
Więcej na str. 3

MISTERIUM MALOWANE 
ŚWIATŁEM I DŹWIĘKIEM
W tym roku młodzież Gimnazjum wraz z opieku-

nami podjęła się niesamowitego przedsięwzięcia i  
przygotowała Misterium Męki Pańskiej. Pierwsze 
przedstawienie odbyło się podczas rekolekcji szkol-
nych we wtorek 11 marca. Drugie Misterium, tym 
razem dla ogółu parafian wystawiono w Niedzielę 
Palmową 16 marca o godzinie 20:00. 

Młodzi artyści włożyli wiele energii w przygotowa-
nie inscenizacji. Poświęcili również swój wolny czas 
i to nawet w czasie ferii zimowych. Idea wystawienia 
Misterium narodziła się już na początku roku szkol-
nego. Pomysłodawcą i scenarzystą był wikariusz 
skockiej parafii ks. Leszek Sakowski. 

„ROZTAŃCZONY KONCERT” – to hasło uroczystości zapowia-
danej już od m-ca stycznia, a zorganizowanej w niedzielę, 2 marca 
br przez Bibliotekę Samorządową z okazji Dnia Kobiet. I chociaż 
organizatorów, jak zawsze dręczył pewien niepokój o frekwencję, 
to ostatecznie mogą mówić o sukcesie. Bo też, podobnie jak w trak-
cie ubiegłorocznego Koncertu pt. „DLA WAS GRAMY PIĘKNE 
DAMY”, hala skockiego Gimnazjum wypełniła się publicznością, 
przybyłą nie tylko nawet z najbardziej odległych zakątków Gminy 
Skoki ale i z gmin sąsiednich. 

„ROZTAŃCZONY KONCERT”!

Więcej na str. 8

Z przyjacielską wizytą 
w Bardowick 

W dniach od 7 do 9 marca 2008 r. delegacja z gminy Skoki 
gościła w zaprzyjaźnionej  niemieckiej gminie Bardowick na 
trójstronnym spotkaniu przedstawicieli gmin partnerskich  
Skoki – Bardowick – Drechterland. 

Więcej na str. 7
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 

Bąkowski Jakub ur. 21.02.
Cholewiński Miłosz ur. 27.02
Dolata Mateusz ur. 27.02.
Łabędzki Szymon ur. 11.03.
Nowakowska Klaudia ur. 19.02.
Suchy Gracjan ur. 02.03.
Szopińska Nikola ur. 08.03.
Tyszkowski Gracjan ur. 07.03.
Wysocka Marianna ur. 26.02.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 

a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Socha Marek i Burchacka Elżbieta
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, 

oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 

znaleźli:
Kliński Bolesław r. 1947 – Niedźwiedziny zm. 14.02.
Stawińska Otylia r. 1930 – Skoki zm. 27.02.
Bema Władysława r. 1931 – Skoki zm. 29.02.
Ewert Zygmunt r. 1932 – Kakulin zm. 02.03.
Kasprzyk Jacek r. 1956 – Pawłowo Skockie zm. 09.03.
Tadeusz Helena r. 1922 – Glinno zm. 10.03.
Ruta Marian r. 1933 – Rejowiec zm. 20.03.
Bruss Jan r. 1941 – Skoki zm. 22.03.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pa-

mięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

SPROSTOWANIE !
W naszej „Kronice Rodzinnej” w miesiącu lutym w rubryce dot. zmarłych 

mieszkańców pod pozycją 9 podaliśmy mylne dane osobowe zmarłego. Otóż 
odszedł od nas mieszkaniec Niedźwiedzin Bolesław Kliński o czym informu-
jemy powyżej. 

Za ten oczywisty błąd serdecznie przepraszamy wszystkich, którzy tym faktem 
mogli poczuć się urażeni.

DYŻUR  PRACOWNIKÓW 
URZĘDU SKARBOWEGO

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2008 r. 
pracownicy Urzędu Skarbowego z Wągrowca od godz. 10.00 do 14.00 
będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka 
konferencyjna). Podczas dyżurów będzie można pobrać formularze 
zeznań podatkowych, złożyć zeznanie oraz uzyskać podstawowe 
informacje dotyczące rozliczeń w podatku dochodowym od osób 
fizycznych za 2007 r.

UWAGA  RODZICE !!
Od 25 lutego 2008r. – 15 kwietnia 2008r. trwają zapisy dzieci do 

Przedszkola Samorządowego w Skokach.
15 kwietnia 2008r. mija termin składania wniosków do przedszkola 

na rok szkolny 2008 / 2009 (zarówno dzieci w wieku przedszkolnym 
tj. od 3 – 5 lat jak i dzieci 6 – letnich – „0”).

Wszyscy rodzice, którzy pobrali wnioski proszeni są o złożenie ich 
w nieprzekraczalnym terminie. Informujemy, że co roku składamy 
nowy wniosek. 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola 
proszeni są również o pobranie i złożenie wniosku w nieprzekraczal-
nym terminie.

OSTATNIE POŻEGNANIE
W piątek, 14 marca 2008 r. na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce 

Kościelnej, rodzina, przyjaciele, koledzy i współmieszkańcy pożegnali 
zmarłego Jacka Kasprzyka. Wśród oddających ostatnią przysługę zmarłe-
mu byli też Burmistrz Miasta i Gminy oraz przedstawiciele Rady Miejskiej 
Gminy Skoki i sołtysów z terenu Gminy.

Żegnano nie tylko mieszkańca Pawłowa Skockiego, ale równocześnie 
radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki i członka Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i 
Inwentaryzacji oraz Komisji Rewizyjnej, znanego z angażowania w sprawy 
własnej wsi i reprezentowanego przez siebie okręgu wyborczego oraz w 
sprawy Gminy.

Jacek Kasprzyk urodzony 05.12.1956 r. w Pobiedziskach, z Pawłowem 
Skockim związany był od stycznia 1985 r. Pracował w miejscowym Pań-
stwowym Gospodarstwie Rolnym, a po jego likwidacji prowadził własną 
działalność gospodarczą.

Zmarły pozostawił żonę i dwoje dzieci, z którymi łączymy się w smutku 
i w żałobie. 

RUSZA  KOLEJNA  KAMPANIA  
PROFILAKTYCZNA

„ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ ”
– SZUKAJ PROPOZYCJI DLA SIEBIE !!!

To nie Prima Aprilis !!!
Już od 1 kwietnia rusza kolejna kampania profilaktyczna pod nazwą 

„ Zachowaj Trzeźwy Umysł ”. Pomysłodawcą idei i jej realizatorem w 
skali krajowej są: Fundacja Trzeźwy Umysł i Stowarzyszenie Produ-
centów i Dziennikarzy Radiowych.

Z inicjatywy Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nasza gmina 
uczestniczy w niej już po raz trzeci i podobnie jak w roku ubiegłym 
poszerza ofertę organizatorów ogólnopolskiej edycji o swoje przed-
sięwzięcia. 

Młodzież i dzieci, ale również dorośli, będą mogli wziąć udział w 
różnego rodzaju imprezach organizowanych przez instytucje działające 
na terenie gminy Skoki. Będą to konkursy, festyny, rajdy, marsze, za-
wody sportowe i inne działania, które służyć mają promocji zdrowego 
stylu życia i profilaktyce uzależnień. 

Patronat honorowy nad gminną edycją kampanii objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki – Pan Tadeusz Kłos, natomiast patronat me-
dialny redakcja „Wiadomości Skockich ”.

Wszystkie osoby zainteresowane ogłaszanymi w ramach kampanii 
konkursami zapraszamy na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy 
Skoki, gdzie znajdą szczegółowe informacje na  temat powyższych 
propozycji , a przede wszystkim regulaminy ich dotyczące ( www.
gmina-skoki.pl ).

Czytajcie uważnie !!! 
Nie przeoczcie ciekawych imprez !!! 
Nie siedźcie bezczynnie w domach !!!  
Zaangażujcie się !!! 
Bądźcie pomysłowi i kreatywni !!!

Kampania trwa do końca czerwca i wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do wzięcia w niej udziału oraz udzielenia pomocy przy 
organizacji.

W sprawach kampanijnych prosimy zwracać się do Pani Małgo-
rzaty Wylegalskiej  tel. 0 61 0925 800 wew. 52 w czwartki w godz. 9.00 
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Znacznie ważniejsze były jednak przygotowania do Świąt. Myślę, że 
w tym roku w skockiej parafii były one wyjątkowe. I tak przypomnijmy, 
rozpoczęliśmy je w Środę Popielcową – 6 lutego po jakże krótkim 
karnawale. Co niedzielę po południu w kościele odprawiano Gorzkie 
Żale, na których kazania o tematyce pasyjnej głosił ks. Grzegorz Ku-
liński – proboszcz z Budziszewka. W piątkowe popołudnia odprawiano 
Drogę Krzyżową dla dzieci a wieczorem dla dorosłych. W tygodniu 
poprzedzającym Niedzielę Palmową uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum uczestniczyli w rekolekcjach, które prowadził ks. Piotr 
Waszak. Natomiast na wieczornych mszach nauk rekolekcyjnych 
słuchali dorośli.

Ale to nie wszystko. W tym roku młodzież Gimnazjum wraz z 
opiekunami podjęła się niesamowitego przedsięwzięcia i przygoto-
wała Misterium Męki Pańskiej. Pierwsze przedstawienie odbyło się 
podczas rekolekcji szkolnych we wtorek 11 marca. Drugie Misterium, 
tym razem dla ogółu parafian wystawiono w Niedzielę Palmową 16 
marca o godzinie 20:00. 

Młodzi artyści włożyli wiele energii w przygotowanie inscenizacji. Po-
święcili również swój wolny czas i to nawet w czasie ferii zimowych. Idea 
wystawienia Misterium narodziła się już na początku roku szkolnego. 
Pomysłodawcą i scenarzystą był wikariusz skockiej parafii ks. Leszek 
Sakowski. Reżyserii podjęła się polonistka naszego Gimnazjum pani 
Danuta Kobus-Bogunia. Próby do tego przedsięwzięcia rozpoczęły się 
już przed feriami i początkowo odbywały się w skockiej bibliotece, a 
potem w kościele.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy Ib, IIIa i IIIe Gim-
nazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach: Marcin Korzanowski, 
Natalia Przybysz, Agnieszka Gruss, Piotr Kozicki, Mikołaj Polański, 
Paweł Popadowski, Piotr Fertsch, Filip Człapka, Marcin Cibail, Alicja 
Kaczmarek, Wojciech Wasylewicz, Daniel Łączyński, Wojciech Bro-
da, Sandra Łączyńska, Robert Lipczyński, Agata Mielcarek, Natalia 
Ważniewicz, Paulina Szymkowiak, Martyna Kucharska, Radosław 
Kramer, Anna Szczurek i Łukasz Bartol. Część spośród nich należy 
do kółka teatralnego prowadzonego przy Bibliotece Miasta i Gminy 
w Skokach, gdzie odnajdują i rozwijają swoje talenty sceniczne. 

W przedstawieniu bardzo ważną rolę odgrywała scenografia przy-
gotowana przez panie: Alicję Kramer, Izabelę Białą, Danutę Kubicką, 
Katarzynę Dziel, Aldonę Popielską i Jolantę Kinal. Prezbiterium ko-
ścioła przypomina skalną grotę. Nawet ksiądz rekolekcjonista nawiązał 
w jednym z kazań do wystroju mówiąc, że „skały w Ziemi Świętej mają 
podobny kolor jak przygotowana scenografia”. Podkład muzyczny, nad 
którym czuwali pani Katarzyna Dziel i pan Jerzy Muszyński, stworzył 
nastrój grozy, powagi i skupienia. Całości dopełniło światło, które 
scalało poszczególne elementy i skupiało uwagę zebranych. 

Jednak najważniejsza była gra młodych aktorów, którzy świetnie 
wywiązali się z podjętego zadania. Uczestnicy inscenizacji przebrani 
byli w stroje, które niejednokrotnie sami wykonali wraz z rodzicami 
i opiekunami.

