
W Skokach Nowy Król Zielonoświątkowy

W ostatnich dniach Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach było inicjatorem kilku ważnych uroczystości. 
Związane były one ze statutowymi turniejami, organizowanymi dla uczczenia uchwalenia Konstrytucji 3 
maja oraz Zielonymi Świątkami, kiedy bractwo wyłania nowego króla. Wspólnym wyznacznikiem obu dat 
było połączenie teraźniejszości z kultywowaniem tradycji, nie tylko brackiej, lecz również skockiej.

Czytaj na str. 2

W dniach 1-4 maja 2008 roku  41 osobowa delegacja  mieszkań-
ców gminy  Skoki przebywała w zaprzyjaźnionej holenderskiej  
gminie partnerskiej Drechterland. Wyjazd do Holandii  umoż-
liwił, po raz pierwszy na tak dużą skalę, spotkanie mieszkańców 
trzech gmin partnerskich: Skoki, Bardowick i Drechterland. 

Czytaj na str. 3

Podpisanie aktu o dalszej trójstronnej współpracy Polsko-Niemiecko-Holenderskiej. Skoczanie na jubileuszowym marszu charytatywnym 40MM.

Z przyjacielską wizytą w Holandii !!!
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 

Ernst Brajan ur. 05.05.
Kamińska Dominika ur. 01.05.
Konowalska Patrycja ur. 26.04.
Michalczyk Franciszek ur. 30.04.
Nowak Julia ur. 10.05.
Sergiel Maria ur. 21.04.
Stuba Jagoda ur. 24.04.
Urbaniak Nicolas ur. 24.04.
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:
Krüger Marcin i Nowicka Marzena
Czerwiński Bartłomiej i Biesek Żaneta
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:
Połczyńska Maria r. 1951 - Skoki zm. 03.05.
Serba Eugeniusz r. 1954 – Skoki zm. 08.05.
Zalewski Gabriel r.1938 – Rościnno zm. 13.05.
Warchlewski Marian r. 1926 – Sławica zm. 14.05.
Stożek Ewa r. 1950 – Rejowiec zm. 18.05.
Mantur Stanisława r. 1921 – Skoki zm. 22.05.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pa-

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

W Skokach Nowy Król 
Zielonoświątkowy

Turniej trzeciomajowy poprzedzony został więc pierwszym od wy-
buchu II wojny światowej uroczystym apelem strzeleckim na skockim 
rynku. Głównymi elementami apelu było zawieszenie pamiątkowej 
tarczy na budynku, w którym mieszkał niegdyś zielonoświątkowy 
król kurkowy z 1926 r. Stefan Ślósarczyk, powstaniec wielkopolski, 
prezes Bractwa oraz OSP, a także, w drugiej części apelu, uroczyste 
ślubowanie członkowskie na sztandar, które złożył nowoprzyjęty brat 
Ireneusz Belter.

W turnieju głównym do tarczy  zwyciężył brat Jan Kamiński przed 
Januszem Królem i Krzysztofem Przykuckim, w turnieju Młodych 
Strzelców zwyciężył Dawid Chojnacki przed Tomaszem Przykuckim i 
Sebastianem Rosikiem, a w strzelaniu do tarczy darczyńców pierwsze 
miejsce zajął Krzysztof Jachna przed Stanisławem Grzegorzewskim i 
Tomaszem Przykuckim.

Kilka dni później kolejne uroczystości - tym razem związane z kró-
lewskim turniejem zielonoświątkowym.

W przeddzień Zielonych Świątek, w sobotę 10 maja, królowie kur-
kowi Krzysztof Migasiewicz i Michał Rosik, statutowe władze bractwa 
oraz krewni braci kurkowych sprzed 1939 r. uczestniczyli w kolejnym, 
piątym już  spotkaniu z tradycją kurkowego ruchu strzeleckiego na 
Ziemi Skockiej. Odwiedziny siedziby Bractwa przy ul. Wągrowieckiej 
w Skokach, okazały się  wspaniałą okazją do spotkania dawno nie wi-
dzianych znajomych i przyjaciół, którzy tego dnia mogli odszukać się 
na nowo po latach. Opowiadaniom i anegdotom o wydarzeniach sprzed 
lat, którymi szacowni goście dzielili się wspólnie nie było końca... 

Następnego dnia, w niedzielę 11 maja, bracia udali się po ustę-
pującego króla, by w jego towarzystwie, złożyć hołd powstańcom 
wielkopolskim spoczywającym na cmentarzu parafialnym w Skokach. 
W tej wzroszającej chwili byli z nami mieszkańcy Skoków oraz poczty 
sztandarowe, a także przedstawiciele skockiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, reprezentujący krewnych i ro-
dziny powstańców. Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. 
proboszcza oraz zaproszonych duchownych, po pożegnalnym śniadaniu 
królewskim, wystawionym przez króla 2007 r. Krzysztofa Migasiewicza 
z małżonką Iwoną, po wmurowaniu kamienia węgielnego rozbudowy 
siedziby brackiej, turniej strzelecki pozwolił dopełnić się historii - wyło-
niony został nowy  zielonoświątkowy król na rok 2008. Został nim brat 
Jan Kamiński przed Alojzym Pacholskim - I rycerzem i ks. Karolem 
Kaczorem, który otrzymal tytuł II rycerza skockiego Bractwa.

Podziękowanie wszystkim Państwu za udział w ostatnich uroczystoś-
ciach brackich - w szczególności wszystkim delegacjom zaprzyjaźnio-
nych organizacji skockich, przekazuje piszący te słowa 

Krzysztof Jachna

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA
W czwartek 22 maja obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała, w 

której kościół w szczególny sposób dziękuje za niezwykły dar rzeczy-
wistej obecności Chrystusa w chlebie Eucharystii. 

Głównym elementem obchodów, jak co roku była procesja Eu-
charystyczna ulicami Miasta. Uczestnictwo w procesji to publiczne 
świadectwo naszej wiary. Procesja wyruszyła po Mszy św. o godz. 
11:30, którą koncelebrowali ks. proboszcz Karol Kaczor wraz z ks. 
wikariuszem Leszkiem Sakowskim. Trasa procesji biegła od kościoła 
św. apostołów Piotra i Pawła ulicą Parkową, Jana Pawła II na Rynek 
gdzie ustawiono tradycyjnie cztery ołtarze, przy których zatrzymywa-
ła się procesja na kolejne stacje, w czasie których celebrans śpiewał 
fragmenty ewangelii. 

Przy pierwszym ołtarzu usłyszeliśmy fragment ewangelii św. Mate-
usza o przygotowaniu Paschy z uczniami. Przy drugiej stacji śpiewana 
była ewangelia według św. Marka o rozmnożeniu chleba na pustyni. 
Przy trzecim ołtarzu celebrans śpiewał fragment ewangelii św. Łukasza 
o uczniach idących do Emaus. Na zakończenie, przy czwartym ołtarzu 
usłyszeliśmy fragment ewangelii św. Jana, mówiący o Jezusie jako 
Arcykapłanie Nowego Przymierza. 

W procesji asystowała Straż Pożarna ze Skoków i Potrzanowa oraz 
Bracia Kurkowi ze Skoków. 

W kolejne dni trwania oktawy Bożego Ciała odbywały się procesje 
wokół kościoła.

Łukasz Ogórkiewicz

KONKURS ORTOGRAFICZNY 
„O PIÓRO BURMISTZRA”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki do 
udziału w Czwartym Konkursie Ortograficznym „O Pióro Burmi-
strza” w nastepujących kategoriach:

1. ucznowie szkół podstawowych,
2. gimnazjaliści,
3. ucznowie szkół średnich i dorośli.
Eliminacje odbędą się w czwartek, 12 czerwca o godzinie 17.00  

w budynku Gimnazjum nr 1 w Skokach przy ulicy Rogozińskiej.
Natomiast dyktando finałowe najlepsi uczestnicy napiszą w sali 

Urzędu Miasta i Gminy Skoki przy ulicy Ciastowicza w sobotę,  
14 czerwca o godzinie 10.00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który zanjduje 
się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl

Organizatorzy
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Dla wszystkich uczestników był to wyjazd nadzwyczajny z dwóch 
powodów. Pierwszym był jubileusz 35-lecia marszu charytatywnego 
organizowanego w gminie Venhuizen. Drugim szczególnym wyda-
rzeniem było podpisanie aktu o dalszej współpracy z gminą zbiorczą  
Drechterland w skład  której weszła dotychczasowa nasza partnerska 
gmina Venhuizen. Z gminą Venhuizen  podpisaliśmy jako gmina Skoki 
współpracę w 1995 roku. 

Zanim przyjechaliśmy do Venhuizen na powitalną kolację, po drodze 
wstąpiliśmy na kilka godzin do Amsterdamu. Mieliśmy okazję zwiedzić 
zabytkowe centrum z pięknymi kamieniczkami położonymi nad siecią 
kanałów przecinających miasto . ponieważ do Amsterdamu zajechali-
śmy tuż po zakończeniu uroczystości związanych ze Świętem Królowej, 
przekonaliśmy się , że  Holendrzy także mają problemy z usuwaniem 
śmieci, będących pozostałością po wielkich imprezach.

Zadowoleni z wrażeń i widoków, po kilku godzinach pobytu w Am-
sterdamie ruszyliśmy do   Venhuizen, gdzie  czekały na nas delegacje: 
niemiecka i holenderska oraz  rodziny u których mieli nocować człon-
kowie naszych delegacji. Po serdecznych powitaniach i przedstawieniu 
programu całej wizyty zasiedliśmy do wspólnego posiłku. Następnie 
ciekawi nowych wrażeń wraz z goszczącymi nas rodzinami udaliśmy 
się do miejsc zakwaterowania.

Następnego dnia zorganizowano nam wycieczkę po zakładach pracy. 
Zostaliśmy zaprowadzeni do nowoczesnej drukarni, zakładu montują-
cego różnego typu urządzenia chłodnicze, domu starości, przychodni 
medycznej i biblioteki. Podczas przemieszczania się pomiędzy tymi 
placówkami mogliśmy podziwiać charakterystyczne dla tego kraju pola 
tulipanów gdyż trafiliśmy idealnie w szczyt kwitnienia tych pięknych 
kwiatów. Nie sposób było się nie zatrzymać przy polach aby porobić 
sobie zdjęcia, zabrano nas także do przepięknego ogrodu w którym 
rosły przeróżne odmiany tulipanów, odwiedziliśmy też pracownie 
wykonującą kwiatowe mozaiki z główek kwiatów.

