanie Targami Edukacyjnymi
rośnie. Coraz więcej też młodzieży podejmuje kształcenie poza
naszym powiatem, a podejmowane wybory stają się bardziej odpowiedzialne. Aby dostarczyć uczniom i ich rodzicom wszelkich
informacji, pomagających dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej 2 marca (piątek) o godzinie 17,00 w holu naszego gimnazjum odbędzie się Giełda Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Z roku na rok nasza giełda szkół także cieszy się rosnącym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców, a same szkoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych uczniów. Zapraszam do
licznego udziału trzecioklasistów i ich rodziców w naszej giełdzie.
Od 23 kwietnia składać należy już podania o przyjęcia DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM. A więc pomału należy precyzować swoje decyzje.
Tym którzy nadal nie mogą się zdecydować pomogę.
Krzysztof Ołdziejewski
pedagog szkolny - doradca zawodowy
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NOWOŚCI CZYTELNICZE

Poznaj swą Małą Ojczyznę

W czwartek, 8 lutego w Zespole Szkół w Gołańczy odbył się etap powiatowy XI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W konkursie, którego
współorganizatorem od samego początku jest Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, udział wzięli także reprezentanci ZSP w
Jabłkowie. Po napisaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu geografii, historii oraz kultury regionu Wielkopolski, do etapu rejonowego
przeszli następujący uczniowie: Adam Graczyk, Daria Brykczyńska,
Krystian Charubin i Mateusz Uciński (klasa IV), Angelika Rakocy,
Paulina Szymkowiak, Sebastian Sommerfeld, Adrian Stasiak (klasa
V) oraz Katarzyna Gier i Natalia Kępka (klasa VI).

W Dniu Zakochanych

Z okazji Dnia Świętego Walentego w szkołach należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zorganizowano dyskoteki walentynkowe.
Dzieci udekorowały sale serduszkami, różami i innymi symbolami
miłości. Tańce przeplatano dedykacjami dla swoich sympatii, konkursem na największą liczbę walentynek, recytacją miłosnych wierszy
oraz spożywaniem słodkości przygotowanych specjalnie z tej okazji
przez rodziców.

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy, Zacni Odbiorcy Kultury
Pragniemy zmienić dla Was oblicze Biblioteki Publicznej działającej w Waszym mieście, w Waszej Gminie. Na efekty czynionych
starań trzeba będzie jednak trochę poczekać. Nie od razu bowiem
Skoki zbudowano. Prosimy więc o odrobinę cierpliwości.
Wśród podejmowanych działań znajdą się zarówno te, związane
ze zmianą wystroju Książnicy, pełną komputeryzacją Biblioteki, jak i
poszerzeniem działalności kulturalnej. Powstaną koła zainteresowań
dla młodzieży, tworzymy scenariusze nowych imprez kulturalnych.
O wszelkich przedsięwzięciach będziemy Was informować na
łamach skockiej prasy i w Internecie(chwilowo korzystamy ze strony
Urzędu Miasta i Gminy). Wszelkie uwagi kierować można bezpośrednio jak i drogą internetową na adres bibliotekaskoki11@wp.pl
Jesteśmy otwarci na Wasze oferty i oczekiwania.
Zapraszamy Dorosłych, Młodzież i Dzieci.
Z pozdrowieniami: Elżbieta Skrzypczak

UWAGA CZYTELNICY!
Ogłaszamy AMNESTIĘ!

Miesiąc marzec 2007r. to okres, w którym nasza biblioteka nie będzie
egzekwowała kar za zwłokę. Zależy nam na każdej zwróconej książce,
dlatego obiecujemy, że nie będzie krzyków, moralizatorstwa i nieprzyjemnych min. Za to można liczyć nawet na uśmiech i wdzięczność za
odzyskane książki.
Prosimy o rozejrzenie się po domach, czy gdzieś przypadkiem nie
zapodziała się książka z pieczątką Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Skokach, im. Eugeniusza Paukszty. Jeśli tak, prosimy przynieść ją
do nas, do naszej siedziby, która mieści się w Skokach, przy ul. W.
Ciastowicza 11a.
Bibliotekarki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach możesz już
wypożyczyć poszukiwane przez Ciebie książki, są to:
· Pachnidło, Patrick Suskind,
· Jasne, błękitne okna, Edyta Czepiel,
· Lux perpetua, Andrzej Sapkowski (trzecia część trylogii),
· Diabeł ubiera się u Prady, Lauren Weisberger,
· Trylogia ukraińska Marii Nurowskiej, w której skład wchodzą: Imię
twoje, Powrót do Lwowa oraz Dwie miłości.
Znajdziesz tu też wiele innych, równie interesujących książek.
Serdecznie zapraszamy!
Odwiedzajcie nas!
KONKURS • KONKURS • KONKURS • KONKURS