Narracja doskonale opisywała toczącą się akcję – Misterium Zbaw-
czej Męki Jezusa, którą pomimo tego, że znamy z opisów ewangelicz-
nych i tak z zadumą na nowo odkrywaliśmy. 

Na początku, po krótkiej narracji, w której przedstawiono to, co się 
działo zanim Pan Jezus przybył do Jerozolimy nastąpiła Ostatnia Wie-
czerza z ustanowieniem Eucharystii. Potem wypadki potoczyły się już 
błyskawicznie. Bolesna modlitwa w Ogrójcu, zdrada Judasza, pojmanie, 
sąd Arcykapłanów, sąd Piłata, biczowanie, skazanie na śmierć, Droga 
Krzyżowa, a wreszcie ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. Następnie 
ciemność ogarnęła kościół. Po dłuższej chwili zadumy główną nawą 
kościoła wszedł Jezus Zmartwychwstały. Nawami bocznymi weszły 
natomiast dwie postacie, które następnie spotkały się z Jezusem na 
środku kościoła. Była to bł. Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II. 

Zasłużone oklaski trwały długo, a na twarzach uczestników malo-
wało się zadowolenie z dobrze wykonanego zadania, a można nawet 
powiedzieć z dzieła, które stworzyli. 

Wielu widzów po obejrzeniu Misterium nie kryło wzruszenia, gdyż co 
innego czytać czy znać suche fakty z historii kościoła i naszej wiary, a co 
innego uczestniczyć w inscenizacji, która przemawia nie tylko słowem, 
ale muzyką, światłem, a przede wszystkim grą aktorów.

Niedziela Palmowa z naszym Misterium rozpoczęła ostatni etap 
przygotowań do Świąt tzn. Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem 
było Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek rano księża udali się do 
katedry w Gnieźnie, aby tam uczestniczyć we mszy z poświęceniem 
krzyżma, w czasie której biskup poświęcił olej chorych – używany do 
udzielania sakramentu namaszczenia chorych oraz krzyżmo – olej 
używany przy udzielaniu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. W cza-
sie mszy tej księża odnowili również swoje przyrzeczenia kapłańskie. 
Tym razem dodatkowo świętowano 75-e urodziny ks. abp. Henryka 
Muszyńskiego – metropolity gnieźnieńskiego.   Wieczorem natomiast 
odprawiono mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowie-
nia Eucharystii. Po mszy przeniesiono Pana Jezusa do tzw. ciemnicy. 
W Wielki Piątek wieczorem odbyła się liturgia ku czci Męki Pańskiej, 
której głównymi elementami było czytanie opisu Męki Pana Jezusa 
według św. Jana oraz adoracja krzyża. Tego dnia nie odprawia się 
mszy. Pod koniec liturgii Ciało Chrystusa złożono w grobie, gdzie było 
adorowane przez wiernych. O godzinie 20:30 ze względu na niesprzy-
jającą pogodę odprawiono w kościele - a nie jak wcześniej planowano 
ulicami miasta – Drogę Krzyżową.

W Wielką Sobotę od rana można było adorować Chrystusa w gro-
bie. Księża w kościele oraz w wyznaczonych miejscach parafii święcili 
pokarmy na stół świąteczny. Wieczorem odprawiono uroczystą liturgię 
Wigilii Paschalnej, która składała się z liturgii światła, w czasie której 
poświecono ogień, od którego zapalono nowy paschał, który wniesiono 
do kościoła gdzie wierni usłyszeli uroczyste orędzie paschalne. Na-
stępnie celebrowano liturgię słowa z większą niż zwykle ilością czytań 
biblijnych. Po niej nastąpiła homilia, a następnie liturgia chrzcielna z 
poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego. W 
Wielkanoc o 6:00 rano odprawiono uroczystą Rezurekcję z procesją 
dookoła kościoła.

Lany poniedziałek wcale nie był mokry, ponieważ nikomu prawie 
nie chciało się bawić wodą  w takiej brzydkiej pogodzie.

Tegoroczne Święta Wielkanocne z całym swym bogactwem zapewne 
pozostaną na długo w naszej pamięci. 

Łukasz Ogórkiewicz

Misterium malowane 
światłem i dźwiękiem

Tegoroczna Wielkanoc pozostanie w pamięci skoczan nie tylko ze względu na to, że obchodziliśmy ją już 23 
marca – w jednym z najwcześniejszych możliwych terminów. W pamięci pozostanie również pogoda, która 
bardziej pasowała do innych świąt, tych obchodzonych w grudniu…. Ludzie nawet żartowali, że na któreś 
święta śnieg musi być, więc skoro nie było go na Boże Narodzenie to chociaż na Wielkanoc będzie biało. 
Ale pogoda jednak okazała się łaskawa i mimo zimna było pogodnie i można było wyruszyć na spacer. 
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Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż mienia komunalnego:

- Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 198 
o pow. 0,2049 ha położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej, w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Cena 
wywoławcza sprzedaży działki wynosiła 76.824 zł. Cena sprzedaży 
osiągnięta w drodze przetargu wyniosła 77.650 zł. W przetargu udział 
wzięło 5-ciu oferentów.

-  Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 
14/29 o pow. 0,0925 ha położonej w Skokach przy ul. Brzozowej, w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Skoki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. 
Cena wywoławcza sprzedaży działki wynosiła 36.612 zł. Cena sprze-
daży osiągnięta w drodze przetargu wyniosła 58.200 zł. W przetargu 
udział wzięły trzy osoby. 

Działalność bieżąca:

Dokonano wycinki krzewów ograniczających widoczność i prze-
jezdność wzdłuż drogi Jabłkowo – Pomarzany. 

Prowadzono pozimowe oczyszczanie ulic z piasku i żwiru zalega-
jących po usuwaniu gołoledzi oraz naniesionych z poboczy ulic przez 
wody opadowe. 

Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie:

- odroczenia spłaty należności pieniężnych o charakterze cywil-
noprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

- rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

- rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

- ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów gminnych w Jabłko-
wie i powołania komisji do jego przeprowadzenia.

- podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za IV kwartał 2007 roku.

- zmiany Zarządzenia Nr 7/2008 Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu 
ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
położonych w Sławie Wlkp.

- zatwierdzenia cen „loco las” na sprzedaż drewna małowymiaro-
wego i średniowymiarowego pozyskiwanego z lasów i zadrzewień 
należących do Gminy Skoki obowiązujący od 25 lutego 2008r. do 
dnia 31 grudnia 2008r.

- zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 
w Skokach przy ulicy Brzozowej.

 - zmiany Zarządzenia Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha położoną w Skokach 

przy ulicy Wągrowieckiej.
- zmiany w ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę gruntów gminnych 

w Jabłkowie i powołania komisji do jego przeprowadzenia.
- zmiany Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008r. 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 2008.

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
- sprostowania Zarządzenia Nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy 

Skoki z dnia 14 lutego 2008r., dotyczącego rozłożenia na raty 
spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 
8, poz. 60 ze zmianami).

- rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r,. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

- ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
położonej w Rościnnie przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
w części Gminy  Skoki  

 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
Gminy Skoki  uchwały nr  XVI/115/2008 z dnia 21.02.2008r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  w części:

 Miasta Skoki dla części działki nr 70/1 o powierzchni ok. 4,5 ha z 
przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
Wsi Niedźwiedziny: 

2.1  dla działki nr 139/3 o powierzchni 5,98  ha  z przeznaczeniem 
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną o eks-
tensywnym charakterze,

2.2  dla działek nr 140/2 i 140/3 o łącznej powierzchni 6,10 ha z 
przeznaczeniem na zabudowę siedliskową, 

3. Wsi Pawłowo Skockie (obręb geodezyjny Stawiany) dla działki 
nr 294 o powierzchni 5,08 ha z przeznaczeniem na cele rekreacji 
indywidualnej pod zabudowę letniskową,    

4.  Wsi Raczkowo dla działki nr 34 o powierzchni 11,96 ha z prze-
znaczeniem na budowę urządzeń do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych,   

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski należy składać na  piśmie w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki  w terminie do dnia  
30.04.2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY SKOKI

TADEUSZ KŁOS
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ZAWIADOMIENIE
W dniu 3 kwietnia 2008r. (czwartek)o godz. 

15.00 w sali  Biblioteki Publicznej Miasta  i  Gmi-
ny w Skokach przy ul. Ciastowicza 11  odbędzie 
się XVII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki

Porządek  obrad sesji Rady:    
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie „Protokółu z ostatniej sesji 

Rady”.
Przedstawienie porządku obrad oraz ewentu-

alne jego zmiany.
Informacja Burmistrza  z realizacji uchwał 

Rady i bieżącej  działalności.        
Informacje z bieżącej pracy:
- przewodniczącego Rady 
- przewodniczących stałych komisji Rady 
- oraz delegata Stowarzyszenia Gmin i Powia-

tów Wielkopolski.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale budżetowej.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbioro-
we odprowadzanie ścieków na okres od 01 maja 
2008r.  do 30 kwietnia 2009r.

  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej położonej w Skokach przy ul. Rogozińskiej.

  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowych przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne położonych w Sławie Wlkp.- obręb 
geodezyjny Szczodrochowo.

  Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienia od wykonania prawa pierwokupu udziałów 
w działce nr 17/15 w Sławicy.

  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie zamiany gruntów.

  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/21/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie  nieruchomości gruntowych położonych    w 
Sławie Wlkp.- obręb geodezyjny Szczodrochowo 
oznaczonych jako działki o numerach: 3/7, 3/8, 
3/9 i 3/10 skreśla się zapis w brzmieniu „zbycie 
nieruchomości określonych w pkt. 1 następuje 
łącznie a”.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/22/98 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 
22 grudnia 1998r. w sprawie wydzierżawienia na 
okres  dłuższy niż trzy lata lokalu użytkowego 
położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno 
– Kulturalnym w Pawłowie Skockim.

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do zmiany uchwały 
Nr XI/76/2007 Rady   Miejskiej  Gminy Skoki w 
sprawie ustalenia stawek i  zwolnień w podatku 
od nieruchomości.

 1/. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w  roku 2007.

2/. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania  Narkomanii w roku 
2007.   

17. Interpelacje radnych.
18. Komunikaty, wolne wnioski.
19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Budowa tej oczyszczalni nigdy nie została 
zakończona - działa tylko bioblok, poletka 
filtracyjne nigdy nie zostały wybudowane. 
Powodów takiego stanu rzeczy było wiele,  
najistotniejsze to  początkowo mała ilość  ście-
ków do oczyszczenia a później brak pieniędzy 
w kasie gminnej. W takim stanie technicznym 
oczyszczalnia  daje  sobie radę ze świeżymi 
ściekami komunalnymi. Jednakże kilku ty-
sięczna kolonia domków rekreacyjnych, którą 
samorząd odziedziczył powoduje, że znaczną 
część dostarczanych  ścieków stanowią ście-
ki zagniłe w zasadzie nie do oczyszczenia 
w typowej- takiej jak nasza - oczyszczalni. 
Również tereny wiejskie obecnie w prawie 
100%  wożące ścieki do naszej oczyszczalni,  
dostarczając ścieki zagniłe i często zmieszane z 
gnojowicą powodują, że o zgodnym z normami 
oczyszczeniu ścieków na skockiej oczyszczalni 
może być mowa tylko wtedy ,kiedy zaistnieje 
taka sytuacja, że świeżych ścieków będzie dużo 
a zagniłych jak najmniej.

  Samorząd  skocki doskonale zdając 
sobie sprawę z powagi sytuacji,  rozumiejąc 
złożoność problemu,  podjął działania zmie-
rzające do wdrożenia rozwiązania, które da 
gwarancję, że nasze ścieki komunalne nie 
będą zanieczyszczały naszej rzeki i jezior. Już 
w drugim roku po objęciu przeze mnie urzędu 
burmistrza przystąpiliśmy do realizacji zadania 
jakiego w Wielkopolsce jeszcze nikt przed 
nami  skutecznie nie przeprowadził; wspólnie 
z samorządami Murowanej  Gośliny, Czer-
wonaka, Pobiedzisk i Swarzędza będziemy za 
pieniądze UE budować w naszych gminach 
kanalizację sanitarną a ścieki oczyszczać w 
nowoczesnej oczyszczalni w Szlachęcinie. 