W sobotę wczesnym rankiem o godz. 6.45 nasza grupa wraz z de-
legacją niemiecką i mieszkańcami holenderskiej gminy wyruszyła na 
trasę 40 km marszu charytatywnego. Marsz ten odbywa się w wielu 
miejscach w Holandii w tym samym czasie a jego dochód jest prze-
znaczony na pomoc krajom trzeciego świata. Trasa wiodła pięknymi 
terenami wiejskimi, pomiędzy polami tulipanów, charakterystyczną 
zabudową, oraz wiatrakami, tymi starymi jak i nowymi. Byliśmy bardzo 
charakterystyczna grupą wraz z niemiecką i częścią holendrów gdyż 
ubrani byliśmy w przygotowane koszulki które upamiętniały podpisanie 
aktu o trójstronnej współpracy.  Każdy z nas mógł przejść dowolną 
ilość kilometrów Niektórzy przeszli 10 km, inni ponad 20 km, ale byli 
i tacy którzy dokonali prawdziwego wyczynu i przeszli całą czterdzie-
sto kilometrową trasę. Byli to państwo Danuta i Piotr Białachowscy z 
Potrzanowa oraz siostry Maria i Martyna Kęsik ze Skoków.

Wieczorem w restauracji Pod Czerwonym Lwem odbyła się uroczysta 
kolacja, którą rozpoczęło uroczyste podpisanie trójstronnego aktu o 
współpracy pomiędzy gminami: Drechterland w Holandii, Bardowick w 
Niemczech i Skokami w Rzeczpospolitej Polskiej . W naszym imieniu 
akt podpisała Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Gminy Skoki pani 
Wiesława Surdyk-Fertsch. Pani  Surdyk -Fertsch  złożyła także na ręce 
burmistrza gminy Drechterland zaproszenie do uczestnictwa delegacji 
holenderskiej w obchodach  Dni Miasta i Gminy Skoki. 

Po oficjalnej części pora przyszła na występy artystyczne każdej z 
gmin, z racji tego iż w tym roku nie było wśród nas żadnej śpiewają-
cej lub tańczącej części cała nasz delegacja stworzyła jeden zespół i 
chóralnie na wesoło odśpiewaliśmy „Szła dzieweczka do laseczka” i 
„Hej Sokoły”.

W ostatnim dniu, który był dla Holendrów dniem pamięci o zmar-
łych po oficjalnym pożegnaniu z rodzinami u których gościliśmy zo-
staliśmy zabrani na wybrzeże zatoki Morza Północnego pod pomnik 
upamiętniający polskich lotników którzy zginęli w czasie drugiej wojny 
światowej w tym miejscu. 

Treść napisu na pomniku brzmi:

Pomnik pamięci dla upamiętnienia
sześciu młodych mężczyzn, którzy swoje

życie oddali za naszą wolność

Około dwa kilometry od tego punktu, 
w kierunku południowo wschodnim, dnia 12 czerwca 1944 roku 

do Ijsselmeer wpadł bombowiec Avro Lancaster, Mark III 
o numerze rejestracyjnym DV-286.

Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca.
Tylko jeden mężczyzna, P/O B. Morski, mógł bezpiecznie wylądować 

i został jeńcem wojennym.
Pan Morski (urodzony 30-11-1911) żył w czasie odsłonięcia niniejszego 

pomnika i mieszkał w USA.
Nazwiskami (ze stopniem wojskowym) członków załogi, 

którzy zginęli, są:
Pilot/Sierż. J. Bokros (24 l.), Pilot/Sierż. F. Rembecki (20 l.), 

Sier. W. Leppert (20 l.), P/O J. Feil (26 l.), Sier. S. Miszturak (27 l.) 
oraz Sier. F.S. Bladowski (32 l.)

Resztki samolotu oraz materialne szczątki członków załogi
 zostały pochowane w 2003 roku.

Po identyfikacji materialne szczątki zostały przeniesione
 na polski cmentarz zasłużonych w Bredzie.

12 czerwca 2007
Burmistrz i radni

Drechterland

Pomnik ten został postawiony w 2007 w jednej z miejscowości gminy 
Drechterland. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów od 
delegacji polskiej, niemieckiej i holenderskiej. Złożeniu towarzyszyła 
chwila ciszy przy sygnale hejnalisty. Tego dni złożyliśmy kwiaty także 
przy innym pomniku upamiętniającym wszystkie ofiary II wojny świa-
towej które zginęły na holenderskiej ziemi. 

Ruszyliśmy w powrotna drogę malowniczą autostradą przecinającą 
Morze Północne i zatokę. Zatrzymaliśmy się w miejscu widokowym 
w którym doskonale widać było depresję w jakiej leży Holandia. 
Zmęczeni, acz zadowoleni zawitaliśmy do Skoków o 5 rano dnia 
następnego. 

Karolina Stefaniak

TOWARZYSTWO PAMIĘCI 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

1918 - 1919
KOŁO W SKOKACH

informuje, że kompletowane są dane biograficzne o powstańcach 
wielkopolskich, którzy choć nie związani w 1918 r. lub później z 
naszym miastem,mają dziś żyjących na terenie miasta i gminy Skoki 
swoich krewnych.

Nazwiska tych powstańców mogłyby zostać umieszczone na tablicy 
pamiątkowej przy wejściu na cmentarz, co pragniemy sfinalizować 
w trakcie tegorocznych uroczystości 27 grudnia.

Informacje o powstańcach wielkopolskich,wyłącznie  z udokumen-
towaniem uczestnictwa w powstaniu wielkopolskim, zbierane są w 
terminie do końca czerwca br. – później, ze względu na harmonogram 
przygotowania tablicy, będzie to niemożliwe.

Wszelkie zgłoszenia proszę kierować na adres Koła: 
Skoki, ul.Kazimierza Wielkiego 8 lub na telefon: 8 124 085 

Krzysztof Jachna, prezes Koła

Z przyjacielską wizytą w Holandii !!!
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XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY SKOKI!

29 kwietnia 2008 r. z udziałem 14-tu radnych odbyła się XVIII sesja 
Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji przewodniczył radny Zbigniew 
Kujawa, a funkcję  sekretarza obrad pełniła radna Elżbieta Berendt. 

W wyniku analizowanych spraw Rada podjęła 6 uchwał, w tym:
1. „Uchwałę nr XVIII/130/2008 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy w Skokach absolutorium za 2007 r.”
(Szerzej na w/w temat czytaj w artykule pt. „Absolutorium dla 

Burmistrza!”).
2. „Uchwałę nr XVIII/131/2008 w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. „Budowa 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo – Nowiny””

Droga nr 1698P Jabłkowo – Nowiny przebiegająca przez wieś Jabłko-
wo do granicy Gminy Skoki z Gminą Kiszkowo jest drogą powiatową 
i w związku z tym wszelkie prace remontowe nawierzchni należą do 
zadań Powiatu Wągrowieckiego. Brak utwardzenia na przedmiotowej 
drodze od wielu lat był powodem licznych interwencji mieszkańców. 
Po wieloletnich monitach i rozmowach w bieżącym roku pojawiła 
się możliwość rozwiązania problemu, poprzez budowę nawierzchni 
asfaltowej przy współudziale dofinansowania  przez Gminę Skoki i 
właśnie tą uchwałą Rada postanowiła przekazać na realizację tego 
zadania środki do kwoty 206.000 zł.

3. „Uchwałę nr XVIII/132/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciąg-
nięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenia 
spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa krajowego ze środków Fundu-
szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie wykonania 
projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji 
realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w 
ramach projektu nr 2004/PL/XVI/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do 
dofinansowania z Funduszu Spójności”

W związku z przedłużającą się procedurą uruchamiania pożyczki w 
NFOŚiGW przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w celu 
zapewnienia ciągłości finansowania dla prac projektowych podjęto 
decyzję o zaciągnięciu preferencyjnego kredytu długoterminowego 
w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyko-
nania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszone-
go do dofinansowania z Funduszu Spójności obejmującego Zadanie 
1 – kanalizacja sanitarna na obszarze Gminy Swarzędz – w ramach 
Kontraktu II – Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegło-
wach. Kredyt w wysokości 367.694,29 zł zostanie zaciągnięty na okres 
36 miesięcy od daty uruchomienia środków z karencją do 18 miesięcy 
przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5 % stopy redyskonta weksli wg 
NBP. Kredyt będzie spłacany w kwartalnych ratach w latach 2009-2010, 
a odsetki będą spłacane od momentu uruchomienia kredytu.

4.  „Uchwałę nr XVIII/133/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na rok 2008”.

Rozstrzygnięto przetargi na realizację inwestycji gminnych:
- Termomodernizacje budynku Przedszkola Samorządowego w Sko-

kach połączoną z modernizacją kotłowni. Na przetarg wpłynęły 2 
oferty, z pośród których najkorzystniejszą okazała się oferta firmy 
„ODNOWA”, która zadanie to wykona do dnia 31.10.2008r. Zakres 
zadania obejmuje izolacje cieplną ścian zewnętrznych obiektu, wy-
mianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i odprowadzenie 
wód deszczowych, a także modernizację instalacji wodociągowo-
sanitarnej i centralnego ogrzewania.

- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach – II 
etap, obejmującą ułożenie nawierzchni brukowej na powierzchni 
2.184 m2 i chodników na powierzchni 275 m2.  Zadanie obejmuje 
także prace na Placu Strażackim oraz na ul. Rynkowej. Na przetarg 
wpłynęły 4 oferty, a wygrała go firma „BRUK-BUD” z Wągrowca, 
której oferta opiewająca na kwotę 465.625,60 zł. Okazała się naj-
korzystniejsza. Najdroższa oferta wynosiła 669.232,77 zł. Termin 
wykonania w/w prac ustalono na 30.09.2008r.

Ogłoszono przetargi na: 
- Przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego-działki pod 

budownictwo mieszkaniowe nr 903 o pow. 0,1382 ha przy ul. Rogoziń-
skiej w Skokach. Cena wywoławcza działki wynosi 85.302,00 zł.

- Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dwóch lat 
lokalu użytkowego o pow. użyt. 19,60 m2 w Skokach przy ul. Jana 
Pawła II nr 28, Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy- 
360,00 zł brutto  

Działalność bieżąca:
- Rozpoczęto prace związane z budową nawierzchni asfaltowej na ul. 

Akacjowej w Skokach. Obecnie prowadzona jest budowa kanalizacji 
deszczowej, a po jej zakończeniu wykonane zostanie okrawężniko-
wanie ulicy oraz nawiezienie tłucznia, na którym ułożona zostanie 
nawierzchnia asfaltowa.

- Zakończono budowę wodociągu na trasie Skoki – Antoniewo Gór-
ne.

- Zakończono prace drogowe przy budowie nawierzchni asfaltowej na 
drodze gminnej w południowej części wsi Łosiniec (1930 m) 

-Wykonywane są prace przy budowie nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej w Lechlinku

- Zakończono równanie i wałowanie dróg gminnych o nawierzchni 
nieutwardzonej.

- Następuje likwidacja uszkodzeń i wyrw powstałych w okresie zimo-
wym na nawierzchniach asfaltowych na terenie Miasta i Gminy. 

-Ustawiono 12 nowych słupów ogłoszeniowych

Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie:
- umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).

- podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za I kwartał 2008 roku.