KOBIETA I MĘŻCZYZNA
Literackie historie miłosne
Każdy z nas zna a przynajmniej powinien znać klasykę literatury
polskiej i światowej. Wiele z dzieł klasyki wchodzi przecież do kanonu
lektur szkolnych. Fakt ten jednak często zamiast skłaniać do sięgania
po dzieła uznanych pisarzy, często odstręcza. Młodzież niechętnie czyta
książki podawane jako lektury, które poznać muszą, a przecież pamiętać należy, że zanim stały się one klasyką, czytane były jako zwyczajne
romanse, powieści przygodowe, czytano je ot tak, dla przyjemności.
Namawiamy do właśnie takiego – nowego, świeżego, odkrywczego
– czytania klasyki. Odkryjmy na nowo: Lalkę Bolesława Prusa, Nad
Niemnem Elizy Orzeszkowej, Tristana i Izoldę oraz inne książki często przekreślane, odrzucane z racji tego, że należą do kanonu lektur
szkolnych.
Na początek proponujemy przyjrzeć się zawartym w nich wątkom
miłosnym. Czy znacie wymienione niżej pary?
Julia i Romeo
Justyna Orzelska i Jan Bohatyrowicz
Jagna i Antek
Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski
Joanna Podborska i Tomasz Judym
Izolda i Tristan
Oleńka i Kmicic
Penelopa i Odyseusz
Jeśli macie ochotę wypowiedzieć się na temat ich związków, serdecznie zapraszamy. Pisemne wypowiedzi mogą dotyczyć zarówno jednej,
jak i kilku par. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszych opinii. Czekamy do
12 marca 2007r. Prace (forma i objętość dowolna) prosimy nadsyłać
drogą pocztową lub osobiście na adres: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Skokach, ul. W. Ciastowicza 11a, 62 – 085 Skoki.
Najciekawsza wypowiedź zostanie nagrodzona i opublikowana w
regionalnej gazecie.
Gdyby ktoś miał kłopoty ze zidentyfikowaniem wymienionych par,
zapraszamy do obejrzenia, w gmachu naszej biblioteki, tematycznej
gazetki ściennej.
Jeszcze raz zachęcamy do sięgania po klasykę.
Pozdrawiamy.
Aleksandra Gajewska i Sylwia Popadowska
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
zaprasza na naukę

TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Koszt nauki 1 godziny od pary – 20 zł
Zajęcia prowadzone będą przez instruktora Szkoły
Tańca z Poznania. Zapisy przyjmujemy do 9 marca
2007 roku. Tel. 618925199 618925822
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„KAMERALNY” W MALBORKU

teatrzyk w bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach przy współudziale
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu organizuje w dniu 8 marca 2007 roku o godz. 9.00 spektakl
dla dzieci klas 1-3 Szkoły Podstawowej pod tytułem „Baśń o księciu
Bolku i smoku Wartusiu”.
Tematyka spektaklu oparta jest na kanwie przygód młodego, nieśmiałego księcia Bolka, wyruszającego w daleki świat celem zdobycia
odwagi i doświadczenia. W czasie swej wędrówki bohater spotyka
wesołego smoka Wartusia . Obaj zaprzyjaźniają się i odtąd wędrują
razem . Po drodze spotyka ich wiele przygód i niespodzianek , ale z
pomocą widzów pokonują zło dobrem.
Wszystkim małym miłośnikom teatru życzymy wielu wrażeń i miłej
zabawy.
DROGIE PANIE, SZANOWNI PANOWIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na wyjątkowy i niepowtarzalny koncert w wykonaniu artystów
Teatru Muzycznego z Poznania