Dlaczego takie rozwiązanie uznaliśmy w 
Skokach za jedyne, skutecznie nasz problem 
rozwiązujące? Dlatego, że mała oczyszczalnia, 
taka jak nasza, nigdy nie poradzi sobie ze ście-
kami z szamb. Trzeba więc dążyć do likwidacji 
szamb. Szczególnie pilnie zlikwidować należy 
szamba na działkach rekreacyjnych, które czę-
sto są opróżniane raz na rok albo i na kilka lat. 
Takie stare ścieki z szamb można oczywiście 
doprowadzić do stanu z jakim poradzi sobie 
nasza oczyszczalnie ale to kosztuje dużo i 
gwarancji 100% oczyszczenia wszystkich ście-
ków nigdy nie uzyskamy. Szamba zlikwidować 
skutecznie można tylko budując  kanalizację 
sanitarną. Budowa kanalizacji sanitarnej  jest 
niestety przedsięwzięciem bardzo drogim i 
dlatego, żeby ją skutecznie przeprowadzić 
postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki i 
wspólnie z ww. samorządami ubiegać się o 
duże pieniądze unijne. Nikt, żaden związek 
gmin w Wielkopolsce przed nami skutecznie 
takiego zadania nie zrealizował, dlatego bar-
dzo trudno jest przewidzieć dokładnie, kiedy 
nam się to uda. 

Na dzień dzisiejszy sytuacja naszego wnio-

sku  po trzech latach starań jest taka: Na ukoń-
czeniu jest projekt techniczny całego zadania. 
W Gminie Skoki wykonanych zostanie 38 257 
mb nowej sieci kanalizacyjnej  /grawitacyjnej , 
tłocznej i przyłączy/. Pobudowanych  zostanie 
16 przepompowni /minimum/. Podłączone 
zostaną tereny rekreacyjne w Szczodrochowie, 
Sławie Wlkp, Sławicy, Rejowcu, Karolewie. 
Podłączona zostanie reszta Skoków i cały 
kompleks Antoniewa. Projekt zakłada, że 
podłączonych zostanie 7988 mieszkańców 
/razem z terenami rekreacyjnymi/. I najważ-
niejsze dla nas – likwidacji ulegnie nasza 
obecna oczyszczalnia. W Skokach nie będzie 
oczyszczalni ścieków. Na miejscu dziś funkcjo-
nującej oczyszczalni powstanie punkt zrzutu i 
odświeżania ścieków z szamb tych mieszkań-
ców, którzy nie będą podłączeni do kanalizacji. 
Całe to zadanie w części dotyczącej naszej 
gminy szacowane jest na 34 445 000 zł. brutto  
i w 70% będzie pokryte ze środków UE. 

Jaką mamy gwarancję, że projekt nasz otrzy-
ma dofinansowanie z pieniędzy UE? Takiej 
100% gwarancji to nikt nigdy mieć nie będzie. 
Nasza pewność, że my te pieniądze otrzymamy 
bierze się z tego, że nasz projekt  znajduje się 
w grupie 7 projektów tzw.  „ z zamrażarki” 
czyli przewidzianych na dofinansowanie od 
2004-2005 roku. Do naszego projektu nie 
ma uwag. Jest pełna akceptacja Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jest akceptacja Ministra Środowiska 
i Ministra Rozwoju Regionalnego. No i chyba 
najważniejsze projekt nasz, jako JEDYNY 
z WIELKOPOLSKI, w zakresie gospodarki 
wodno – ściekowej jest na liście kluczowych 
projektów ogłoszonej  1 lutego 2008 roku 
przez Minister Bieńkowską. 

Dla realizacji tego projektu w Skokach jest 
pełna zgoda Rady Gminy. Z naszego budżetu w 
latach 2006 - 2008 wydaliśmy już 134.375,49 zł. a 
w roku bieżącym przewidujemy wydać 250.617 
zł. Finansowanie projektu jest zapisane w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Projekt 
zakłada, że jego realizacja powinna nastąpić w 
ciągu  2 lat od chwili rozstrzygnięcia przetar-
gów na wykonanie robót. Unijne procedury są 
bardzo skomplikowane i może tak się zdarzyć, 
że będą poślizgi liczone w latach. 

Cóż można zrobić więcej? Realnie, więcej to 
my już zrobić nie możemy  a składać obietnic 
bez pokrycia nie chcemy. Jeżeli rzeczywiście 
ktoś chce żeby nasze jeziora i rzeka stały się 
czyste a mieszkańcy i samorząd za oczyszcze-
nie ścieków nie płacili więcej niż dzisiaj to 
innego rozwiązania nie ma. Techniczne moż-
liwości innych rozwiązań oczywiście istnieją 
ale koszty ich realizacji są ogromne.  Program 
jaki przedstawiłem jest efektem poszukiwania 
rozwiązania kompleksowego i, perspektywicz-
nego, trudnego ale realnego. 

      Tadeusz Kłos

W Skokach od 1994 roku działa typowa biologiczna oczyszczalnia 
ścieków zdolna oczyścić 400 m3 ścieków na dobę. 

Co ze skocką oczyszczalnią?
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CO Z PODATKIEM 
OD POSIADANIA PSÓW?

W trakcie rozmów nasi mieszkańcy zastanawiają się dlaczego na 
terenie Miasta i Gminy w obecnym – 2008 r. nie jest pobierany po-
datek lub opłata od posiadania psów. Opłata taka jest pobierana na 
terenie sąsiednich gmin.

By rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane wyjaśniamy co 
następuje: 

Jak było do 31.12.2007 r.?
Zgodnie z „ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych” (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) 
do roku 2007 włącznie podatek od posiadania psów był podatkiem 
obligatoryjnym stanowiącym dochód gminy, co oznacza, że obowiąz-
kiem Rady Gminy było ustalenie i pobór tego podatku. Zgodnie z tą 
ustawą wysokość podatku od jednego psa nie mogła przekroczyć 53,69 
zł rocznie, a ustalenie konkretnej stawki tego podatku należało do wła-
ściwości Rady Gminy. W tej sytuacji Rada nasza starając się pogodzić 
obowiązek ustawowy z równoczesnym przeciwdziałaniem porzucaniu 
psów przez ich właścicieli nie chcących płacić tego podatku, ustalała 
go w dolnej wysokości, tj. 10,00 zł od jednego psa. W sumie dochód z 
tego podatku był niewielki, a wpływy z tego tytułu do budżetu Gminy 
w roku 2007 wyniosły 7.378,80 zł.

A jak jest obecnie?
Z dniem 1 stycznia 2008 r. zaczęła obowiązywać „ustawa z dnia 

7.12.2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz.U. nr 249 poz. 1828). Ustawa 
ta likwidując podatek od posiadania psów wprowadziła równocześnie 
fakultatywną opłatę od posiadania psów, której górna granica wynosi 
100 zł od jednego psa. Tak więc, rada zyskała możliwość nie wpro-
wadzania tej opłaty i z możliwości tej skorzystała, co oznacza że w r. 
2008 mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki będący posiadaczami psów, 
nie wnoszą z tego tytułu żadnych opłat na rzecz Gminy. 

Decydując się na nie wprowadzanie podatku Rada wraz z Burmi-
strzem liczą na to, że tym sposobem przyczynią się do zwiększenia 
opieki właścicieli nad posiadanymi pasami, co doprowadzi do ogra-
niczenia liczby bezpańskich psów na terenie Gminy. 

Z apelem, o takie podejście do decyzji Rady, a zwłaszcza o zwięk-
szenie opieki weterynaryjnej nad posiadanymi zwierzętami zwracamy 
się też do wszystkich właścicieli psów.  

CO Z ODPADAMI STAŁYMI 
I CIEKŁYMI?

ORAZ INNE OBOWIĄZKI 
WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU W GMINIE SKOKI
Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2007 Rady Miejskiej 

Gminy Skoki z dnia 27.09.2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki, każdy właściciel 
nieruchomości, w ramach pojęcia którego należy rozumieć, także 
właścicieli budynków, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
oraz właścicieli lokali w budynku wielorodzinnym, w którym ustano-
wiono odrębną własność lokali lub osoby sprawujące zarząd nierucho-
mością wspólną, na terenie miasta i gminy Skoki zobowiązany jest do 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 
stałych, oraz zbiornika na nieczystości płynne, o ile nie ma możliwości 
przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, lub nieruchomość nie jest 
wyposażona w przydomowa oczyszczalnie ścieków.

Informujemy, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest do za-
warcia pisemnej umowy z uprawnionym przez burmistrza MiG Skoki 
podmiotem na odbiór odpadów komunalnych stałych i płynnych, 
oraz udokumentowanie korzystania z usług firm poprzez okazanie 
rachunku i umowy na żądanie osoby uprawnionej przez burmistrza, 
lub Policji.

Przedstawiamy wykaz uprawnionych podmiotów do odbierania 
odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Skoki:

ODPADY PŁYNNE:
1. P.P.H.U. „Wspólnota” S.C. ul. Rogozińska 12, Skoki 

(jednorazowo do 6m3) tel. (061) 8 124 461,
2. Andrzej Jarzembowski – Rejowiec 1 (jednorazowo do 

4,5m3) tel. (061) 8 124 015,
3. Marek Skarupa – Skoki, ul. Brzozowa 2, (jednorazowo 

do 8 m3) tel. (061) 8 124 584

ODPADY STAŁE:
1. P.P.H.U. „Wspólnota” S.C. Anna Michalska, Mieczy-

sław Jarzembowski –ul. Rogozińska 12, Skoki, tel. (061) 
8 124 461,

2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. – Oddział w 
Wągrowcu, ul. Skocka 13a, tel. (067) 26 20 704, (067) 
26 21 321.

Informujemy także, iż na terenie gminy Skoki obowiązuje zakaz 
mycia pojazdów samochodowych na terenie posesji.

Kto nie przestrzega zasad zawartych w w/w Regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku w gminie Skoki podlega karze grzywny, a 
postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia. 

Treść Regulaminu została dostarczona właścicielom nieruchomości 
wraz z wymiarem podatku od nieruchomości za 2008 rok, oraz znajduje 
się na stronie BIP Urzędu pod adresem http://skoki.nowoczesnagmina.
pl/. Informacji udzielają także pracownicy Urzędu – pokój nr 1. 
 Karolina Stefaniak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
zaprasza

mieszkańców naszej gminy 
do wzięcia udziału

w kolejnej edycji konkursu 

„PIĘKNA I ZIELONA 
GMINA 2008”

na najładniejszy dom z ogródkiem 
i obejściem

Celem konkursu jest zachęcanie do poprawy estetyki i stanu 
sanitarnego środowiska oraz zmobilizowanie mieszkańców do 
większej dbałości  o otoczenie.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału oso-
biście lub przez sołtysów, w Urzędzie, pok. 1, wszelkich informacji 
udzielamy pod numerami telefonów: 8 925 817. 

Termin zgłaszania upływa z dniem 30 kwietnia 2008 roku.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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Dla wielu członków 34 osobowej skockiej 
delegacji był to pierwszy pobyt w gminie Bardo-
wick, a dla niektórych pierwszy pobyt za granicą. 
W programie pobytu delegacji poza rozmowami 
dotyczącymi współpracy partnerskiej, znalazł się 
również czas na zwiedzanie Bardowick i okolic. 
W samym Bardowick na szczególną uwagę 
zasługuje średniowieczna katedra, której wieże 
górują nad dachami domów. Zobaczyć można 
także czynny wiatrak, produkujący ponoć najlep-
szą mąkę w okolicy. Nie próbowaliśmy tej super 
mąki lecz pojechaliśmy do Luneburga, gdzie 
po długiej podróży czekała nas niespodzianka 
– kąpiel w kompleksie basenowym Salu. Kąpiel 
i wodne masaże zregenerowały nasze siły i po-
zwoliły na realizację planu spotkania.