- ustalenia stawek za ustawienie punktu działalności handlowo-usłu-
gowej lub rozrywkowej podczas obchodów „Dni Miasta i Gminy 
Skoki 2008”.

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
- rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cy-

wilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr8, 
poz. 60 ze zmianami).

- ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości 
gruntowej położonej w Sławie Wielkopolskiej.

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-

dzinne w Sławie Wlkp.- obręb geodezyjny Szczodrochowo.
- 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.
- podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Skoki za 2007r.
- ustanowienia pełnomocnika do przeprowadzenia wyborów uzupeł-

niających do Rady Miejskiej Gminy Skoki.
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Uchwałą powyższą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o kwo-
tę 28.148 zł., a ogólne wydatki budżetu zmniejszyła o kwotę 171.607 
zł. W rezultacie budżet po stronie dochodów wynosi 23.035.273 zł, a 
po stronie wydatków 27.202.857 zł.

5. „Uchwałę nr XVIII/134/2008 w sprawie zasad korzystania ze 
stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w 
stołówkach szkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skoki”.

Na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty o wysokości opłat 
za posiłek w stołówce działającej w strukturze szkoły decyduje organ 
prowadzący szkoły, którego obowiązkiem jest określenie kwoty opłat 
w sposób bezpośredni. Opłata ponoszona przez ucznia nie obejmuje 
całości kosztów przygotowania posiłku, gdyż nie wlicza się do niej 
wynagrodzeń pracowników, ani kosztów utrzymania stołówki. Opła-
tę tę, na dzień dzisiejszy Rada ustaliła w wysokości 3,50 zł za jeden 
posiłek od jednego ucznia. Pozostałe osoby korzystające ze stołówki, 
tj. pracownicy szkół i podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej zobo-
wiązane są do zapłaty pełnych kosztów przyrządzenia posiłku tj. 5,80 
zł za jeden posiłek. 

6. „Uchwałę nr XVIII/135/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 10”.

Podjęta uchwała jest konsekwencją zgonu radnego Jacka Kasprzyka, 
wybranego w okręgu wyborczym nr 10. Jej podjęcie stanowiło wymóg 
prawny, niezbędny dla zarządzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego 
w w/w okręgu wyborczym wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
Gminy Skoki.

Podjęcie w/w uchwał poprzedziło wysłuchanie przez radnych in-
formacji z bieżącej działalności przewodniczącego Rady i przewod-
niczących stałych komisji Rady z działalności międzysesyjnej oraz 
informacji delegata Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
radnej Wiesławy Surdyk-Fertsch z pracy Stowarzyszenia. 

Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl

Równocześnie wraz z protokołami z sesji znajdują się one do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów 
– pokój nr 8.

Edmund Lubawy

ABSOLUTORIUM 
DLA BURMISTRZA!

W trakcie XVIII sesji radni Rady Miejskiej Gminy Skoki dokonali 
analizy „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki 
za rok 2007”, które to „Sprawozdanie” z upoważnienia Burmistrza 
zreferowała Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska. 

Następnie kolejno wysłuchano opinii stałych Komisji Rady do 
przedstawionego „Sprawozdania” oraz treści uchwały Sądu Orzeka-
jącego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 
„Sprawozdaniu z wykonana budżetu Gminy”, a także wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej, z których wynikało, że:

1. Uchwalony  przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu 
roku przewidywał  uzyskanie dochodów w wysokości 22.114.575  zł. 
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie  22.643.377,18 zł, co 
stanowi  102,4% planu.

2. Uchwalony przez Radę budżet  po wprowadzeniu zmian w ciągu 
roku  przewidywał realizację wydatków w  kwocie 23.180.915 zł. Wy-
datki zostały  zrealizowane w kwocie 21.792.073,62 zł

co stanowi  94,0% planu.
3. Kwoty dochodów przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu  

administracji  rządowej wyniosły odpowiednio: - plan  3.209.278  zł 
-  wykonanie  3.196.068,13 zł, co stanowi  99,6%  planu.

4. Na zaplanowane w 2007 r. dotacje celowe z budżetu państwa na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 812.814 

zł Gmina otrzymała kwotę  679.089,33 zł  tj. 83,6 % w stosunku do 
planu.

5. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa wykonane zostały na poziomie  108,3%  tzn.  
na zaplanowanych 2.160.226 zł wpłynęło 2.338.540,27 zł

6. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat lo-
kalnych, wynikających ze sprawozdania Rb-27S wyniosły ogółem 
1.459.835,85 zł. W okresie  2007r. wyegzekwowano łącznie 155.479,34 
zł  należności zaległych z tytułu podatków, z tego w podatku:  - od 
nieruchomości  69.888,27 zł, - rolnym  79.651,47 zł, - leśnym  423,80 
zł, - od środków transportowych  5.042,00 zł, - od posiadania psów 
473,80 zł.

7. Uchwalone przez Radę na 2007r. rezerwy  :  ogólna w kwocie 
50.ooo zł  i  celowe w kwocie 602.436 zł, zostały w trakcie roku  budże-
towego wykorzystane w wysokości  650.ooo zł. Utworzona uchwałą Nr 
XIII/95/2007 Rady Miejskiej  Gminy  Skoki z dnia 27 listopada 2007r. 
rezerwa na ewentualną spłatę pożyczki  zaciągniętej przez  Związek  
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, poręczonej  przez Gminę do  
wysokości 496.462,20 zł  nie została wykorzystana, ponieważ Związek 
spłacił ciążące na nim  zobowiązanie samodzielnie. 

8. W roku 2007 Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku 
PKO BP Oddział Piła w wysokości 1 000 000 zł. w ramach, którego 
sfinansowano wydatki  inwestycyjne na drogach gminnych.  Zadłuże-
nie Gminy na 31.12.2007r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 
2.948.025 zł. Ponadto Gmina posiadała wymagalne zobowiązania jed-
nostek budżetowych w kwocie 11.900,16 zł oraz Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Skokach w kwocie 2.454,84 zł.

Łączne zobowiązania z tytułu  kredytów i  pożyczek oraz zobowią-
zania wymagalne zakładu budżetowego stanowiły  13,09 % w stosunku  
do  uzyskanych dochodów budżetu.

9. Rada Miejska Gminy Skoki Uchwałą nr IV/15/2006 z dnia 19 
grudnia 2006 r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy między innymi 
do dokonywania zmian  w budżecie  gminy w zakresie przenoszenia 
wydatków między rozdziałami  i paragrafami budżetu, w ramach dzia-
łów - uprawnień tych nie przekroczono. Ponadto,  Burmistrz korzystał 
z upoważnień do samodzielnego  zaciągania zobowiązań na wydatki  
bieżące nie znajdujące pokrycia w budżecie, do spłaty zobowiązań 
Gminy z tytułu kredytów przypadających na 2007 r. oraz do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym była 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.  Udzielonych  
upoważnień Burmistrz nie przekroczył.

10. Gmina pozyskała dodatkowo środki na dofinansowanie zadań  
inwestycyjnych na budowę dróg  dojazdowych do gruntów rolnych z 
FOGR-u  w kwocie  157.200 zł       

11. Ponadto Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów 
z PFRON  w kwocie  44.844 zł.

12. Z budżetu gminy udzielono dotacji dla następujących podmio-
tów: - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy -  532.345  zł, - Klub Spor-
towy „Wełna” -  86 895,56 zł, - Uniwersytet  im. A. Mickiewicza  - 10 
000 zł., - Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” -  2.367.273,33 zł.

W 2007 r. wydatki bieżące zrealizowano w 93,9 %, a inwestycyjne  
w 94,6%.           

W roku 2007 nastąpiła dalsza rozbudowa urządzeń komunalnych, 
budowa i modernizacja dróg i chodników, modernizacja oświetlenia 
oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Biorąc pod uwagę w/w stwierdzenia i opinię Rada Miejska Gminy 
Skoki jednogłośnie podjęła „Uchwałę nr XVIII/130/2008 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skokach absolutorium 
za 2007 rok”.

Po głosowaniu, przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa pogratu-
lował Burmistrzowi tak jednoznacznej, pozytywnej oceny całorocznej 
działalności i jednomyślnego absolutorium ze strony Rady, a Burmistrz 
Tadeusz Kłos, podkreślił, że ta pozytywna ocena to równocześnie efekt 
właściwej, zdecydowanej, zgodnej i pełnej zaangażowania pracy Rady 
w roku 2007, bez której to pracy omawiane osiągnięcia i tak pozytywna 
ocena byłyby niemożliwe.  
      E. Lubawy  
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

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

-  inspektor 
ds. planowania przestrzennego - 

Wymagania niezbędne
Wykształcenie wyższe – budownictwo lub inne techniczne
Znajomość przepisów z zakresu budownictwa , planowania i za-
gospodarowania przestrzennego 
Wymagania dodatkowe
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata 
będą:
Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
Praktyka zawodowa w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego;
Zakres wykonywanych na stanowisku zadań
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, w tym m.in.:
· Prowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy;
· Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie;
· Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem 
ww. decyzji;
Wydawanie zaświadczeń z zakresu gospodarki przestrzennej;
Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie.
2. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy.
3. Oświadczenie kandydata, że  nie był prawomocnie skazany za 
przestępstwo umyślne.
4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie 
danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 
ze zmianami).

Wymagane dokumenty wraz z życiorysem zawodowym i listem 
motywacyjnym należy składać do 30.06.2008 r.: osobiście w siedzi-
bie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki - z dopiskiem „Dotyczy naboru 
na stanowisko urzędnicze” (decyduje data wpływu dokumentów 
do Urzędu).Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Infrastruktury i 

Gospodarki Przestrzennej Artur Nowakowski - nr tel. 061 8925 805. 
Informacje dotyczące przebiegu naboru będą zamieszczane w BIP 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

OBWIESZCZENIE!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w związku z wygaś-
nięciem mandatu radnego Jacka Kasprzyka Wojewoda Wielkopolski  
Zarządzeniem nr 127/08 z dnia 14 maja 2008r.

zarządził
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wybor-
czym nr 10 obejmującym wsie: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacewo, 
Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie i Stawiany na dzień 27 
lipca 2008r.
W związku z powyższym komitety wyborcze, zamierzające uczestniczyć 
w wyborach w terminie do dnia 7 czerwca 2008r. winny zawiadomić 
Komisarza Wyborczego o swym ukonstytuowaniu się oraz o zamiarze 
zgłaszania kandydata na radnego.
O wszelkich terminach dot. ww. wyborów, o granicach obwodu głosowania 
i o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej wyborcy będą na bieżąco 
informowani poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informa-
cyjnych Urzędu Miasta i Gminy Skoki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dwóch lat 
lokalu użytkowego o pow. użyt. 19,60 m2 w Skokach przy ul. Jana 
Pawła II nr 28

1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy 
    - 360,00 zł brutto  
2. Wadium   - 360,00 zł
3. Wyposażenie lokalu w instalacje:
 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągo-

wo-kanalizacyjną.
4. Przeznaczenie lokalu:
Lokal przeznaczony jest  na cele handlowo-usługowe
5. Termin wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 