„DLA WAS GRAMY PIĘKNE DAMY”

4 marca 2007 godz. 16.00 - hala Gimnazjum
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Bibliotece w Skokach i w dniu koncertu!!!! Dla Pań niespodzianka.
Organizatorzy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

skoczki dziękują

Tradycją jest, że Grupa Artystyczna „Skoczki” organizuje dla
swoich przyjaciół i mieszkańców Koncerty Noworoczne. W tym roku
odbyły się one pod hasłem „Radość i nadzieja”. Hasło jak najbardziej
trafne, bowiem Grupa Artystyczna „Skoczki” weszła w Nowy Rok
właśnie bardzo radośnie i z nadzieją.
Zespół otrzymał nowe pomieszczenia, adaptowane w miejscowym
przedszkolu, za które bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuje Panu
Burmistrzowi i władzom samorządowym.
Koncerty odbyły się w nowej siedzibie zespołu. Pierwszy dedykowany był członkom miejscowego Koła ZBOWiD oraz Koła Wędkarzy
i Klubu Sportowego „Wełna”. Na następny koncert grupa zaprosiła
członków Koła Rodzin Skockich, swoje starsze koleżanki z zespołu
oraz najbliższych i najdroższych przyjaciół a mianowicie rodziców.
Śpiew pięknych kolęd i fragmenty myśli Jana Pawła II stworzyły
nastrój do refleksji i przemyśleń. Pragnieniem naszym było, aby podczas tegorocznych koncertów można było odnaleźć zwyczajne piękno i
nadzieję i słuchać nie tylko dźwięków kolęd, ale wsłuchać się w samego
siebie. Myślę, że się nam to udało.
Spotkanie to miało także szczególne znaczenie dla wszystkich
„Skoczków, gdyż pożegnały odchodzącą na emeryturę Panią Jadzię,
która przyczyniła się do powstania zespołu oraz była przez wiele lat
jego dobrym duchem, wsparciem, opiekunem, „dobrą ciocią” i matką.
PANI JADZIU, JESZCZE RAZ ZA WSZYSTKO DZIĘKUJEMY
I JAK OBIECALIŚMY NIE ZAPOMNIMY!
Nawiązując do najlepszych okresów Grupy Artystycznej „Skoczki”,
szanując dokonania mojej poprzedniczki, pragnę tchnąć w zespół nowego
ducha, aby stał się jeszcze lepszą wizytówką naszego miasta.
Zapraszam więc, dzieci i młodzież w wieku powyżej 10 lat do Grupy
Artystycznej „SKOCZKI”. Czeka na Was dużo pracy ale także wiele
atrakcji i wspaniała przygoda. Przeżyjmy ją razem!

Zapisy przyjmujemy w Bibliotece do 15 marca 2007r.
Tel. 618925199 618925822

W dniach od 06-01-2007 r. do 07-01-2007 r. na zaproszenie Komitetu
Organizacyjnego XVI Festiwalu „ BOŻE NARODZENIE W SZTUCE
”, tradycyjnie już „zespolony” Chór Kameralny składający się z chórzystów
o rodowodzie skockim i wągrowieckim, pod dyrekcją Pana mgr Andrzeja
Kaliskiego, udał się do Malborka, aby zaprezentować swój dorobek
artystyczny. W programie festiwalowym przewidziano dla chóru dwa
występy: pierwszy w dniu przyjazdu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego
w dzielnicy Malborka Wielbarku, a drugi następnego dnia w kościele p.w.
Ducha Świętego przy ul. Nogatowej w Malborku. Oba występy polegały
na obsłudze muzycznej mszy świętej i koncercie bezpośrednio po tych
mszach. Każdy z koncertów zakończony był tradycyjnie efektownym
wykonaniem kolędy góralskiej w opracowaniu Orlanda Pasierba „Noc
na syćkie świata strony”.
Oba koncerty zostały bardo pozytywnie przyjęte przez licznych słuchaczy, a na zakończenie niedzielnego koncertu, publiczność zgotowała
chórowi owację na stojąco.
W sobotę wieczorem, w ramach festiwalu, organizatorzy zaprosili
wszystkich uczestników festiwalu na spotkanie z władzami miasta Malborka. Udział w tym spotkaniu wzięły takie zespoły artystyczne jak: Kameralny
zespół żeński z Malborka „Temper Cantantes”, chór mieszany Lutnia z
Domu Kultury z Malborka, Chór Troczenie z Troków z Wileńszczyzny
oraz chóry kameralne ze Skoków i Wągrowca. Każdy z chórów, oprócz
wspólnego spotkania przy stole, zaprezentował już w luźnej formie swój
dorobek repertuarowy ludowy.