Wieczorna kolacja powitalna wprowadziła 
wszystkich w miły nastrój, pozwoliła również na 
zapoznanie uczestników spotkania z planami 
gospodarzy. Wszystkim uczestnikom trójstron-
nego spotkania spodobał się pomysł wspólnej 
wycieczki do Luneburga, miasta powiatowego 
znajdującego się w niewielkiej odległości od Bar-

W dniach od 7 do 9 marca 2008 r. delegacja z gminy Skoki gościła w zaprzyjaźnionej  niemieckiej gminie 
Bardowick na trójstronnym spotkaniu przedstawicieli gmin partnerskich  Skoki – Bardowick – Drechter-
land. 

Z przyjacielską wizytą w Bardowick
dowick. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać 
przepiękny ratusz, stylowe kamieniczki wokół 
placu Am Sande, zabudowania starego portu 
nad rzeką Ilmenau i znajdujący się tam jeden 
z najstarszych dźwigów portowych. Spacerując 
uliczkami nad Ilmenau uczestnicy wycieczki 
mogli przyglądać się pracy na planie filmowego 
wieloodcinkowego hitu niemieckiej telewizji pt. 
„Czerwone Róże„. Wycieczkę zakończyliśmy 
wspólnym zdjęciem na szczycie Wieży Ciśnień 
–najpiękniejszego miejsca widokowego w Lu-
neburgu. 

Sobotni wieczór dostarczył wszystkim nowych 
wrażeń, ponieważ członkowie obu zagranicznych 
delegacji zostali przez gospodarzy spotkania 
zaproszeni do udziału w „Balu Korzonkowym, 
corocznej tradycyjnej zabawie kończącej czas 
zimowej przerwy w pracach polowych. Z zain-
teresowaniem wszyscy oglądaliśmy ceremonię 
koronacji nowej miss, zwanej według tradycji 
regionalnej ”królową korzonkową„, która przez 
okres roku (aż do następnego balu), będzie 
uświetniać swoją obecnością wszystkie ważne 

lokalne uroczystości. Mamy nadzieję, że poja-
wi się również na obchodach „Dni Skoków”, 
na które zaprosił ją w imieniu władz gminy 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki 
Zbigniew Kujawa.

Wspólne niedzielne śniadanie zakończyło 
spotkanie trzech delegacji z partnerskich gmin. 
Delegacja holenderska ponowiła zaproszenie 
na jubileusz  35 lecia marszu charytatywnego a 
nasza delegacja zaprosiła przedstawicieli gmin 
partnerskich do udziału w uroczystościach Dni 
Skoków. 

Po serdecznym pożegnaniu wyruszyliśmy 
w drogę powrotna do Skoków, po drodze od-
wiedzając miejscowość Scharnebeck, w której 
znajduje się największy w Europie podnośnik 
barek. Dzieląc się wrażeniami w autobusie 
planowaliśmy kolejne spotkanie z nowymi nie-
mieckimi i holenderskimi znajomymi podczas 
Dni Skoków. Przedtem jednak czeka na skocką 
delegację wyjazd do Holandii na obchody 35 
lecia marszu charytatywnego.

Wiesława Surdyk – Fertsch

Wszystko zaczęło się  w 1975 r. To wówczas, 
ur. 17.10.1930 r. senior rodziny Rzepczyków, 
Alfons Rzepczyk pracujący już od września 
1954 r. w Zakładowej Straży Pożarnej w Bole-
chowie na prośbę ówczesnego Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Skokach związał się 
ze skocką jednostką i objął funkcję kierowcy 
– mechanika. Jego doświadczenie zawodowe, 
sumienność i oddanie sprawiły, że sprzęt 
niepierwszej już młodości zyskiwał zawsze 
pozytywne oceny ze strony kontrolujących 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 
a w rezultacie też nigdy nie zawiódł w akcjach 
ratowniczych.

Alfons Rzepczyk, swe obowiązki pełnił do 
1990 r., w którym to roku został członkiem 
wspierającym OSP i nadal głosem doradczym 
służy swej jednostce. Za swe zaangażowanie, 
udział w licznych akcjach ratowniczych i dba-
łość o sprzęt został przez Zarząd Główny OSP 
uhonorowany medalem „Zasłużony Funkcjo-
nariusz Pożarnictwa”. Posiada też liczne od-
znaczenia strażackie oraz Odznakę Honorową 
„Za rozwój województwa poznańskiego”. 

Bliskość zamieszkiwania rodziny Rzep-
czyków w pobliżu siedziby skockich Rycerzy 
Świętego Floriana (z okien domu widać garaże 
OSP), częste rozmowy w domu o akcjach i 
pasja seniora sprawiły, że jego zainteresowania 
kolejno przejmowali, syn, żona i wnuki. 

Pierwszy w ślady ojca podążył syn Zbigniew. 
Urodzony 12.04.1960 r. do skockiej OSP wstą-
pił w 1976 r., a w 1978 r. związał się z pracą w 
Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. 
W skockiej OSP pełni funkcję kierowcy – me-
chanika, a w międzyczasie pełnił też funkcję 
Naczelnika jednostki.

Za swą ofiarność i sumienność został od-
znaczony Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Skoccy ochotnicy wybrali go 
też „Strażakiem Roku 2007”. 

Kolejnym w jednostce był Tomasz Rzep-
czyk, syn Zbigniewa, ur. 13.09.1983 r. Do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Skokach 
wstąpił w 1994 r., a pełnoprawnym członkiem 
OSP został w 2001 r. Obecnie w jednostce 
pełni funkcję kierowcy – mechanika, a od 
2006 r. również funkcję Naczelnika. Zawodo-
wo pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w 
Poznaniu. W dowód uznania za działalność w 
OSP został odznaczony Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Trzecim, który postanowił pójść w ślady 
dziadka to syn Zbigniewa, ur. 21.01.1988 r. 
Mikołaj Rzepczyk. Członkiem Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Skokach został w 1998 
r., a członkiem zwyczajnym w 2006 r. Obecnie 
odbywa służbę wojskową. 

Ale zainteresowanie i pasję dziadka Al-
fonsa, przejęli nie tylko syn Zbigniew i jego 

synowie. Udzieliły się też one synom córki 
Elżbiety. I tak, wśród aktywnie działających 
członków Skockiej OSP widzimy: 

Pawła Kaniewskiego ur. 23.06.1988 r., 
członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
od 1998 r. i członka zwyczajnego Skockiej OSP 
od 2006 r., aktualnie studenta Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Krzysztofa Kaniewskiego (nieobecny na 
zdjęciu – przebywa na kursie zawodowym) ur. 
25.03.1985, zatrudniony w Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. Czynnym członkiem 
OSP w Skokach pozostaje od 2006 r.

Poczet tej strażackiej rodziny nie byłby 
pełny bez obrazu seniorki rodu, żony Alfonsa 
– Krystyny Rzepczyk ur. 17.12.1936 r. Krystyna 
Rzepczyk zdecydowała się na wstąpienie do 
OSP na prośbę jego Zarządu i argumentów 
rodziny. Weszła w skład Zarządu, w którym do 
dzisiaj pełni funkcję skarbnika, a odpowiada-
jąc  za sprawy finansowe jednostki, prowadzi 
równocześnie jej sprawy administracyjne. Za 
swą działalność została odznaczona Brązowym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Naszej niezwykłej strażackiej rodzinie, któ-
ra może pochwalić się niejedną udaną akcją 
ratowniczą, życzymy wielu dalszych sukcesów 
i szczęścia oraz wytrwałości w prowadzonych 
działaniach, a Seniorom rodu, państwu Kry-
stynie i Alfonsowi Rzepczyk, życzymy też by 
wśród skockiej braci strażackiej mogli docze-
kać się udanych akcji swych prawnuków.

E. Lubawy

NIEZWYKŁE CZASY - NIEZWYKLI LUDZIE!
STRAŻACKA RODZINA!!!
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Miłą, świąteczną atmosferę wśród pu-
bliczności wywołało już samo jej powitanie. 
Bo przecież, czy mogło być inaczej, gdy 
już na wstępie sympatycznym uśmiechem 
oraz piękną różą, każdą panię, a słodkim 
cukiereczkiem, każdego przybywającego, 
w imieniu dyrektora Biblioteki Elżbiety 
Skrzypczak i burmistrza Tadeusza Kłosa 
witali panowie Antoni Wiśniewski i Paweł 
Szymaś.  

Atmosfery nie zepsuła nawet smutna 
wiadomość, że z powodu choroby w kon-
cercie nie wystąpi zapowiadany wcześniej 
jako Gwiazda Wieczoru Jerzy Połomski. Bo 
przecież, z powodzeniem zastąpiła go nie 
mniej znana, a pierwszy raz występująca w 
Skokach i gorącymi brawami witana Irena 
Jarocka.  

A potem nastąpił już oczekiwany Koncert. 
Pierwsi na scenie pojawili się artyści Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, którzy zaprezento-
wali dwadzieścia arii i układów baletowych z 
operetek Straussa, Lehara, Czajkowskiego, 
Kalmana, Petersburskiego i innych twór-
ców. Wśród śpiewających solistów wystąpili 
znani już skockiej publiczności Agnieszka 
Wawrzyniak i Bartosz Kuczyk oraz prowa-
dzący równocześnie całość Daniel Kustosik 
i prezentujący się po raz pierwszy w Skokach 
Władysław Kalemba. Usłyszeliśmy więc 
między innymi:

- „Kiedy skrzypki grają”  F. Lehara i „Fu-
niculi, Funicula” L. Denesa oraz  „To ja 
twój cień” St. Renza w wykonaniu Agnieszki 
Wawrzyniak,

- „Granadę” – A. Lara i „Gdybym był 
bogaczem” ze „Skrzypka na dachu” J. Boca 
w wykonaniu Władysława Kalemby,  

- „Wielką sławę” z „Barona cygańskiego” 
Straussa w wykonaniu Bartosza Kuczyka,

oraz „Serce” Dunajewskiego z filmu 
„Świat się śmieję” i „Zapomnianą melodię” 
J. Petersburskiego w wykonaniu Daniela 
Kustosika. 

Zabrzmiały też arie zbiorowe w wykonaniu 
wszystkich ww. solistów.

Występy artystów śpiewających uroz-
maicały, nie mniej, a niektórzy widzowie 
twierdzą, że nawet bardziej interesujące 
układy baletowe, w których zaprezentowali 
się J. Prakharenka, E. Grabowska, M. Sła-
wińska, M. Sziwa, M. Murmyło, B. Antko-
wiak, P. Gajda, J. Horbacz, Ł. Kaczmarek, 

T. Manowski, A. Niedźwiedź i D. Nowik. 
I tutaj, również nie sposób ich wszystkich 
wymienić. Ograniczę się więc do wskazania 
tylko tych najbardziej znanych baletów, tj. 
„Can – Cana” Offenbacha, „Pajacy” Leon-
cavllego,  „Pożegnania z Afryką” Barrego, 
„Dziadka do orzechów” Czajkowskiego i 
„Polki Tritsch-Tratsch” J. Straussa.

W drugiej części, tego niezwykłego, nie 
tylko dla Skoków, trwającego niemal trzy 
godziny Koncertu, który rozpoczął się w 
godzinach popołudniowych, a zakończył w 
godzinach wieczornych wystąpiła Gwiazda 
Wieczoru Irena Jarocka.  

I tu, na wstępie niespodzianka i konster-
nacja, bo artystka zamieszkała przez długi 
czas w Chicago, prawdopodobnie  mile za-
skoczona pobytem w Skokach i zgotowanym 
jej tu powitaniem i atmosferą, wspomniała, 
że czuje się u nas podobnie jak w Chicago, 
czyli po prostu wśród swoich. Bo przecież 
Chicago to drugie w świecie (po Warszawie) 
miasto, w którym żyje najwięcej Polaków, 
a w którym jedna z dzielnic to po prostu 
„Skoki”.