Skokach lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr konta: 81 
102039030000150200118935 PKO BP o/Wągrowiec z odpowied-
nim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008r. 
(poniedziałek)

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 

(salka na parterze) w dniu 04 lipca 2008r. (piątek) o godz. 1000.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 

jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
przetargu,

- wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra 
przetarg przepada na rzecz Wydzierżawiającego w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

8. Warunki umowy:
a) ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz dzierżawy 

podwyższany będzie z początkiem każdego roku o wskaźnik wzro-
stu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez 
Prezesa GUS za poprzedni rok, bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy i zgody Dzierżawcy. Pierwsza waloryzacja 
czynszu od 01 stycznia 2009r.

b) niezależnie od czynszu ustalonego w przetargu dzierżawca 
ponosił będzie opłaty związane z eksploatacją lokalu. W tej sytuacji 
Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na:

- dostawę energii elektrycznej, 
- dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- wywóz śmieci,
- ogrzewanie,
c) sprzątania terenu wokół lokalu użytkowego Dzierżawca 

wykonuje we własnym zakresie 
9. Informacje o przetargu
Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej 

i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 
tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815

Szanowni Mieszkańcy miasta Skoki,
W związku ze znacznymi  utrudnieniami w kierowaniu ruchem 

drogowym w czasie Dni Miasta i Gminy Skoki uprzejmie prosimy 
o przybycie na miejsce imprezy w miarę możliwości pieszo (szcze-
gólnie w niedzielę). Dla tych z Państwa, którzy muszą skorzystać 
z przejazdu autem,  przygotujemy  w pobliżu stadionu parkingi. 
Ilość  miejsc parkingowych będzie jednak ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że na ulicy Parkowej w trakcie Dni 
Skoków obowiązywać będzie zakaz postoju. Rynek miasta po-
zostanie otwarty.

Dziękujemy za zrozumienie, 
organizatorzy XVI Dni Miasta i Gminy Skoki
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki

Tel. [061] 8925-801,fax [061] 8925-803

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę nr 903 o pow. 0,1382 ha zapisaną w księdze wieczystej 
KW nr 47556 Sądu Rejonowego w Wągrowcu położonej w Sko-
kach przy ulicy  Rogozińskiej z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową.
Cena nieruchomości i wadium
 - działka nr 903 o pow. 0,1382 ha   
 wartość [brutto] 85.302,00,-zł
 - wadium w wysokości  8.000,00,-zł
Termin i miejsce wpłaty wadium.
Wadium podane wyżej należy wpłacić w gotówce w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 24 czerwca 2008 roku /wtorek/ godz. 
14 30 bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
- pokój nr 5 A
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku o godz. 
1300/piątek/ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Cia-
stowicza 11.
Informacji dotyczących wykazanych nieruchomości udziela Re-
ferat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy 
Skoki pokój nr 2 tel. [061] 8925 814 lub 8 925 815
  

  Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
                                            

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

w drodze przetargu pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne w Sławie Wlkp. 

– obręb geodezyjny Szczodrochowo. 

Teren wyznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne położony jest w niewielkiej odległości od parku krajobrazowego 
„Puszcza Zielonka”, w sąsiedztwie  lasów i licznych jezior ( jez. 
Włókna, Brzeźno, Lipka, Jeziorak, Maciejak, Karolewskie ), przy 
drodze wojewódzkiej nr 196  i linii kolejowej Poznań – Wągrowiec. 
W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Sława Wlkp.

Wykaz wywieszono na okres od dnia  14.05. 2008r.   do 4.06. 
2008r.  na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11.

Wykaz opublikowano w dniach 14.05. 2008r. do 4.06. 2008r. na 
stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  http://
skoki.nowoczesnagmina.pl 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przed-
miotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pokój nr 
2 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (061) 8925-814 lub 815 
w godzinach pracy Urzędu.  

 

TRWA NABÓR DRUŻYN 
DO ROZGRYWEK „WIEJSKIEJ 

LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2008”
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza piłkarskie 

drużyny wiejskie z terenu gminy Skoki do udziału w „WIEJSKIEJ LI-
DZE PIŁKI NOŻNEJ 2008”. Celem Turnieju jest promowanie kultury 
sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zagwarantowanie 
spędzania wolnego czasu mieszkańcom gminy.

Regulamin uczestnictwa
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na formularzach (dostęp-

nych w Urzędzie pok. nr 1) do 23 czerwca 2008 roku.
2. Spotkania odbywają się według przepisów PZPN.
3. Każda z uczestniczących drużyn ubezpieczona będzie przez 

Organizatora.
4. W skład drużyn mogą wchodzić tylko osoby zameldowane na stałe 

z terenu gminy Skoki.
5. W drużynie nie mogą występować zawodnicy grający w ligach 

okręgowych.
6. Sędziów zapewnia Organizator.
7. Punktacja: 3pkt.-wygrana, 1pkt.-remis, 0pkt.-przegrana.
8. Rozgrywki będą odbywać się na boiskach sportowych na terenie 

gminy Skoki.
9. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej 

klasyfikacji decyduje bilans bramkowy!!!
10. Wszelkie zmiany po otrzymaniu harmonogramu rozgrywek 

należy uzgadniać z koordynatorem Turnieju.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego 

regulaminu i dostosowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.
12. Nagrody dla wszystkich drużyn funduje Burmistrz Miasta i 

Gminy Skoki.
13.Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń, 

które należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. 
Ciastowicza 11, pok. nr 1, tel. (061) 8 925 817.
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Z naszego punktu wiedzenia, jednym z naj-
bardziej współcześnie niepokojących zjawisk, 
które dotykają gminy wiejskie, jest utrudniony 
dostęp do edukacji i kształcenia. Świadomość 
naglącej potrzeby stworzenia dla społeczności 
wiejskiej możliwości bezpośredniego kon-
taktu z aktualnymi trendami szkoleniowymi, 
a dzięki temu w perspektywie zniwelowania 
przepaści edukacyjnej oddzielających wieś od 
zmodernizowanych ośrodków miejskich, stała 
się główną motywacją do realizacji projektu 
„Wioska internetowa - kształcenie na odle-
głość na terenach wiejskich”.  

Projekt zakłada utworzenie ogólnopolskiej 
sieci 256 Centrów Kształcenia na odległość, 
jako głównych ośrodków działalności oświa-
towej w miejscach ich lokalizacji. Jest finanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa. Jest efektem współpracy 
Fundacji Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, Przed-
siębiorstwa Telekomunikacyjnego  OPTO-
LAND S.A i Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Głównym założeniem projektu jest wspar-
cie wiejskich społeczności lokalnych poprzez 
zwiększanie dostępu do edukacji oraz promo-
wanie na terenach wiejskich idei kształcenia 
przez całe życie. Z usług uruchomionych 
Centrów Kształcenia będzie mogła korzystać 
każda osoba zamieszkująca teren wiejski, za-
interesowana uzupełnianiem i poszerzaniem 
swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompe-
tencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.  
  

Przy osobistym wsparciu Burmistrza Miasta 
i gminy Skoki pana Tadeusza Kłosa jedno z 
centrów Kształcenia powstało właśnie w Ka-
kulinie,  a  z nadejściem pierwszych dni maja 
rozpoczęło swą działalność. Oficjale otwarcie, 
przecięcie wstęgi i symboliczne pierwsze 
kliknięcie myszką, odbyło się w naszym cen-
trum 3 maja 2008 roku. Faktu tego dokonali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz 
Kłos, Starosta Powiatu Wągrowieckiego Pan 
Michał Piechocki, Przewodniczący Rady 
Powiatu Wągrowieckiego Pan Krzysztof Mi-
gasiewicz,  oraz  Specjalista do spraw promocji 
w regionie Pan Adrian Nosal. Za co składamy 
Im wyrazy wdzięczności.

Siedziba „Wioski Internetowej” mieści się 

Trudno podważyć fakt istnienia złożonych dysproporcji cywiliza-
cyjnych silnie różnicujących wieś i miasto. Podejmowanie inicjatyw i 
przedsięwzięć na rzecz szeroko pojętego rozwoju i modernizacji wsi z 
pewnością wpływa na zmniejszanie powstałych przez lata barier geo-
graficznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych i mentalnych.  

w naszej gminie, w Kakulinie, przy sali wiej-
skiej. Pracownia jest udostępniona siedem dni 
w tygodniu: od poniedziałku do piątku od go-
dziny 14.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od 
godziny 15.00 – 19.00. Posiadamy 5 stanowisk 
komputerowych.  Osoby, które chcą nauczyć 
się obsługiwać komputer lub poszerzyć swoją 
wiedzę w wybranym zakresie, mogą zapisać 
się na dostępny na platformie e-edukacyjnej 
kurs. Mowa m.in. o bezpłatnych kursach z 
przedsiębiorczości, sposobach efektywnego 
poszukiwania pracy, tworzenia biznesplanu, 
obsługi pakietu Word, Excel, obsługi Inter-
netu. Za pośrednictwem platformy można 
również uczyć się języków obcych - angiel-
skiego czy niemieckiego, na dwustopniowej 
skali trudności: dla początkujących oraz 
średniozaawansowanych.

Każdy chętny sam decyduje, kiedy i czego 
chce się uczyć. Zatrudnieni w wiosce inter-
netowej pracownicy chętnie służą pomocą 
szkolącym się osobom, w zakresie obsługi 
komputera oraz innych organizowanych 
kursów.

Z przyjemnością zapraszamy do odwiedza-
nia tych nowoczesnych placówek oświatowych 
i korzystania z zasobów Centrów. Jednocześ-
nie wyrażamy nadzieję, że nasze zaangażowa-
nie oraz ścisłe dopasowanie podejmowanych 
działań do miejscowych, lokalnych potrzeb 
przysłuży się zrównoważonemu rozwojowi 
Państwa regionu w przyszłości.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Beata Sobczak, Przemysław Bogunia

Centrum Kształcenia w Kakulinie 
Kakulin 17 (gm. Skoki)

62-285 Popowo Kościelne
Tel. 018 53 33 963 lub 0509 734 972

Komisariat Policji w Skokach informuje 
o zasadach i zaleceniach od przestrzegania 
których może zależeć nasze zdrowie i życie:

Twoje bezpieczeństwo jazdy tkwi także w 
oponach

Zapamiętaj:
- opony na jednej osi pojazdu muszą być 

jednakowej konstrukcji,
- dopuszczalna granica zużycia bieżnika 

to w przypadku opon letnich głębokość nie 
mniejsza niż 1,6 mm, natomiast dla opon 
zimowych to wartość nie mniejsza niż 4 mm.