I W GOŁAŃCZY

Ponadto w dniu 31-01-2006 r. z inicjatywy i staraniem Pana Marka
Slósarczyka, „zespolony” Chór Kameralny – zkocko wągrowiecki udał się
z wizytą do Gołańczy gdzie w kościele p.w. Św. Wawrzyńca, uczestniczył
ze śpiewem we mszy św. Po mszy zaprezentował kilka kolęd ze swego
tradycyjnego już repertuaru (kolędy dawne i współczesne).
Po występie na zaproszenie z-cy dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy Pani Barbary Plucisz – Krajniak, zespół odwiedził młodzież tej szkoły mieszkającą w internacie. Tam staraniem Pani kierownik
tej placówki Elżbiety Nowak, młodzież przyjęła zespół smacznym posiłkiem, przygotowanym przez uczniów pod okiem nauczycielki żywienia,
Pani Krystyny Grzechowiak. Oczywiście chór w ramach podziękowania
za wspaniałe przyjęcie zgotowane przez organizatorów, organizatorów
trakcie gościny obdarował uczniów drobnymi upominkami. Wszystko to
stało się możliwe dzięki ofiarności skockich sponsorów w gronie których
znaleźli się panie i panowie: Anna Jachna, Franciszek Deminiak, Wiesława
i Krzysztof Wojciechowscy, Jacek Maślanka, Zofia Gronowska, Andrzej
Jarzębowski, Marcin i Tomasz Obst.
		
Andrzej Mizgajski

JAK ZA DOBRYCH CZASÓW

Łzy wzruszenia i radości można było spostrzec w oczach członków chóru
”Harfa”, którzy jak to przystało na okres poświąteczny uczestniczyli w
wspólnym kolędowaniu. Zdawać by się mogło że koncert w swej istocie
zwyczajny… Niejeden członek chóru mógłby kwestionować te wypowiedź i
stwierdzić, że każdy koncert jest inny, otoczony szczególną atmosferą ale w
jednym możemy się wspólnie zgodzić, że koncertowi kolęd, który odbył się
28 stycznia 2007r. w Kościele Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu, nie tylko towarzyszyła szczególna atmosfera ale i sentyment. Chór miał nie tylko
okazje zaśpiewać dla parafian lecz zaszczyt zaśpiewać dla księdza kanonika
dr Romana Pioterka. Osoby zasłużonej i szanowanej wśród społeczności
skockiej. W darze wdzięczności chór obdarował księdza symbolicznym
bukietem róż oraz zaśpiewał, jakże prosty a zarazem wymowny utwór „Sto
lat” . Błędem byłoby pominięcie innych uczestników tego spotkania oraz
organizatorów. Koncert odbył się na zaproszenie Chóru Męskiego ”Orły
Białe, który jest wieloletnim przyjacielem skockich śpiewaków. Udział
również wzięli Chór Parafialny „Soli Deo”, Chór Młodzieżowy, Chór
Męski „Echo” oraz najmłodsze „Iskierki”. Całość koncertu uwieńczyło
wspólne odśpiewanie kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” pod dyrygenturą
Antoniego Wiśniewskiego.
(LeLe)

SKOCKI KALEJDOSKOP

Pożegnanie dyrektor biblioteki przez zespół Skoczki

Chór Harfa w Poznaniu

Miłosne wyznania w Szkole Podstawowej w Skokach

Najmłodsi czytelnicy ze Szkoły Podstawowej w Skokach

Siatkarki z Gimnazjum w Skokach

Siatkarze z Gimnazjum w Skokach

Zwycięska drużyna trampkarzy starszych Lecha Poznań w otoczeniu kibiców
skockiego FC

Zwycięzcy zawodów w połowach na dorsze na Bałtyku