W wykonaniu Gwiazdy Estrady zabrzmiały 
piosenki i pieśni zarówno te z początku jej 
kariery, a znane najstarszej publiczności , jak 
i te z lat bardziej nam współczesnych oraz te  
nie znane  jeszcze w Polsce, a które znajdą 
się na obecnie nagrywanej przez artystkę pły-
cie. Popłynęło więc  znów ok. 20 piosenek, 
a wśród nich między innymi: „Kawiarenki”, 
„Wymyśliłam Cię”, „Motylem jestem”, 
„Gondolierzy”, „By coś zostało”, „Nie mijaj 
życie me” i „Ślubne prezenty”.

Na zakończenie Koncertu miłośnicy piose-
nek Ireny Jarockiej mogli się z nią spotkać, 
zadawać pytania, zakupić płyty i zdobyć 
pamiątkowe autografy. 

Każdy występujący 2 marca artysta był go-
rąco witany i oklaskiwany przez publiczność, 
a zachowanie się i kultura bytu widowni 
wzbudzała zachwyt i uznanie wykonawców 
i organizatorów.

Wytworzona przez nas wszystkich atmos-
fera to równocześnie wspaniałą promocja 
naszego środowiska, która zachęca wyko-
nawców  do chętnego przyjazdu do naszego 
miasta, a dla organizatorów stanowi zachętę 
do organizacji podobnych uroczystości rów-
nież i w przyszłości.

E.  Lubawy

„ROZTAŃCZONY KONCERT” – to hasło uroczystości zapowiadanej już od m-ca 
stycznia, a zorganizowanej w niedzielę, 2 marca br przez Bibliotekę Samorządową 
z okazji Dnia Kobiet. I chociaż organizatorów, jak zawsze dręczył pewien niepokój 
o frekwencję, to ostatecznie mogą mówić o sukcesie. Bo też, podobnie jak w trakcie 
ubiegłorocznego Koncertu pt. „DLA WAS GRAMY PIĘKNE DAMY”, hala skockie-
go Gimnazjum wypełniła się publicznością, przybyłą nie tylko nawet z najbardziej 
odległych zakątków Gminy Skoki ale i z gmin sąsiednich. 

„Roztańczony koncert”!
ZAPRASZAMY 

DO BIBLIOTEKI!
Któż z nas nie czytał „Ogniem i mieczem” lub 

„Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza. 
Właśnie o opisanych na stronnicach tych powieści 
„kresach”, o życiu, wierzeniach i obrzędach oraz 
ludziach zamieszkałych na tych ziemiach,  a kon-
kretnie na polskim Wołyniu w pierwszej połowie 
XX wieku, dowiemy się z powieści Romualda 
Wernika pt. „Czarcie drzewo”.

Poznamy życie wsi kresowej, gdzie po 
sąsiedzku żyli Polacy, Ukraińcy i Żydzi w la-
tach 30-tych oraz konflikty narodowościowe i 
działania UPA w latach 1939-1944, a wraz z 
jednym z bohaterów powieści przeżyjemy też 
radziecką i niemiecką okupację Lwowa.

„Czarcie drzewo” to jedna z nowości wydaw-
niczych, o które w m-cu marcu wzbogaciła swe 
zbiory skocka Biblioteka Samorządowa.(E.L.)    

POZNAJCIE – EUGE-
NIUSZ PAUKSZTA

Urodził się w Wilnie i tu debiutował w roku 
1038. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 
r., a następnie walczył w podziemiu, w szeregach 
AK. Był więźniem niemieckich obozów kon-
centracyjnych. Po wojnie zamieszkał na stałe 
w Poznaniu. Wprowadził do literatury bogatą 
tematykę i problematykę zachodnich i północ-
nych ziem Polski. By laureatem wielu nagród 
literackich. Wiele miejsca w swej twórczości 
poświęcił sprawom młodzieży. Do najbardziej 
poczytnych jego książek młodzieżowych należą: 
Zatoka żarłocznego szczupaka, Znak żółwia, 
Młodość i gwiazdy, Gdzie diabeł mówi dobranoc, 
Ich trzech i dziewczyna. 

Dziś jest autorem nieco zapomnianym, dla-
tego pragniemy przypomnieć jego sylwetkę i 
twórczość. Pragniemy tym bardziej, że od 24 
lat jest on patronem naszej skockiej biblioteki 
publicznej. Zależy nam, by jego twórczość 
żywo zaistniała w świadomości czytelników, 
zachęcamy więc do sięgania po jego książki. 
Zapewniamy, że warto. Przekonuje o tym 
przykład pani Aldony Szpejn, która w artykule 
Dziękuję, panie Eugeniuszu („Gazeta Szkolna” 
nr 21 [375] 25 maja 2007r., Zespół Szkół nr 36 
im. M. Kasprzaka w Warszawie) opowiada o 
tym, jak dzięki książkom Eugeniusza Paukszty 
(Minarety bez czarczafów) zafascynowała się 
Turcją: „Dziękuję, Panie Eugeniuszu, za to, że 
zaraziłeś mnie Turcją.” Warto sięgać po książki 
Paukszty, także te podróżnicze.

Zapraszamy do naszej biblioteki, do półek z 
książkami naszego patrona. Postaramy się przy-
bliżyć Wam jego sylwetkę organizując spotkania 
z ludźmi, którzy go znali. Utrzymujemy bliski 
kontakt z synem pisarza. 

Ogłosimy też wkrótce konkurs wiedzowy do-
tyczący życia i twórczości Eugeniusza Paukszty 
(przewidziane są cenne nagrody).
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POJEDYNEK NA CYFRY
12 marca w świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim odbył się kon-

kurs matematyczny „Sowa mądra głowa”. Organizatorkami konkursu 
były panie: Ł. Dembińska,  I. Dembińska-Wilk oraz M. Stachowiak. 
W matematycznych potyczkach uczestniczyło 36 uczniów ze szkół w 
Jabłkowie, Lechlinie, Łopuchowie i Pawłowie. Zawodnicy mieli do 
rozwiązania zadania o podwyższonym stopniu umiejętności. Ostateczny 
wynik konkursu był następujący:

Klasa IV:
Wioletta Malczewska (SP Pawłowo)
Agnieszka Szafran (SP Jabłkowo)
Wiktoria Karasiewicz (SP Łopuchowo)

Klasa V:
Adam Graczyk (SP Lechlin)
Michał Krugiołka (SP Łopuchowo), Mateusz Uciński (SP Pawłowo), 

Jakub Nowicki (SP Jabłkowo), Daria Brykczyńska (SP Lechlin)

Klasa VI:
Anna Albin (SP Łopuchowo)
Krzysztof Krupa (SP Pawłowo)
Karol Paczyński, Adrian Stasiak (SP Pawłowo)
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZAKLINANIE WIOSNY
Jako, że Dzień Wiosny przypada w tym roku w Wielki Piątek, ucznio-

wie ZSP Jabłkowo postanowili powitać wiosnę w ostatni dzień nauki 
przed  przerwą świąteczną. Zarówno starsi, jak i młodsi, przygotowali 
na tę okazję plakaty i piosenki o tematyce wiosennej. Sale lekcyjne i 
szkolne korytarze udekorowane zostały kwiatami wykonanymi wła-
snoręcznie  z kolorowej bibuły. Na gazetkach zawisły także dekoracje 
zawierające piękne motywy świąteczne wykonane z  gipsu. Ich zdobie-
nie sprawiło dzieciom dużą frajdę. 

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Wiosny było oczywiście 
wykonanie Marzanny, którą później spalono w ognisku przy wtórzę 
zaklęć mających przyspieszyć nadejście wiosny.

GIEŁDA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

14 marca 2008 r. już od godziny 15,00 w Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach rozpoczęły się przygotowania do przyjęcia 
zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych. Z 11 zaproszonych szkół 
przybyło 10, a od godziny 17.00 w holu naszego gimnazjum odbyła 
się prawdziwa prezentacja, czyli giełda szkół ponadgimnazjalnych. 
Giełda ma pomóc gimnazjalistom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej. Już niebawem uczniowie trzecich klas staną przed 
decyzją o wyborze dalszej drogi kształcenia, a niektórzy przed wyborem 
zawodu. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych to doskonała propozycja 
pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji, skierowana do przyszłych 
absolwentów gimnazjum. W trakcie imprezy uczniowie i ich rodzice 
mieli okazję, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół zarówno z 
naszego powiatu, jak i okolic. W bogatej ofercie Giełdy znalazły się 
szkoły z profilami wojskowymi, kucharskie, techniczne, a także licea 
ogólnokształcące i technika. Każda z placówek na różne sposoby 
starała się przekonać uczniów, iż jest najlepsza. Z szansy na pozna-

nie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych skorzystało sporo 
uczniów, ale jak zaobserwowałem tylko dwóch rodziców. Jeszcze trzy 
lata temu, rodziców było prawie tyle samo co uczniów. Zastanawiam 
się nad powodem takiej sytuacji, przyznam dla mnie, nie do końca 
zrozumiałej. Czyżby aż tak bardzo zmalało zainteresowanie losami 
swoich pociech? 

Szkołę w tym dniu odwiedzili też drugoklasiści naszego gimnazjum. 
Dla nich te zajęcia pozalekcyjne z zakresu doradztwa zawodowego 
były dobrą lekcją, którą będą mogli powtórzyć i porównać za rok. 
Przedstawiciele szkół w czasie swojego wystąpienia i pokazu mówili o 
osiągnięciach szkoły, bazie dydaktycznej, sekcjach sportowych, kołach 
zainteresowań, przestawili typy szkół, profile oraz kierunki kształcenia. 
Uczniowie gimnazjum otrzymali ulotki reklamowe, prospekty, obo-
wiązujące na rok szkolny 2008/9 podania o przyjęcia oraz wytyczne 
dotyczące rekrutacji.

 

Można też było zapytać naszych byłych absolwentów którzy są 
uczniami tych szkół, czy są zadowoleni ze swojego wyboru.

Poznańska szkoła Zespół Szkół Handlowych z ul. Śniadeckich gotowa na przy-
jęcie zainteresowanych uczniów.

Barwne i ciekawe prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
zwiedzających gimnazjalistów.

A to już kolejna szkoła LO z ul. Klasztornej w Wągrowcu
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W każdej szkole uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału 
w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego 
limitu miejsc. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczam poniżej 
terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
wielkopolskim: 

od 28.04. do 21.05.2008 (środa) do godziny godz. 15.00 – przyjmo-
wane są dokumenty od kandydatów do poszczególnych oddziałów 
szkoły,

do 13.06.2008 (piątek) do godz. 15.00 - kandydaci dokonują ewen-
tualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składają (przenoszą) 
ostatecznie dokumenty, 

do 23.06.2008 (poniedziałek) do godz. 15.00 – szkoły przyjmują 
poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukoń-
czenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gim-
nazjalnego,

25.06.2008 (środa) o godz. 12.00 – szkoły ogłaszają listę przyjętych 
kandydatów 

do 27.06.2008 (piątek) do godz. 15.00 - kandydat potwierdza wolę 
podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadec-
twa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego,

01.07.2008 (wtorek) o godz. 9.00 – szkoły ogłaszają listę przyjętych 
uczniów do klas pierwszych,

do 04.07.2008 (piątek) do godz. 12.00 – szkoły przyjmują dokumenty 
jeśli nie dokonały pełnego naboru,

07.07.2008 (poniedziałek) do godz. 15.00 – szkoły ogłaszają wyniki 
rekrutacji uzupełniającej,

do 09.07.2008 (środa) do godz. 12.00 - kandydat potwierdza wolę 
podjęcia nauki w szkole i dostarcza oryginał świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

11.07.2008 (piątek) do godz. 9.00 – szkoły ogłaszają listę przyjętych 
do oddziałów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniają-
cej.

  pedagog szkolny-doradca zawodowy
                                                         mgr Krzysztof Ołdziejewski

FERIE Z SIATKÓWKĄ 
Od kilku lat podczas ferii zimowych odbywają się w naszym gim-

nazjum turnieje piłki siatkowej dla uczniów naszej szkoły.29 stycznia 
odbył się turniej dla klas pierwszych (single).Rozegrany został syste-
mem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 21 spotkań uczestnicy zajęli 
poszczególne miejsca:

I. Monika Lehmann, II. Patrycja Kobryś, III Małgorzata Dudek, 
IV Monika Oksza-Skibińska, V Olimpia Stróżyńska, VI Bogna Ko-
pydłowska, VII Klaudia Skarupa

Tydzień później gimnazjaliści rywalizowali  w turnieju piłki siatkowej  
„2+1”(1 dziewczyna i 2 chłopców lub 1 chłopiec i 2 dziewczyny). W 
15 spotkaniach rywalizowało 6 zespołów.