- pęknięcia uwidaczniające osnowę oraz 
wybrzuszenia na boku lub czole opony dys-
kwalifikują oponę z eksploatacji,

- przydatność opony do użycia wynosi 5 lat, 
nawet w przypadku gdy przeleżała ten okres w 
magazynie nie należy jej eksploatować,

- przynamniej raz w miesiącu sprawdzaj 
ciśnienie w oponach, pamiętając również o 
kole zapasowym

Czy warto inwestować w opony?
Udowodniono, że ogumienie o odpowied-

nich parametrach zapewnia:
- zdolność do skutecznego hamowania w 

różnych warunkach przyczepności koła do 
nawierzchni,

- zdolność do pokonywania zakrętów bez 
nadmiernego poślizgu i zarzucania,

- bezpieczne pokonywanie nierówności 
drogi.

Wypadek spowodowany wydłużoną drogą 
hamowania na "łysych" oponach będzie z 
pewnością kosztował dużo więcej niż komplet 
nowych opon.

Zareaguj! Nie przykładaj do tego ręki!
Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy 

w rodzinie powiadom:
- policję
- prokuraturę

Zadzwoń:
0 801 120 002 ogólnopolskie pogotowie dla 

ofiar przemocy w rodzinie "niebieska linia"

Zwróć się do:
- ośrodka pomocy społecznej,
- powiatowego centrum pomocy rodzinie,
- ośrodka interwencji kryzysowej,
- ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie,
- gminnej komisji rozwiązywania proble-

mów alkoholowych.

Komisariat Policji w Skokach
nadkom. mgr Jacek Matysiak

kronika 
policyjna
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Z tej okazji do Kakulina zawitali znamie-
nici goście w osobach: Starosty Michała 
Piechockiego i Przewodniczącego Rady Po-
wiatowej Krzysztofa Migasiewicza, Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu 
Stefana Mikołajczaka, Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Wągrowcu Jacka Michalaka i V-ce Prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP w Wągrowcu 
Mariana Bodusa. 

Nie zawiedli też gospodarze Gminy: 
Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, którym 
towarzyszyli też miejscowi radni oraz Ko-
mendant Komisariatu Policji w Skokach 
Jacek Matysiak oraz Prezes Bractwa Kur-
kowego Krzysztof Jachna i przedstawicielka 
Operatora Logistycznego Paliw Płynnych 
(dawne Naftobazy) w Nowej Wsi Elżbieta 
Wroniecka. 

Splendoru uroczystości dodawały też 
delegację i poczty sztandarowe organizacji i 
stowarzyszeń działających na terenie Gminy 
Skoki.

Obchody rozpoczął przemarsz braci 
strażackiej z Kakulina i współpracujących 
z nimi jednostek strażackich oraz gości i 
mieszkańców z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
z Mieściska na czele. Następnie na placu 
przed Ośrodkiem Kultury, a zarazem remi-
zą OSP ksiądz Marek Stajkowski odprawił 
msze świętą w intencji „Rycerzy spod znaku 
Świętego Floriana”, którzy zgodnie ze swym 

3 maja br Gmina Skoki świętowała Dzień Strażaka. Tym razem na miejsce uroczystości wybrano Kaku-
lin. I nie był to wybór przypadkowy, bo właśnie Ochotnicza Straż Pożarna w Kakulinie obchodziła 50-lecie 
swego powstania. 

Złoty jubileusz ochotniczej 
Straży pożarnej w kakulinie!

powołaniem na co dzień służą „bliźniemu w 
potrzebie”.

Po uroczystościach mszalnych, których 
wzniosłość podkreślała Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta nastąpiła prezentacja historii 
Jubilatki, szczycącej się własnym sztandarem 
nadanym jej pięć lat temu, tj. w trakcie ob-
chodów Jubileuszu 45-lecia jej powstania, 
a której od 23 lat prezesuje druh Bogdan 
Przybysz.

Z kolei, zaszczycający Jubileusz goście, na 
ręce Prezesa Bogdana Przybysza przekazali 
życzenia, przy czym z życzeniami od Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego OSP jednostka 
otrzymała komplet bojowych hełmów stra-
żackich.

Część oficjalną zakończyły odznaczenia 
dla zasłużonych członków jednostki, spośród 
których: 

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa otrzymali: Seredyński Jacek, 
Szawuła Roman i Raczyński Szczepan;

- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa otrzymał: Bielawski Andrzej;

- Brązowy Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa otrzymali: Przybysz Włodzi-
mierz, Słomiński Arkadiusz i Gruszka 
Marian;

- Odznakę Wzorowego Strażaka 
otrzymali: Matuszak Adrian, Gruszka 
Daniel, Przybysz Sebastian, Seredyński 
Hubert, Pinkowski Tomasz, Kędziora 
Waldemar, Kędziora Edwin, Kędziora 
Krzysztof i Małek Paweł.

Uzupełnieniem obchodów Jubileuszowych 
stało się uroczyste otwarcie i oddanie do 
użytku dysponującymi pięcioma stanowiska-
mi komputerowymi kawiarenki internetowej 
w Wiejskim Ośrodku Kultury. 

Uroczystości 3 majowe w Kakulinie zakoń-
czył wspólny posiłek i zabawa taneczna, w 
trakcie której  bawili się wspólnie, nie tylko 
strażacy i oficjalni goście uroczystości, ale 
również mieszkańcy i wszyscy zainteresowani 
kulturalnym spędzeniem czasu.

E. Lubawy 
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W niedzielę, 18 maja br. życie w skockiej 
Parafii Św. Mikołaja Biskupa przebiegało pod 
hasłem Pierwszych Komunii Świętych. W tym 
uroczystym dniu, wzruszenie widać było nie 
tylko na twarzach 54 dziewczynek i chłopców 
pierwszy raz przyjmujących do swych serc Pana 
Jezusa. Ogarnęło ono również ich rodziców, 
chrzestnych i krewnych towarzyszących uroczy-
stościom komunijnym w kościele, a następnie 
goszczącym na przyjęciach komunijnych.

Podobne wzruszenia, w miesiącu maju, jako 
że m-c ten, to tradycyjnie już czas Pierwszych 

Komunii Świętych, panowały też w pozosta-
łych Parafiach naszej Gminy, gdzie godności 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej dostą-
piło: w Parafiach Św. Michała Archanioła w 
Jabłkowie i Wszystkich Świętych w Raczkowie 
10 dzieci, w Parafii Św. Stanisława Biskupa w 
Lechlinie – 15 dzieci i w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rejowcu – 12 dzieci. 

Ale nie tylko, bo przecież mieszkańcy 
naszych przygranicznych miejscowości przy-
należą do sąsiednich parafii. W rezultacie 
pierwszy raz do Sakramentu Eucharystii 

przystąpiło: 2 naszych młodych mieszkańców 
w Parafii NMP Wniebowziętej w Dąbrówce 
Kościelnej, 4 w Parafii Św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie, 1 w parafii Św. Jakuba w 
Budziszewku i 4 w Parafii Zwiastowania NMP 
w Popowie Kościelnym.

Wszystkim naszym małym bohaterom tych 
uroczystości życzymy by zachowując przyrze-
czenia składane w dniu Pierwszej Komunii 
Świętej pozostali również w życiu dorosłym 
godnymi mieszkańcami naszej Gminy. 

E. Lubawy

Dostąpili godności I Komunii Świętej
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WYKAZ TELEFONÓW
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK REFERATU
Sekretarz Gminy - Blanka Gaździak 8925 809  wew. 29
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Joanna Wolicka-Przywarty 8925 806 wew. 26
Inspektor d/s. społeczno – obywatelskich 
Jolanta Szymkowiak 8925 811 wew. 31
Inspektor d/s. obronnych i ochrony przeciwpożarowej 
Kamila Fredrych   8925 811 wew. 31
Inspektor d/s. rady 
Grażyna Kida  8925 812 wew. 32
Informatyk 
Witold Bzdęga 8925 825 wew.45
Radca Prawny 
Mirosława Nowakowska 8925 825 wew. 45
Podinspektor d.s. organizacyjno-administaracyjnych 
Katarzyna Kantorska - Sekretariat  8925 800, 8925 801 wew. 21
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Marianna Kurian 8925-808 wew. 28
 

REFERAT GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
KIEROWNIK REFERATU
Skarbnik - Aleksandra Kamińska 8925 813 wew.33
Inspektor d.s. księgowości budżetowej 
Wioletta Małecka 8925 819 wew. 39
Inspektor d.s. wymiaru podatku i opłat 
Krystyna Torzewska  8925 819 wew. 39
Podinspektor d.s. wymiaru podatku i opłat 
Adrianna Urbaniak 8925 819 wew. 39
Inspektor d/s. płac i budżetu 
Ewa Szczepaniak  8925 824 wew. 44
Inspektor d/s. księgowości budżetowej i podatków  i opłat 
Beata Becker  8925 824 wew. 44
Podinspektor d/s. księgowości budżetowej
Paulina Dembińska 8925 824 wew. 44
Podinspektor d/s. księgowości  podatkowej
Katarzyna Kaczmarek 8925 818 wew.38
Inspektor- kasjer
Wioleta Kujawa - Kasa 8925 810 wew. 30
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA
KIEROWNIK REFERATU 
Zbigniew Gronowicz 8925 814 wew.34
Inspektor d/s. rolnictwa 
Ryszard Kobus  8925 815 wew. 35
Inspektor d/s. gospodarowania mieniem komunalnym 
Mieczysław Lewandowski  8925 814 wew. 34
Podinspektor d/s. ochrony środowiska, promocji gminy 
i współpracy z zagranicą 
Karolina Stefaniak  8925 817 wew. 37
Inspektor d/s. ochrony środowiska i leśnictwa 
Krzysztof Mańka  8925 817 wew. 37
Inspektor d/s. administracyjnych i komunalnych 
Zofia Dębska  8925 807 wew. 27
 

REFERAT GOSPODARKI  PRZESTRZENEJ I INFRASTRUKTURY
KIEROWNIK REFERATU 
Artur Nowakowski  8925 805 wew. 25
Inspektor d/s. infrastruktury i gospodarki przestrzennej
Adam Zdanowski 8925 804 wew. 24
Podinspektor d/s. drogownictwa 
Przemysław Ćwik 8925 804 wew. 24
 

REFERAT OŚWIATY
KIEROWNIK REFERATU 
Alicja Wołkow  8925 807 wew. 27
Inspektor d.s. płac 
Witkowska Bożena  8925 807 wew. 27

Biblioteka 8925 821 wew. 41
Biblioteka Publiczna - Dyrektor 
Elżbieta Skrzypczak 89250822 wew. 42
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sielinko 
S. Kida 8925 816 wew.36
Kierownik OPS 
Maria Seidler 89250828 wew.48
OPS 
R. Rogaliński, S. Zienkowicz-Loręcka, M.Wojciechowska,
R.Kłosowska, A .Deminiak, I. Tyll, J. Kalka 8925-827 wew. 47

SIĘGAMY PO FUNDUSZE UNIJNE 
NA BUDOWĘ BOISK

W kwietniu 2008 roku Urząd Miasta i Gminy w 
Skokach zgłosił swój akces w Programie „Moje Boi-
sko-Orlik 2012” do realizacji na lata 2009/2010. 

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu możliwości 
aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z koniecznością rozbudo-
wy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, 
przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych głównie przez 
samorządy. 

W ramach projektu ma powstać kompleks dwóch boisk – boisko 
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitar-
no-szatniowym. Lokalizację kompleksu wstępnie ustalono przy ul. 
Polnej w Skokach. Kompleks sportowy wymaga zatrudnienia trenera 
środowiskowego, który ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieży). 
Projekt opiewa na 1 mln zł z czego 333 tys. zł 33% środki budżetowe, 
333 tys. zł 33% inne środki (Regionalne Programy Operacyjne, Budżety 
Marszałków Województw, Fundusz Rozwoju Wsi, Wojewódzkie Fun-
dusze Ochrony Środowiska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ekofundusz, Programy Współpracy Transgranicznej), po-
zostałe środki to udział własny. 

Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie 
prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo 
prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony 
sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowa-
nego przez inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawowym kryterium wyboru jest Wykonanie zadania zgodnie z 
programem funkcjonalno-użytkowym projektu Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Wpływ na uzyskanie dofinansowanie zadania mają również: 
dochód jednostki samorządu terytorialnego, brak boiska z nawierzch-
nią sztuczną, zdegradowane obszarów miejskich, poprzemysłowych 
i powojskowych w ramach ich rewitalizacji, dużych kompleksów 
mieszkaniowych.

Kolejnym programem planowanym do realizacji w 2009 roku przy 
ul. Parkowej jest „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Program realizowany jest przy 
współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Maksy-
malna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej inwestycji realizowanej w ramach programu wynosi 200 tys. 
zł, nie więcej jednak niż 50% wartości kosztorysowej. Przy rozpatrywa-
niu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym, 
które są realizowane:

· na terenie gmin nie posiadających tego typu obiektu sportowego,
· na terenie zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych 
i powojskowych w  ramach ich rewitalizacji.
· posiadają niski dochód jednostki samorządu terytorialnego.

Chcemy podkreślić, iż mimo Naszych starań o ubieganie się po 
środki unijne w zakresie infrastruktury sportowej każdy z programów 
ma inne wymagania priorytetowe do spełnienia i mimo tego nie zawsze 
otrzymuje się środki. W gąszczu proponowanych pomocy finansowych 
strumień finansowy skierowany jest przede wszystkim do słabszych sa-
morządów w celu wyrównania szans. Nie mniej jednak mamy nadzieję, 
że uda nam się poddać budowie i rewitalizacji planowane miejsca, nie 
tylko przy pomocy środków własnych ale, i zewnętrznych.
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Szanowni Państwo!
W lokalnej prasie pojawiła się informacja o utworzeniu przez grupę działaczy Platformy Oby-

watelskiej z powiatu wągrowieckiego Stowarzyszenia „Droga do Poznania”, którego głównym 
celem jest wspieranie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196 Wągrowiec – Poznań. Zarząd 
Stowarzyszenia „KOMUNIKACJA” przyjął tę informację z zadowoleniem, jednak niepokoi 
nas forma, jaką założyciele tego Stowarzyszenia przyjęli do osiagniecia celu.

Pragniemy Państwu przedstawić stan zaawansowania prac dotyczących poprawy dostępności 
komunikacyjnej z Poznaniem. Stowarzyszenie „KOMUNIKACJA” powstało w lipcu 2000 r. 
a w jego skład weszło 16 samorządów (miasto Poznań, powiat poznański i wągrowiecki oraz 
wszystkie miasta i gminy leżące na trasie Poznań – Wągrowiec – Kcynia – Nakło – Szubin). 
Jako główny cel Stowarzyszenie „KOMUNIKACJA” przyjęło poprawę komunikacji drogowej 
i kolejowej ze stolicami województw. Stąd od kilku lat modernizowana jest etapowo droga 
wojewódzka nr 196 z Poznania do Wągrowca, a dotychczas wykonano już odcinek Poznań 
– Bolechowo. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który zatwierdził Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 28 stycznia 2008 r. znalazły się kolejne odcinki tej drogi finansowane 
w 85% ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 (15 % 
środków zabezpiecza województwo, gdyż jest właścicielem).

Zadania do realizacji to:
Budowa obwodnicy Miasta Murowana Goślina o długości 9,3 km (od Bolechowa do skrzyżo-

wania Wągrowiec – Długa Goślina), której koszt szacowany jest na 118 mln zł, a jej realizację 
planuje się w latach 2009-2011.

Modernizacja odcinka Murowana Goślina do ronda Skockiego w Wągrowcu, dł. ok. 29 km, 
koszt ponad 103 mln zł, przewidziana do realizacji w latach 2009- 2011.

Prace projektowe na te dwie ważne dla ziemi wągrowieckiej inwestycje są w końcowej fazie. 
Na koniec bieżącego roku mają być gotowe projekty techniczne oraz pozwolenie na budowę. 
Zarząd Stowarzyszenia „KOMUNIKACJA” oraz gminy leżące przy tej drodze wspierają 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzki w Poznaniu, który w imieniu Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, jako właściciel drogi przygotowuje inwestycję od strony formalno – prawnej. 
Rozpatrywanie przez samorząd wojewódzki przydziału środków finansowych na realizację tych 
zadań nastąpi prawdopodobnie w 2009 r. 

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek interwencji 
co do realizacji tej inwestycji, co nie oznacza podejmowania rozmów w tej sprawie w Wielko-
polskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich czy też w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, 
szczególnie wówczas gdy ogłoszony zostanie nabór wniosków w tym programie na dofinanso-
wanie zadań z Unii Europejskiej. Aktualnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonuje 
oceny 12 wniosków na modernizację dróg wojewódzkich przewidzianych do finansowania 
ze środków Unii Europejskiej (na ten cel przeznaczył 1/3 wszystkich środków jakie ma do 
dyspozycji, pozostałe 2/3 będą rozdysponowane w latach 2009-2010 ),wśród których jest IV 
odcinek obwodnicy miasta Wągrowca na wartość ok. 60 mln zł (od ronda na ul. Skockiej do ul. 
Rogozińskiej), przewidziany w wojewódzkim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji 
w latach 2008-2010.  

Informujemy ponadto, że oprócz w/w zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej 
będzie modernizowana także w latach 2008-2011 linia kolejowa Poznań – Wągrowiec – Go-
łańcz, za kwotę ok. 175 mln zł. Dwa lata temu zmodernizowano również bardzo ważny dla nas 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno, za kwotę ok. 14 mln zł. Łącznie 
na poprawę komunikacji Powiatu Wągrowieckiego z Poznaniem będzie zainwestowanych w 
najbliższym okresie 456 mln zł. 

Stowarzyszenie „KOMUNIKACJA” wspiera także działania Miasta Poznania w zakresie 
budowy III ramy komunikacyjnej oraz przebudowę drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową. 
Bardzo ważny jest odcinek obwodnicy zachodniej drogi nr 11, który pozwoli na swobodny 
dojazd do autostrady oraz budowa północnego fragmentu III ramy, który umożliwi wjazd 
z kierunku Wągrowca do centrum Poznania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych 
problemów komunikacyjnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz wielolet-
niego zaangażowania Stowarzyszenia Samorządowego „KOMUNIKACJA” w realizację tych 
przedsięwzięć.

Za Zarząd Stowarzyszenia Jednostek Samorządu
Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu

    Michał Piechocki                                          Stanisław Wilczyński
            Prezes                                       Skarbnik
Starosta Wągrowiecki                                      Burmistrz Miasta Wągrowca
   

Wągrowiec, dnia 20 maja 2008 r

CO Z MODERNIZACJĄ DROGI 
POZNAŃ - WĄGROWIEC?

Ceny zbóż.
Obecnie (na 21 maja 2008) ceny skupu na 

poziomie :  żyto na mąkę = 700 zł/tona, psze-
nica  = 870 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 
3 lub 6 % VAT.

Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach 
Pasz są na poziomie: jęczmień na paszę =  678 
zł/tona, pszenica = 750 zł/tona, żyto = 620 zł, 
owies na paszę 620 zł i kukurydza 740 zł/tona. 
Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT.

Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 21 maja) 

wynosi około 4,10 – 4,20 zł/kg plus 3 – 6 % 
VAT. W ostatnich dniach następuje wzrost 
ceny skupu – jest to spowodowane mniejszą 
ilością sprzedawanych tuczników.  Cena sku-
pu młodego bydła rzeźnego (byki) to około 
4,40 – 4,50 zł/kg plus VAT, a jałówki 3,60 – 3,70 
zł/kg plus 3 lub 6 % VAT. 

Inne wiadomości.
Od 1 maja 2008 r na nawozy i środki ochro-

ny roślin nastąpił wzrost stawki VAT z 3 % 
na 7 %. Wzrosła stawka VAT z 5 % na 6 % 
na sprzedawane przez rolników tzw. „ryczał-
towców” produkty rolne. Dla rolników na 
zasadach „vatowców” pozostało 3 % VAT.

Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008 r Od-
działy Terenowe Agencji Rynku Rolnego 
przyjmują od rolników wnioski o dotację do 
zakupionych i wysianych zbóż siewnych, gro-
chu, łubinu oraz zakupionych i wysadzonych 
sadzeniaków. Kwota dopłaty wynosi 100 zł/ha 
zbóż i 500 zł/ha ziemniaków.

W Oddziałach Regionalnych ARiMR 
(Poznań) nadal można składać wnioski o 
dofinansowanie dla „Młodego Rolnika”. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że aby otrzymać 
dane dopłaty rolnik musi spełniać określone 
warunki i przygotować wymagany zestaw 
dokumentów.  Do 15 maja większość rolni-
ków złożyła w biurach powiatowych Agencji 
wnioski o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) 
za 2008 rok. Są jednak rolnicy, którzy jeszcze 
nie otrzymali dopłaty za 2007 rok. Nie znany 
jest termin rozpatrzenia wniosków, jakie je-
sienią 2007 r składali rolnicy o dofinansowanie 
inwestycji rolniczych.

W dniach 21 – 22 czerwca br. w Sielinku k. 
Opalenicy będą Wielkopolskie Targi Rolni-
cze 2008. Planowany jest wyjazd autobusowy 
rolników naszej Gminy w niedzielę dnia 
22 czerwca o godz. 8.30. Proszę chętnych 
rolników na wyjazd o zapisy do czwartku 
19 czerwca – osobiście pokój nr 1 Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki lub zgłoszenie telefo-
niczne:061/8925801. 

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

UWAGA ROLNICY!
Inspekcja Weterynarynaryjna 

informuje: od czerwca 2008r. 
rozpoczyna się program zwalcza-
nia choroby Aujeszkyego u świń.
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ODWIEDZILI 
KRAJ DZIECIŃSTWA!

Chociaż dzisiaj zamieszkują w różnych rejonach 
Niemiec, łączy ich miłość do miejsca urodzenia ich 
samych, lub ich rodziców i dziadków. 