Klasyfikacja końcowa:
Weronika Zrobczyńska, Jacek Kłosowski, Krzysztof Witkowski
Agnieszka Gruss, Martyna Kucharska, Szymon Witkowski
Anna Berendt, Paulina Szymkowiak, Tomasz Kaczmarek
Sara Sobik, Arkadiusz Matuszczak, Natalia Przybylska
Anna Szczurek, Natalia Przybysz, Adam Wylegalski
Aleksandra Berendt, Marta Stachowiak, Miłosz Stachowiak

Organizatorzy: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła

Podczas ferii rozegrane zostały również mecze towarzyskie piłki 
siatkowej z przebywającymi w naszej szkole na obozie sportowym 
zawodniczkami z Wronek.  Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem 
gości. Naszą szkołę reprezentowały: A.Berendt, A.Gruss, A.Kaczma-
rek, M.Kucharska,S.Łączyńska, N.Przybysz, P.Szymkowiak, N.Waż-
niewicz. 

W drugim meczu nasze dziewczęta zrewanżowały się pokonując 
rywala 2:1 (skład zespołu : A.Berendt, A.Gruss, A.Kaczmarek, 
M.Kucharska,S.Łączyńska, N.Przybysz, P.Szymkowiak, N.Ważniewicz, 
A.Szczurek).

FINAŁ POWIATOWEJ 
PIŁKI SIATKOWEJ

W ostatnią niedziele ferii byliśmy gospodarzami finału powiatowego 
w piłce siatkowej w rozgrywkach LZS kobiet i męż czyn.  W kategorii 
kobiet naszą gminę reprezentowały dzieczęta z klasy IIIa  (A.Berendt, 
A.Gruss, A.Kaczmarek, M.Kucharska,S.Łączyńska, N.Przybysz, 
P.Szymkowiak, N.Ważniewicz, A.Szczurek).

O prawo reprezentowania naszego powiatu  w rozgrywkach woje-
wódzkich walczyło 6 zespołów męskich i 5 żeńskich. Dziewczęta grały 
systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu czterech spotkań (trzy 
mecze zakończone zwycięstwem, jeden porażką), nasza reprezentacja  
uplasowała się na miejscu drugim (dziewczęta). W rozgrywkach tych 
nie ma ograniczeń wiekowych, tak że nasze gimnazjalistki grały zarów-
no ze swoimi rówieśnikami jak i uczennicami szkół średnich.

MISTRZOSTWA POWIATU 
WĄGROWIECKIEGO W PIŁCE 

SIATKOWEJ
13 lutego w hali Gimnazjum nr 1 im.Polskich Olimpijczyków w Sko-

kach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców. W 
turnieju wzięło udział 7 zespołów: Damasławek ( 2 zespoły), Rąbczyn 
( 2 zespoły), Żelice, Mieścisko, Skoki. Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy, w których mecze rozgrywane zostały systemem „każdy z 
każdym”. Z każdej grupy do rundy finałowej awansowały 2 zespoły. W 
grupie finałowej również rozegrane zostały mecze systemem „każdy 
z każdym” z zaliczeniem wyniku meczu z grupy. Po rozegraniu 13 
spotkań  klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: 1Rąbczyn II, 2. 
Żelice, 3. Mieścisko, 4. Damasławek I, 5-7 Damasławek II, Rąbczyn 
I, Skoki

Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Skokach: M.Andrzejczak, 
B.Budzyń, Sz.Hagdan, T.Kaczmarek, J.Kłosowski,  M.Korzanowski,  
R.Lipczyński,  A.Matuszczak, T.Przykucki, Sz.Tyll, K.Witkowski, 
Sz.Wiykowski

 15 lutego w hali Gimnazjum nr 1 w Skokach odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt. O prawo reprezento-
wania powiatu wągrowieckiego w rozgrywkach rejonowych walczyło 10 
zespołów: Damasławek ( 2 zespoły), Rąbczyn ( 2 zespoły), Mieścisko ( 
2 zespoły), Skoki ( 2 zespoły), Wągrowiec ( gminne), Żelice. Zespoły 
zostały podzielone na dwie grupy, w których mecze rozgrywane zostały 
systemem „każdy z każdym”. Z każdej grupy do rundy finałowej awan-
sowały 2 zespoły. W grupie finałowej również rozegrane zostały mecze 
systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyniku meczu z grupy. Po 
rozegraniu 24 spotkań  klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

Klasyfikacja końcowa:
Skoki I ( J.BACHORSKA, A.BERENDT, K.BYSTRA, A.GRUSS, 

M.KUCHARSKA, S.ŁĄCZYŃSKA, N.PRZYBYSZ, N.PIETRZYC-
KA, M.RAKOWICZ, M.ROBAKOWSKA, P.SZYMKOWIAK, 
N.WAŻNIEWICZ).

Damasławek I
Skoki II (M.Deminiak, Ż.Jarzembowska, I.Kaczmarek, A.Klewen-

hagen, E.Konwińska, M.Łukowska, L.Malczewska, M.Orchowicz, 
N.Przybylska, M.Sawińska, S.Sobik, M.Urbaniak, W.Zrobczyńska)

Damasławek II

WYCIECZKA DO POZNAŃSKIEJ 
ARENY 

W dniu 7.03.2008r. grupa 50 gimnazjalistów pod kierownictwem Pani 
H. Węglewskiej i nauczycieli wychowani fizycznego udała się do hali 
Arena dopingować siatkarzy Polskiej Ligi Siatkówki uczestniczących 
w finale Pucharu Polski! Obejrzeliśmy dwa z czterech meczy ćwierć-
finałowych, emocji nie brakowało! 

Wycieczka była bezpłatna dla jej uczestników, była to nagroda za 
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BĘDĄ NOWE IZBY LEKCYJNE
W wyniku wygranego przetargu firma „Odnowa” Modlibowscy Sp. 

Jawna rozpoczęła prace wykończeniowe nadbudowy piętra w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

W efekcie rozbudowy powstaną dwie klasy. Klasa multimedialna o 
powierzchni ok. 120 m2, multimedialna pracownia do nauki języków 
obcych o powierzchni 57 m2, oraz gabinet do prowadzenia zajęć dy-
daktyczno- wyrównawczych o powierzchni 12 m2. 

Termin zakończenia prac  remontowo- budowlanych przewidywany 
jest na połowę maja.

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.  Bilety wstępu otrzyma-
liśmy z Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej za pośrednictwem 
kierownika drużyny Klubu AZS AWF Poznań P. Andrzeja  Miciula! 
Koszty przejazdu pokryła szkoła. 

Materiały zebrali H. Weglewska, W. Sierzchuła

II WOJEWÓDZKI KONKURS MA-
TEMATYCZNO - PRZYRODNICZY     

8 marca w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematyczno – Przyrodniczego. Droga do finału wiodła przez eliminacje 
szkolne, które pokonało 8 uczniów.

Podczas każdego etapu trzeba było rozwiązać 20 zadań, a do na-
stępnego kwalifikowało 90% poprawnych odpowiedzi. 

Do finału zakwalifikowała się Marta Szmyra z klasy VIc. Finał w 
Poznaniu rozgrywany był dwuetapowo. Po pierwszej części z blisko 
60 uczestników do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 osób, wśród 
których znalazła się także Marta uzyskując tytuł finalisty. Do konkursu 
Marta przygotowywała się pod opieką Magdaleny Fertsch i Krzysztofa 
Gapińskiego.

KONKURS PRZYRODNICZY 
Uczniowie naszej szkoły otrzymali zaproszenie do udziału w Mię-

dzygminnym Konkursie Przyrodniczym „Las i jego mieszkańcy w 
Polsce”. Po eliminacjach szkolnych grupa najlepszych znawców lasu 
uczestniczyła w przyrodniczych zmaganiach w Szkole Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Zadania konkursowe dotyczyły umiejętności rozpoznawania gatun-
ków drzew, krzewów, zwierząt chronionych i pospolitych występują-
cych w polskich lasach oraz znajomości symboli parków narodowych, 
znaków ekologicznych i form ochrony przyrody w  gminie Murowana 
Goślina.

I miejsce w konkursie zajęła Aleksandra Samol, a tytuł „Mistrza 
Przyrody” zdobyła drużyna naszej szkoły w składzie: Aleksandra Samol, 
Marta Szmyra, Natalia Witkowska, Klaudia Loręcka, Julia Kubiak i 
Klaudia Iradzka.

Zespół Przyrodników

CENY ZBÓŻ
Obecnie (na 20 marca 2008) ceny skupu na poziomie:  żyto na 

mąkę = 750 zł/tona, pszenica na mąkę = 950 zł/tona, jęczmień na 
kasze = 800 zł/tona, owies na płatki = 650 zł/tona. Do ceny należy 
doliczyć 3 - 5 %VAT.

Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie 
: jęczmień i pszenżyto na paszę =  760 zł/tona, pszenica na paszę = 
880 zł/tona. Cena skupu suchego ziarna kukurydzy na pasze około 
850–900 zł/tona  plus  VAT.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA 
RZEŹNEGO

Nadal niskie. Cena (dnia 20 marca) skupu tuczników wynosi około 
3,30 – 3,40 zł/kg plus VAT. Cena skupu młodego bydła rzeźnego 
(byki) to około 4,20 - 4,40 zł/kg plus VAT, a jałówki 3,60 – 3,70 
zł/kg plus VAT. 

INNE WIADOMOŚCI
Od 15 marca 2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa rozpoczęła przyjmować od rolników wnioski do dopłat 
bezpośrednich i uzupełniających do upraw za 2008 rok. Wnioski 
rolnik składa wypisując dane o uprawach swojego gospodarstwa na 
drukach otrzymanych z Agencji. 

Należy tego dokonać starannie zgodnie z załączoną do wniosku 
instrukcją. W 2008 r zasada wypełniania wniosków o „dopłaty bez-
pośrednie” jest inna niż w roku ubiegłym. Również nieco inaczej 
wypełniamy załączone do wniosku „mapki działek rolnych” – szcze-
gólnie ważne jest aby zaznaczyć uprawy żyta, pszenicy, jęczmienia 
i owsa. Termin złożenia do 15 maja 2008.

Również od 15 marca br. rolnicy mogą złożyć wnioski tak zwane 
„Rolnośrodowiskowe” – czyli np. do upraw poplonów, użytków 
zielonych, pewnych ras zwierząt itd.. W Oddziałach Regionalnych 
(Poznań) można składać wnioski o dofinansowanie dla „Młodego 
Rolnika”. Należy jednak pamiętać o tym, że aby otrzymać dane 
dopłaty rolnik musi spełniać określone warunki i przygotować 
wymagany zestaw dokumentów.  

Do końca marca  rolnicy mogą składać w Urzędach Gmin wnioski 
o dopłatę do oleju napędowego zakupionego od 1 września 2007 
do 29 lutego 2008 r.

W maju Agencja Rynku Rolnego rozpocznie przyjmować wnioski 
o dopłatę do materiału siewnego zakupionego na zasiewy wiosenne 
w 2008r. Mimo tego, że siewy zbóż jarych jeszcze się nie rozpoczęły 
to Centrale Nasienne zboża jare mają już w zasadzie sprzedane. 
Cena materiału siewnego zbóż jarych w lutym – marcu była na 
poziomie 170 – 190 zł/ 100 kg  plus VAT.