A miejsce to, to Ziemia Wągrowiecka, którą wozami konnymi, w 
popłochu opuszczali w roku 1945. Udawali się wówczas w nieznane, 
by po miesięcznej podróży osiąść w powiecie Lüneburg. Jednak 
wielu czekała dalsza droga, a rodzina Maass z Niemczyna po dalszej 
miesięcznej podróży zakończyła ją w okolicach Getyngi.

Wszyscy początkowo niemile widziani przez miejscową ludność, 
ciężką pracą zdobyli sobie uznanie i szacunek społeczeństwa i dzisiaj 
nie myślą już o powrocie w swe rodzinne strony.

Jednak pozostały wspomnienia osobiste, bądź też znane z opowia-
dań rodziców i dziadków, które powodują, że niczym wędrowne ptaki, 
każdego roku z nastaniem wiosny przybywają na ziemię wągrowiecką. 
Pomaga im w tym Stowarzyszenie Wągrowczan – Eichenbrük, orga-
nizator corocznych wycieczek na Ziemię Wągrowiecką.

Nie inaczej było też w obecnym roku, gdy wycieczkowicze zakwate-
rowanie znaleźli w Hotelu Pietrak, który stał się ich bazą wypadową 
w trakcie poznawania ziemi przodków i wycieczek po Polsce. Zgod-
nie z przyjętym wcześniej planem goście zwiedzili m.in. Wągrowiec 
(Muzeum Regionalne, klasztor i kościół Farny oraz były cmentarz 
ewangelicki), zabytkowy kościół w Tarnowie Pałuckim i Izbę Regio-
nalną w Siennie. Kolejny dzień wycieczce zajął pobyt w Potulicach 
koło Nakła oraz w Inowrocławiu. W trakcie pobytu w Potulicach 
odwiedzili teren byłego obozu – filii Obozu Koncentracyjnego w 
Sztuthofie, gdzie złożyli cześć ofiarom hitlerowskiego terroru, zapalili 
znicze i złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem jego ofiar. 

Trzeci dzień goście przeznaczyli na zwiedzanie Miasta i Gminy 
Gołańcz - odwiedzili kościoły w Smogulcu i w Chojnie oraz zamek, 
Izbę Regionalną i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy a 
także: Gminy Wapno z pobytem w Srebrnej Górze i Gminy Dama-
sławek. We wszystkich tych Gminach miały też miejsce spotkania 
wycieczkowiczów z przedstawicielami władz samorządowych, którzy 
zaprezentowali historię i dzień dzisiejszy swych małych ojczyzn, a 
następnie towarzyszyli zwiedzającym. 

Ostatni dzień goście, tradycyjnie już przeznaczyli na odwiedziny w 
miejscach drogich sercu poszczególnych osób. Były więc odwiedziny 
domów rodzinnych, szkół i kościołów, które wiążą się z ich zamiesz-
kiwaniem na ziemiach polskich – starsi pobyt ten przed rokiem 1939 
zawsze mile i serdecznie wspominają, zaznaczając równocześnie, że 
dojście Hitlera do władzy w Niemczech, a następnie wojna zniszczyły 
to wszystko.

Były też odwiedziny u polskich przyjaciół, często obecnych miesz-
kańców ich dawnych nieruchomości, które to wizyty i spotkania za-
dają kłam dawnemu powiedzeniu, że „Jak świat światem, nie będzie 
Niemiec Polakowi bratem”. W tym dniu Gminę Skoki odwiedzili 
m.in.: pani Wilma Matt i rodzina von Bülow. Równocześnie, podczas 
pobytu wycieczki w Wągrowcu u pani Hanny Kałasz w Jabłkowie, 
przebywała jej bratanica Leis Gisele, która jako 3-letnie dziecko 
opuściła  wraz z rodzicami Kuszewo, a obecnie wróciła by odwiedzić 
długo nie widzianą rodzinę oraz by poznać kraj dzieciństwa. 

W sobotę, 26.04 w godzinach rannych uczestnicy wycieczki udali 
się w drogę powrotną do Lüneburga, zapowiadając, że jeśli im 
zdrowie na to pozwoli w roku 2009 ponownie zawitają na Ziemi 
Wągrowieckiej. 

E. Lubawy

CHÓR KAMERALNY 
KONCERTOWAŁ W LÜNEBURGU!

W dniach 15-05 do 18-05-2008 r. Chór Kameralny 
przebywał z wizytą w Lüneburgu – mieście partner-
skim powiatu wągrowieckiego. 

Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Pani Christy Krüger 
(przedstawicielki Stowarzyszenia Międzynarodowego Partnerstwa 
Powiatu Lüneburg), która zorganizowała nam czas pobytu w tym mie-
ście. Celem wizyty było zaprezentowanie tamtejszemu społeczeństwu 
osiągnięć artystycznych chóru. Była to już druga w tym mieście wizyta 
Skockiego Chóru Kameralnego, a kolejna Wągrowieckiego, bo był 
to wyjazd wspólny obu chórów. Członkowie zespołu podejmowani 
byli przez tamtejsze rodziny, niejednokrotnie goszczące te same, co 
podczas poprzedniego wyjazdu, osoby. Świadczy to o zawiązaniu się 
nici obopólnej sympatii. W programie oprócz koncertów uwzględ-
niono aspekt turystyczny. 

Tradycyjnie już krótki koncert daliśmy w Poznańskim Domu 
Starców. Dłuższe koncerty daliśmy w muszli koncertowej w parku w 
Lüneburgu. Tego samego dnia daliśmy drugi koncert w kościele p.w. 
Piotra i Pawła w Thomasburg. Nieoczekiwanie pomiędzy koncertami 
przez chwilę gościliśmy na spotkaniu ludzi wcześniej związanych 
z powiatem wągrowieckim z racji zamieszkiwania na tym terenie. 
Zaśpiewaliśmy dla nich kilka polskich utworów głównie ludowych. 
Wywołaliśmy tym u nich wzruszenie, które wyraźnie okazywali. Na-
stępnego dnia wieczorem koncertowaliśmy w Zamku w Bleckede, 
znanego z odbywających się w nim warsztatów muzycznych popular-
nych zespołów artystycznych. Koncerty przyjmowane były z dużym 
zainteresowaniem słuchaczy. Najwięcej entuzjazmu wzbudzały jednak 
utwory wykonywane w języku niemieckim.

Każdy z koncertów poprzedzało krótkie wprowadzenie w tematy-
kę prezentowanych utworów, a także informacja na temat naszego 
kraju, powiatu i miast z których pochodzimy. Prezentacji w języku 
niemieckim dokonywali z dużym powodzeniem członkowie zespołu: 
Joasia Walorska i Joachim Mendlik.

Aspekt turystyczny obejmował wycieczkę do Hamburga, podczas 
której obejrzeliśmy basen portowy ze stateczku wycieczkowego. 
Byliśmy także w muzeum miniaturowej kolei. Ta wzbudziła nasz 
zachwyt, ponieważ prezentowana była na dużej powierzchni i na 
trzech kondygnacjach korespondujących z sobą. Pociągi, samoloty, 
pojazdy drogowe były w ciągłym ruchu, pokonywały różne przeszkody 
terenowe. Były także efekty specjalne, jak pogłos stadionu na którym 
odbywa się mecz i padła właśnie bramka, czy wschód i zachód słońca, 
albo wypadek drogowy i inne wiernie odtworzane sytuacje. Ponadto 
wykonanie eksponatów i scenerii w której cała rzecz się dzieje było 
wręcz finezyjne. Rzecz warta obejrzenia.

Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki wcześniejszym kontaktom z 
miastem Lüneburg Wągrowieckiego Chóru Kameralnego. Wsparcia 
finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Wizyta w Lüneburgu jeszcze raz potwierdziła zasadność istnienia 
zespołów, właściwie dobierany repertuar, a także to, że środki prze-
kazywane na  działalność obu zespołów są właściwie wykorzystywane 
i służą dobrze promowaniu polskiej kultury muzycznej u naszych 
sąsiadów.

Dowodem na to, że tego rodzaju promocja przynosi pożądane 
efekty, jest obietnica złożona przez Panią Christę Kruger, odwiedzin 
Wągrowca, z okazji przypadającej pod koniec obecnego roku XXV 
rocznicy założenia Wągrowieckiego Chóru Kameralnego. Przy tej 
okazji Skocki Chór planuje zaproszenie przybyłych gości również 
do siebie.

A.M.
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EKO-PLANETA
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

„Eko-Planeta” przekazał wyniki tegorocznej edycji. Uczniowie, którzy 
najlepiej rozwiązali test konkursowy w naszej szkole to: w kategorii 
klas V-VI: Joanna Kruczek, Aleksandra Samol i Agata Bartsch oraz w 
kategorii klas III-IV: Patrycja Dudzińska, Edward Surdyk i Weronika 
Pawlicka, a także Anna Pilaczyńska. Organizator konkursu stwierdził, 
że pomimo podwyższenia stopnia trudności pytań prace uczniów w skali 
całego kraju charakteryzują się wysokim poziomem.

Zespół Przyrodników

WIĘCEJ ZIELENI
Nasza szkoła przystąpiła do wiosennej zbiórki makulatury organi-

zowanej przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w 
Kopaszynie  pod hasłem „ Papier dasz – drzewko masz”. Za przekazaną 
makulaturę otrzymaliśmy ponad 50 sadzonek żywotników, bukszpanów 
i jałowców. Uczniowie kl. VIc zasadzili rośliny wokół szkoły. 
 Zespół Przyrodników

W DAWNEJ WIELKOPOLSCE
Warto czasem spojrzeć w przeszłość. Zobaczyć dawne zwyczaje, upo-

dobania i mody. Poznać dzieje ludzi w miastach a także na wsiach.
Badacze dość dobrze udokumentowali ślady kultury materialnej 

przełomu XIX w. Na podstawie ich pracy powstały figurki. Naśladowały 
one odświętny wygląd mieszkańców najbliższej okolicy. Wystawa, która 
miała miejsce w dniach 19-21 maja w naszej szkole ukazywała regiony 
Wielkopolski. Poprzedziły ja zajęcia uczniów klasy IIa, IIIa, IIIb i IIIc. 
Ubierali oni swoje postacie, poznawali nazwy strojów.

Pełnili ważną rolę ze znawstwem komentując przedstawione syl-
wetki.

Justyna Markiewicz

KONSTYTUCJA 
3 MAJA

Jak co roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali 
wspaniałą uroczystość upamiętniającą rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uwagę zwróciły stroje z epoki, efektownie wykonany polonez, 
gra na fletach i doskonałe kreacje aktorskie. Tło stanowiła prezentacja 
multimedialna, muzyka i piosenki.