Bardzo dużym zaskoczeniem dla rolników jest tegoroczny wzrost 
cen nawozów mineralnych nawet o 40 – 50 %. Cena mocznika po-
nad 1300 zł/tona, saletry amonowej – ok. 1000 zł/t., polifoski (6%) 
- ponad 1500 zł/t.

Życzę Naszym Rolnikom dobrej, ciepłej pogody przy pracach 
wiosennych ! 

Stanisław  Kida
Skoki, 20 marca 2008r.                                         
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DNI OTWARTE  
„SZLAKU KOŚCIOŁÓW 

DREWNIANYCH 
WOKÓŁ PUSZCZY ZIELONKA”

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wraz z firmą Competir 
Polska Sp. z o.o. zapraszają na cykl bezpłatnych imprez promujących 
„Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Każdy z 
kościołów na Szlaku ma swoją niezwykłą historię, ciekawą teraźniej-
szość, niepowtarzalny urok. Przede wszystkim jednak stanowią perły 
drewnianej architektury sakralnej w uroczych zakątkach naszej Wiel-
kopolski. Warto je poznać!

DNI OTWARTE SZLAKU KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH WOKÓŁ PUSZCZY 
ZIELONKA - Kwiecień 2008

5.04. (sobota) – wycieczka autokarowa
Miejsce zbiórki: Poznań, parking przy Starym ZOO, ul. Zwierzyniecka.
Godzina zbiórki: 8:15, godzina wyjazdu: 8.45
Trasa wycieczki*: Długa Goślina – Rejowiec – Łagiewniki Kościelne – Węglewo 
– Wierzenica – Poznań
Organizatorzy zapewniają: autokar i opiekę przewodnicką, ciepły posiłek, ubez-
pieczenie NNW.
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w odwiedzanych kościołach z 
przyczyn od nich niezależnych (np. uroczystości kościelne)

12.04. (sobota) – turystyczny rajd samochodowy Drewno Pana Boga (plano-
wana trasa rajdu ok. 100 km)
Miejsce startu: Nowy Rynek Zielonych Wzgórz w Murowanej Goślinie
Godzina startu: 9:00
Organizatorzy zapewniają: ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW, cenne upominki 
- rozdanie nagród ok. godz. 18.00.

19.04. (sobota) – wycieczka autokarowa
Miejsce zbiórki: Murowana Goślina, Zielone Wzgórza, Nowy Rynek
Godzina zbiórki: 8:30, godzina wyjazdu: 9:00
Trasa wycieczki*: Kicin – Uzarzewo – Węglewo – Sławno – Raczkowo – Murowana 
Goślina.
Organizatorzy zapewniają: autokar i opiekę przewodnicką, ciepły posiłek, ubez-
pieczenie NNW.
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w odwiedzanych kościołach z 
przyczyn od nich niezależnych (np. uroczystości kościelne)

26.04. – (sobota) – „Kościoły zapraszają” (cykl imprez kulturalnych na 
Szlaku) – zwiedzanie kościołów z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie 
od 10:00 do 15:00.
Dodatkową atrakcją będą projekcje filmu promującego Szlak Kościołów Drewnia-
nych „Poczuj natchnienie”. 
Harmonogram projekcji: 

Kościół w Długiej Goślinie  godziny: 11:30, 12:30, 13:30
Kościół w Kicinie   godziny: 11:30, 12:30, 13:30
Kościół w Kiszkowie   godziny: 10:30
Kościół w Łagiewnikach Kościelnych godziny: 12:30
Kościół w Jabłkowie   godziny: 12:30
Kościół w Rejowcu   godziny: 14:30
Kościół w Sławnie   godziny: 14:30
Kościół w Węglewie   godziny: 11:30, 12:30
Kościół w Wierzenicy   godziny: 11:30, 12:30, 13:30

Zapraszamy również na koncert poznańskiego barda Jacka Kowalskiego o godzinie 
15:00 w Kościele w Rejowcu.

Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Od dnia 10 marca 2008 r. przyjmowane są zgłoszenia udziału w 
wycieczkach autokarowych oraz w rajdzie turystycznym. 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: 
Competir Polska Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7/13
61-737 Poznań
- pod nr tel. 061 856 04 35, faksem 061 855 02 76
- e-mailem: biuro@competirpolska.com.pl
Szczegółowe informacje na stronie: www.competirpolska.com.pl

Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Karolina Stefaniak

II HALOWE TURNIEJE TRAMPKA-
RZY MŁODSZYCH I STARSZYCH 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY SKOKI ZA NAMI

Podobnie jak w roku ubiegłym w halowych turniejach organizatorem 
i fundatorem pucharów oraz nagród był Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusz Kłos.

W pierwszej kolejności swój turniej 24. lutego br. rozegrali Tramp-
karze Starsi. W tym roku do udziału zgłosiło się siedem drużyn, z czego 
Wełnę Skoki reprezentowały dwie drużyny. Wręczenia pucharów i 
pamiątkowych dyplomów dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos. 

Prezentujemy drużyny zgodnie z kolejnością zajętych miejsc:
1. KS „WEŁNA” SKOKI I
2. MGKS „Huragan” Pobiedziska
3. MKS „Nielba” Wągrowiec
4. KS „WEŁNA” SKOKI II
5. KS „Jeziorak” Żnin
6. UKS „Sokół” Mieścisko
7. KS „Sokół” Damasławek
Królem strzelców w/w turnieju został zawodnik „Wełny” Skoki Piotr 

Rakowski.
Natomiast w dniu 1.marca br. odbył się II Halowy Turniej Tramp-

karzy Młodszych, w którym uczestniczyło 6 zespołów.
Końcowa kolejność turnieju;
1. UKS „Concord” Murowana Goślina
2. MKS „Nielba” Wągrowiec
3. KS „WEŁNA” SKOKI I
4. UKS „Sokół” Mieścisko
5. MGKS „Huragan” Pobiedziska
6. KS „WEŁNA” SKOKI II
I tym razem dekoracji dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Artur Kucharski 
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z „Wełny” Skoki.
Podobnie jak w roku ubiegłym nie zabrakło kibiców składających 

się głownie z kolegów zawodników oraz rodziców. Szczególnie dumni 
jesteśmy z wysokiego wyniku zawodników „Wełny” Skoki. 

Składamy szczególne podziękowanie na ręce pana Radosława Ku-
jawy, trenera trampkarzy „Wełny” Skoki za ogrom pracy włożonej w 
przygotowanie turniejów i przeprowadzenie ich na bardzo wysokim 
poziomie. 

Karolina Stefaniak
 

V HALOWY TURNIEJ 
ODLDBOYÓW 

16 marca br. na hali skockiego Gimnazjum rozegrany został V Ha-
lowy Turniej Oldboyów Piłki Nożnej o Puchar Stefana Mikołajczaka 
– Pierwszego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Po ceremo-
nii otwarcia przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i fundatora Pucharu 
Marszałka Stefana Mikołajczaka rozegrano piętnaście pojedynków ( 
2 razy 10 minut ), w wyniku których wyłoniono zwycięzcę Turnieju i 
zdobywców kolejnych miejsc klasyfikacji. A o to one: 
I miejsce „Oldboys” Piła – 15 pkt. stosunek bramek: 26:7
II miejsce „Team Soforek” Szamocin – 10 pkt. stosunek bramek 
13:12 
III miejsce „Budowlani Rosik” Skoki – 9 pkt. stosunek bramek 11:12
IV miejsce „Oldboys”  Wapno – 7 pkt. stosunek bramek 16:9
V miejsce „Niedźwiadki” Gołańcz – 3 pkt. stosunek bramek 3:10
VI miejsce „Pol – Dróg” Chodzież – 0 pkt. stosunek bramek 4:15

Turniej był Turniejem Charytatywnym, a zgromadzone w jego trakcie 
środki pieniężne ofiarowane przez uczestniczące w nim drużyny ( w 
sumie 700 zł ) zostały przekazane na leczenie chorego na serce, trzylet-
niego chłopca z Wągrowca, Macieja Spychały, który wraz z rodzicami 
Magdaleną i Sławomirem oraz bratem Kamilem i siostrą Julitą uczest-
niczył w jego końcowej fazie i w ceremonii wręczenia pucharu. 

Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju obdarowane zostały 
pamiątkowymi pucharami i dyplomami. Pamiątkowy puchar wraz z 
dyplomem otrzymał też jego bohater, mały Maciek. Wraz z nim powę-
drowały one do Wągrowca i pozostaną dla niego miłym wspomnieniem 
chwil spędzonych w Skokach. 

Spotkanie sędziował sędzia Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
Pile Artur Kusz, a całość imprezy prowadził Antoni Wiśniewski.

(E. Lubawy)
 

FINAŁ WIELKOPOLSKIEJ 
SPARTAKIADY 

W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
W dniu 9.03.2008r. w hali naszego gimnazjum odbył się finał X Zi-

mowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS w piłce siatkowej mężczyzn. 
W imprezie uczestniczyły trzy najlepsze reprezentacje powiatów z 

Wielkopolski:
Powiat krotoszyński 
Powiat koniński 
Powiat wągrowiecki
Nasz powiat reprezentowała drużyna ze Skoków, która zajęła 

II miejsce przegrywając mecz o I miejsce z reprezentacją powiatu 
konińskiego po zaciętej walce 2:1! Nasza drużyna wystepowała w 
następującym składzie I.Futro, P.Słoma, J.Berendt, Ł.Mioduszewski, 
M.Wołkow, Sz.Jankowski, M.Ślusarczyk, A.Zawilski, B.Kramer. 
GRATULACJE!!!!

Punkty zdobyte przez Naszych Siatkarzy w znaczny sposób przyczy-
niły się do zajęcia II miejsca przez Powiat wągrowiecki w klasyfikacji 
ogólnej Spartakiady. Organizatorem tegorocznego finału Był Wągro-
wiec! Mam nadzieje, że w przyszłym roku będzie I MIEJSCE!!! 

H. Weglewska, W. Sierzchuła

TERMINARZ ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO KLASY OKRĘGOWEJ 

SENIORÓW I JUNIORÓW 
ORAZ TRAMPKARZY

WIOSNA 2008

Antoni Wiśniewski

MISTRZOSTWA GMINY SKOKI 
W TENISIE STOŁOWYM

Popularny przed laty w naszej gminie tenis stołowy wraca do łask. 
Po raz drugi po kilkuletniej przerwie zorganizowano turniej finałowy. 
Tegoroczną imprezę można uznać za udaną. Aż 26 zawodników i 4 
zawodniczki stanęły na starcie mistrzostw. Panie zagrały systemem 
każda z każdą, panowie systemem rosyjskim, do dwóch przegranych 
spotkań. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Sko-
ki Pan  Tadeusz Kłos,  życząc zebranym miłego spędzenia niedzielnego 
popołudnia. Na starcie oprócz amatorów stanęli  zawodnicy, którzy 
uczestniczą w rozgrywkach regionalnych. Większych niespodzianek nie 
było, do ćwierćfinału dotarli wszyscy rozstawieni zawodnicy. 

Od tego etapu rywalizacji każdy wynik był możliwy, a dość licznie 
zgromadzona publiczność wielokrotnie oklaskiwała piękne wymiany 
doceniając tym samym wysokie umiejętności graczy. Na trybunach 
można było spotkać oprócz najbliższych członków rodzin uczestników 
mistrzostw, także siatkarzy z Konina, którzy kilka godzin wcześniej 
rozgrywali finał wojewódzki LZS. 

Ostatnie kilka spotkań, które decydowały o kolejności miejsc koń-
czyły się wynikami 3:2 lub 3:1. Ostatecznie  rywalizację wygrał Michał 
Łuczak zdobywając swój pierwszy tytuł Mistrza Gminy. Wśród pań tytuł 
obroniła Monika Karbowniczak odnosząc trzy  zwycięstwa. 

Kolejność 
Panie: 1. Monika Karbowniczak, 2. Grażyna Witkowska, 3. Hanna 

Janiszewska, 4. Marta Szmyra
Panowie: 1. Michał Łuczak, 2. Robert Skibiński, 3. Maciej Wójcik, 

4. Igor Futro, 5. Robert Koteras, 6. Daniel Gruszka, 7. Piotr Słoma, 8. 
Daniel Juszczak, 9. Adrian Matuszak, 10. Roman Szawuła.

Ufundowane przez władze gminne puchary, nagrody, otrzymały 
wszystkie zawodniczki oraz pierwszych 18 zawodników. Ze względu na 
duże zainteresowanie rywalizacją , przyszłoroczne mistrzostwa rozpocz-
ną się  już w listopadzie i będą obejmowały cykl  3-4 turniejów.  

Grzegorz Samol
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ZAPRASZAMY NA KONCERT 
ROCKOWE TRIO VINTAGE

Z okazji ogólnopolskiego spotkania szkół gimnazjal-
nych im. Polskich Olimpijczyków, w dniu 24 kwietnia 2008 
o godz. 19:00 w hali skockiego gimnazjum zagra rockowe 
trio VINTAGE.

VINTAGE - pod tym szyldem kryje się oryginalny choć klasyczny 
projekt, nowa formacja na polskiej scenie muzycznej - „ostatnie roc-
kowe trio”.

Nazwiska muzyków odwołują się do barwnych rejonów historii 
polskiej sceny rockowej, co zapewnia zespołowi szacunek i zaintere-
sowanie ze strony odbiorców szanujących przeszłość polskiej muzyki 
zaznaczonej szyldami „Oddział Zamknięty” oraz „Budka Suflera” .

Takie drogowskazy same w sobie są gwarancją wysokiej jakości 
muzycznej ale również ogromnego potencjału energetycznego oraz 
swobody rockowej, cech wysoce magnetycznych w chwili żywej kon-
frontacji koncertowej.

Krzysztof Wałecki - wokalista, gitarzysta, kompozytor oraz autor 
tekstów, współzałożyciel Country Road i były wokalista Oddziału 
Zamkniętego.

Mietek Jurecki - multiinstrumentalista i kompozytor, gitarzysta 
basowy wielu polskich formacji rockowych, współtwórca sukcesów 

Budki Suflera.
Paweł Szafraniec - najmłodszy członek zespołu, jeden z najlepszych 

perkusistów młodego pokolenia.
Vintage to nie tylko nazwa grupy ale także ideologia przyświecająca 

działaniom .Pod koniec zeszłego roku formacja doczekała się debiu-
tanckiej płyty, zatytułowanej po prosty Vintage No 1. Album nagrany 
był z założeniem oddania koncertowego brzmienia zespołu, to po 
prostu klasyczne rockowe granie.

Oto prezentacja fotograficzna z koncertów :
http://pl.youtube.com/watch?v=jYu205qzT38
Teledysk „Tak jak motyl” :
http://pl.youtube.com/watch?v=6_htgya0pu0
strona www: www.vintage.art.pl

WSTĘP BEZPŁATNY !!!! ZAPRASZAMY

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA 
DLA BARBARY MOCNEJ!

Barbara Mocna, członkini Koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Skokach została uhonorowana „ZŁOTĄ OD-
ZNAKĄ HONOROWĄ” przyznawaną przez Zarząd Główny Związku 
w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług dla Związku.

Dekoracji wyróżnionej, na zebraniu Koła w dniu 5.02.2008 r., w 
imieniu Zarządu Głównego dokonał Henryk Zywert, przewodniczący 
Zarządu Okręgu w Poznaniu.

Zapraszamy po raz kolejny w tym 
roku do hali gimnazjum w Skokach, 
27 kwietnia 2008 roku (niedziela) 

o godz. 15:30
KABARET „POD WYRWIGROSZEM”

Barbara Mocna ze skockim Kołem związała się w 1990 r. i pełniła 
w NIK kolejno funkcję skarbnika i v-ce przewodniczącego Zarządu, 
a w roku 1998 została wybrana przewodniczącą Zarządu i funkcję tę 
pełniła przez dwie kadencje, tj. do roku 2007. 

W tym czasie Koło organizowało życie kulturalno – towarzyskie i 
sportowo – rekreacyjne członków. Włączało się też do organizowanych 
przez władze samorządowe Gminy uroczystości lokalnych i państwo-
wych oraz do organizacji świąt kościelnych, a Zespół Śpiewaczy „Harfa” 
występował na licznych imprezach w Gminie i poza nią. Działania 
zapoczątkowane przez ówczesny Zarząd są obecnie kontynuowane 
przez aktualnie działające władze Koła.

E. Lubawy

TRZEŹWY PORANEK
Pijany kierowca jest w każdej sytuacji zagrożeniem na drodze. 

Nieistotna w tym momencie staje się ilość wypitego alkoholu a upływ 
czasu nie zawsze jest wystarczającą gwarancją należytego funkcjono-
wania organizmu. Spowolnione reakcje na bodźce zewnętrzne, brak 
wyobraźni i zdrowego rozsądku na drodze niosą ryzyko utraty zdrowia 
lub życia. 

Dlatego funkcjonariusze KP Skoki od trzech miesięcy prowadzą ak-
cję „Trzeźwy Poranek”. W trakcie porannych działań na terenie miasta 
i gminy Skoki wszyscy kontrolowani kierujący poddawani są badaniu 
mającemu na celu ustalenie stanu ich trzeźwości. Ponadto rozdawane 
są tzw. liczniki trzeźwości, które umożliwiają kierującym samodzielne 
ustalenie czy mogą już kierować pojazdami jeżeli wcześniej spożywali 
alkohol. Liczniki zostały zakupione przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Skokach.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W szybko zapadających ciemnosciach trudniej dostrzec kierującym 

pieszych przemieszczających się poboczami dróg, przekraczających 

KRONIKA pOLIcyjNA



1�

WYKROCZENIE 
- PRZEKROCZENIE 

DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI            
 

                            wysokość grzywny         ilość punktów karnych    
do 10 km/h do 50 zł   1    
o 11-20 km/h 50-100 zł   2    
o 21-30 km/h 100-200 zł  4    
o 31-40 km/h 200-300zł.  6    
o 41-50 km/h 300-400 zł  8    
o ponad 50 km/h400-500 zł  10  

Przepisy określają dopuszczalne prędkości, co nie znaczy że wolno 
Ci zawsze z taką prędkością jechać. Pamiętaj poruszaj się z prędkością 
dopuszczalną, ale bezpieczną, czyli taką, która zapewni ci panowanie 
nad pojazdem w konkretnych warunkach. Nie jesteś na drodze sam, 
szanuj zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

PUNKTY KARNE:
Każdy kierujący w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym 

zostaje wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego.

Przekroczenie 24 punktów karnych skutkuje:
- skierowaniem wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kie-

rowania pojazdem w ramach posiadanych uprawnień,
- skierowaniem na badania psychologiczne.

Skutkiem przekroczenia sumy 20 punktów karnych przez kierujących, 
którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok, jest cofnięcie uprawnień 
do kierowania.

   CO ZROBIć, ABY NIE STAć SIĘ 
OFIARĄ ZŁODZIEI?

- najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, biżuterii, 
akcji jest bank,

- nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, nie wieszaj ich także na szyi 
swojej pociechy,

- zabezpiecz należycie drzwi i okna swojego mieszkania, załóż dobrej 
klasy zamek, jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego wyko-
naj solidne ogrodzenie, załóż oświetlenie na zewnątrz budynku,

- zainstaluj alarm przeciwwłamaniowy,
- zawsze po zmroku zaciągaj żaluzje lub zasłony, tak aby wnętrze two-

jego mieszkania było niewidoczne na zewnątrz,
- zanotuj lub sfotografuj marki i typy (numery identyfikacyjne) posia-

danych urządzeń, ich cechy charakterystyczne,
- spowoduj aby światło na klatce schodowej oświetlało stojącą pod 

twoimi drzwiami osobę,
- zwracaj uwagę na przebywających na klatkach schodowych i w pobliżu 

domu ludzi, zainteresuj się nimi, zapytaj kogo szukają?,
- współdziałaj z sąsiadami, zwracaj także uwagę na ich mieszkania, 

a podczas ich nieobecności interesuj się ludźmi stojącymi pod ich 
drzwiami,

- nie rozgłaszaj tego że mieszkasz sam(a),
- trzymaj w domu psa, on też może tobie pomóc,
- opuszczając na dłużej mieszkanie nie zostawiaj widocznych oznak 

swojej nieobecności, poproś sąsiada by podlewał kwiaty, otwierał 
okna, opróżniał skrzynkę z korespondencją, wieczorem włączał na 
krótki okres światło.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
nadkom. mgr Jacek Matysiak

jezdnie. Szczególnie zagrożone są dzieci i młodzież przemieszczające 
się między szkołą, przedszkolem  a miejscem zamieszkania. 

Wspólną inicjatywą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Skokach i Komisariatu Policji w Skokach był zakup 
elementów odblaskowych, które przekazano przedszkolakom i uczniom 
placówek oświatowych na terenie Skoków.

 UWAGA KIERUJĄC POJAZDEM:
- krytycznie oceniaj swoje możliwości i umiejętności prowadzenia 

pojazdu, gdyż nie są one tak duże, jak myślisz,
- kieruj pojazdem z prędkością dostosowaną do istniejących warunków-

jechać szybko potrafi każdy, dojechać do celu tylko mądry,
- nie ulegaj namowom i nie pij alkoholu, jeśli masz zamiar kierować 

pojazdem,
- zapinaj pasy bezpieczeństwa w samochodzie,
- bądź partnerem na drodze,

WAŻNE INFORMACJE 
DLA POSIADACZY POJAZDÓW:

- odchodząc od pojazdu, sprawdź czy zamknąłeś wszystkie okna i 
drzwi,

- nigdy nie pozostawiaj w samochodzie kluczyków czy dokumentów 
pojazdu,

- oznakuj pojazd i stosuj inne zabezpieczenia,

- korzystaj w miarę możliwości z parkingów strzeżonych, w innych 
przypadkach pozostawiaj samochód w miejscach oświetlonych, 
dobrze widocznych,

- jeżeli w przypadku kradzieży złodziej zaproponuje ci odkupienie 
samochodu, nie działaj na własną rękę-zgłoś się do Policji,

- nie pozostawiaj w samochodzie przedmiotów, które mogą skusić zło-
dzieja, najczęściej kradzione są saszetki, teczki, portfele, telefony ko-
mórkowe, aparaty fotograficzne, torby z laptopami, aktówki i itp.

- kupując pojazd na giełdzie samochodowej lub w komisach sprawdź 
dokładnie zgodność numerów w dowodzie rejestracyjnym.

WŁĄCZ MYŚLENIE:
Picie alkoholu i kierowanie pojazdem. Nigdy nie łącz tych czynności. 

Co roku prawie 5 800 osób ginie lub zostaje ciężko rannych w wyniku 
wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu 
drogowego. Nietrzeźwi kierowcy są sprawcami aż 10 % wypadków.

Alkohol:
wydłuża czas reakcji,
pogarsza koordynację ruchów,
powoduje pogorszenie wzroku,
ogranicza pole widzenia,
powoduje błędną ocenę odległości i szybkości,
znacznie obniża samokontrolę i koncentrację,
powoduje błędną ocenę własnych możliwości.

Jeżeli planujesz pić alkohol, nie prowadź:
zamów taksówkę,
skorzystaj z transportu publicznego,
zostań na noc,
zabierz się z osobą, która nie piła.

Pamiętaj:
jazda z prędkością wyższą niż dozwolona jest wykroczeniem za 

popełnienie którego kierowca podlega karze grzywny.



SKOCKI KALEJDOSKOP

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Misterium Męki Pańskiej

II Halowy Turniej trampkarzy młodszych Turniej Oldboyów o Puchar Marszałka

Misterium Męki Pańskiej

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Skoczanie w Bardowick Skoczanie w Bardowick