PRZEDSZKOLAKI W TROSCE 
O ZIEMIĘ

22 kwietnia to dzień poświęcony Ziemi, przyrodzie i ekologii. 
Uczniowie klas IV–VI w Lechlinie wraz z głównymi organizatorami, 
panem Piotrem Wiśniewskim i innymi nauczycielami, zaprosili 
wszystkie dzieci przedszkolne z  ZSP Jabłkowo oraz Łopuchowo 
oraz dzieci z oddziału specjalnego w Pawłowie Skockim na wspólne 
obchody Dnia Ziemi.

Uroczystości rozpoczęły się pochodem uczniów, nauczycieli i 
opiekunów, niosących kolorowe transparenty i wykrzykujących hasła 
ekologiczne. Przemarsz liczący niemal 300 osób, wiódł od RSP w 
Lechlinie do szkoły podstawowej, gdzie nastąpiło krótkie powitanie 
małych gości. Następnie klasa piąta zaprezentowała krótką część 
artystyczną, związaną z ekologią. 

Kolejny punkt programu, to cieszący się dużą popularnością pokaz 
mody ekologicznej. W tej konkurencji dzieci wykazały się niesamo-
witą pomysłowością. Z materiałów ekologicznych oraz śmieci prze-
znaczonych do recyklingu, uczniowie przygotowali wymyśle stroje i 
przebrania. Były tam m. in. panna młoda, królewna, Pani Wiosna, 
człowiek z lasu, a nawet samochód z silnikiem odrzutowym. 

Aby dostarczyć dzieciom jak najwięcej atrakcji, na lechlińskie 
boisko przyjechali policjanci i strażacy. Panowie opowiadali o swej 
pracy, prezentowali sprzęt służący do ścigania przestępców lub 
gaszenia pożarów. 

Najwięcej radości dostarczyły strażackie sikawki, lejące wodę w 
promieniu 20 metrów. Co „szczęśliwsi” zostali nieco zmoczeni... 
Wszystkie te atrakcje były przeplatane posiłkami, serwowanymi 
przez uczniów klas IV-VI.  

Ten uroczysty dzień zakończyło przedstawienie przygotowane 
przez panią Grażynę Kufel oraz uczniów  z kółka przyrodniczego. 
Zwieńczeniem dnia było zasadzenie przez wybranych uczniów 
symbolicznych drzewek wokół boiska szkolnego. 

Obchody Dnia Ziemi, to nie tylko świetna zabawa, ale przede 
wszystkim poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci na temat 
przyrody, ochrony środowiska i ekologii. 

R. Wróblewska

W PRZYJAźNI 
Z PRZYRODĄ

Pod takim hasłem 8 maja w szkole w Lechlinie odbył się etap 
międzyszkolny konkursu przyrodniczego, zorganizowanego przez 
nauczycielki przyrody, panie G. Kufel i A. Gronowicz.

W konkursowe szranki stanęło dwanaścioro uczniów. Każdy z nich 
miał do rozwiązania test, zawierający pytania związane z ekologią. 
Po poprawieniu prac okazało się, że troje uczestników zdobyło taką 
samą liczbę punktów. 

Komisja zarządziła więc dogrywkę, w wyniku której pierwsze 
miejsce zajął Kamil Gramza (Lechlin), drugie Ania Albin (Łopu-
chowo), trzecie Natalia Tronina (Lechlin). Zwycięzcom gratulu-
jemy wiedzy, opanowania i wytrwałości, jaką wykazali się podczas 
decydującego starcia.

DZIEŃ MATKI
26 maja – najpiękniejszy dzień w roku został uczczony śpiewem, 

muzyką i wierszem. Klasy kształcenia zintegrowanego wyraziły swą 
miłość, wdzięczność oraz oddanie w sposób najbardziej im bliski, 
własnoręcznie przygotowane prezenty, laurki i kwiatki wywołały u 
mam łzy wzruszenia.
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O EUROPIE PRAWIE WSZYSTKO
14 maja uczniowie klas IV-VI wraz ze swoimi opiekunami zgroma-

dzili się na boisku szkolnym w Łopuchowie, by wspólnie świętować 
Dzień Unii Europejskiej. Po serdecznym przywitaniu gości przez 
dyrektor placówki, panią Małgorzatę Lewicz, i wysłuchaniu hymnu 
Unii, przystąpiono do rozegrania kolejnych konkurencji. 

Najpierw uczniowie przemaszerowali wokół boiska w korowodzie 
przyjaźni, prezentując stroje i symbole charakterystyczne dla danego 
kraju. Wśród uczestników pochodu dostrzec można było także słyn-
ne postacie, rzeczywiste bądź fikcyjne – m. in. prezydenta Francji 
Nicolasa Sarcozy’ego, Pionokia, smerfy lub Asterixa i Obelixa. 

Następnie przedstawiciele każdej ze szkół zaprezentowali plakaty 
zachęcające do podróży po Włoszech, Niemczech, Belgii i Francji 
oraz przybliżyli historię i kulturę wybranego państwa.

Kolejną, najtrudniejszą, konkurencją był turniej wiedzy o Unii 
Europejskiej. Uczniowie walczyli w dwóch kategoriach: klasy I-III 
oraz IV-VI.  Wszyscy wykazali się godną podziwu orientacją na 
temat struktur Unii, dziejów jej powstania i państw członkowskich. 
Jednak po laur zwycięstwa sięgnęły drużyny z Lechlina (kl. IV-VI) 
i Rejowca (kl. I-III), i tym samym zdobyły puchar przechodni Dy-
rektora Szkoły.  W czasie gdy część uczniów popisywała się wiedzą, 
pięcioosobowe zespoły miały za zadanie wykleić kulkami z bibuły 
kontur przedstawiający mapę danego państwa.

Ostatnią i zarazem najbardziej widowiskową konkurencją była 
inscenizacja scenki oraz wykonanie piosenki charakterystycznej 
dla danego kraju. Na scenie pojawił się więc Czerwony Kapturek, 
Pinokio, Ingrid oraz Jaś i Małgosia.

Mimo że Dzień Unii Europejskiej w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym obchodzono już po raz trzeci, uczniowie bawili się doskonale i 
po raz kolejny wzbogacili swą wiedzę na temat państw wchodzących 
w skład Wspólnoty.  

WIOSENNIE
15 maja w szkole w Jabłkowie odbył się konkurs plastyczny pt. 

„Wiosna wokół nas”, zorganizowany przez panią Elżbietę Dą-
browską.  

Konkurs adresowany został do starszych przedszkolaków (pięcio- i 
sześciolatków) oraz uczniów uczęszczających do oddziału dla dzieci 
niepełnosprawnych. Mali plastycy mogli wykonać swe prace techniką 
dowolną. Do dyspozycji mieli materiały dostarczone przez organizato-
rów konkursu. Jedynym ograniczeniem był zatem czas i wyobraźnia. A 
tej maluchom nie zabrakło. Najpiękniejsza pora roku utrwalona została 
z niezwykłą starannością. Dzieci zadbały, by na obrazkach pojawiło 
się mnóstwo kolorowych kwiatów, bociany, jaskółki, słońce, soczystej 
zieleń i błękitne niebo. Talent plastyczny i serce włożone w wykonanie 
prac zostały nagrodzone dyplomem i niespodziankami.  

LOFRY Z PAWŁOWA GÓRĄ!
W sobotę 17 maja piętnastoosobowa grupa uczniów z Pawłowa 

Skockiego, pod opieką pani Ilony Dembińskiej–Wilk, uczestniczyła 
w  rajdzie „ IX Goślińskie Lofry”. 

Rowerzyści mieli do pokonania  trasę liczącą 24 kilometry, gdyż metę 
wytyczono się tym razem nad Jeziorem Bolechowskim. Po dotarciu na 
miejsce każda ekipa, która wcześniej zgłosiła  udział w rajdzie, musiała 
spróbować swych sił w licznych konkurencjach. Najtrudniejszą  był za-
pewne test sprawdzający wiedzę na temat Puszczy Zielonka. Drużyna 
z Pawłowa zajęła zaszczytne drugie miejsce i w nagrodę zdobyła album 
przedstawiający najpiękniejsze polskie zabytki. W dwóch innych konku-
rencjach wynik był jeszcze lepszy. Karol Paczyński, uczeń klasy szóstej, 
zajął pierwsze miejsce w chodzie w ogromnych drewnianych butach, 
a jego kolega z klasy czwartej, Remigiusz Muler, zwyciężył w chodzie 
na szczudłach. Sobotnie lofrowanie było więc dla drużyny z Pawłowa 
nadzwyczaj udane. Pogoda dopisała, nagrody zdobyte. Wszyscy wracali 
w świetnych humorach i bez poważniejszych kontuzji, mimo że na trasie 
nie brakowało przygód...  

UCZESTNICZYLI 
W RAJDZIE 

REYMONTOWSKIM!!
33 osobowa grupa młodzieży i opiekunów: Katarzy-

na Kalka, Bartosz Seidler i Grażyna Lubawa z Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 
wraz z Mirosławem Piechockim – przedstawicielem 
Rady Gminnej LZS w Skokach 11.05 br. uczestniczy-
ła w Międzywojewódzkim Rajdzie Reymontowskim 
w Kołaczkowie.

Organizatorem Rajdu, który równocześnie stanowił I etap współ-
zawodnictwa turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego byli m.in. Kra-
jowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, Departament Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Rada Gminna LZS i 
Urząd Gminy w Kołaczkowie, a jego celem było: przypomnienie 
pobytu Władysława Reymonta w Kołaczkowie, uczczenie rocznicy 
urodzin pisarza, popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie zabyt-
ków i historii regionu oraz nawiązywanie kontaktów, znajomości 
i przyjaźni. 

W Rajdzie łącznie uczestniczyło 229 osób, w sumie 22 drużyny 
z województwa wielkopolskiego, w tym 4 drużyny reprezentujące 
Ośrodek w Antoniewie, spośród których jedna uzyskując 73 pkt. 
zajęła IV miejsce w ogólnej klasyfikacji. 

I chociaż tym razem nie udało się naszej grupie zając miejsca na 
podium, to i tak udział w Rajdzie zapewnił młodzieży dużo przeżyć. 
Pozwolił m.in. na poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości naszego 
noblisty i dostarczył niezapomnianych wrażeń natury poznawczej i 
sportowo – rekreacyjnej. Rajdowi towarzyszyły m.in.: konkursy na 
temat życia i twórczości Władysława Reymonta, konkurs piosenki 
rajdowej własnego autorstwa, wybór miss i mistera rajdu oraz kon-
kurencje rekreacyjno – sportowe (m.in. strzelanie z wiatrówek, rzut 
lotką, przenoszenie fasolki itp.). 

 Oprócz klasyfikacji grupowej oceniane były też wyniki 
indywidualne, o których miło nam poinformować, że na podium 
stanęli nasi uczniowie: Paweł Marcyjaniak – zdobywca I miejsca 
w rzucie lotką oraz Anna Ratajczak – zwyciężczyni w konkurencji 
przenoszenia fasolki oraz zdobywca II miejsca w tej konkurencji 
– Marcin Nowotka.

Grażyna Lubawa
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Z kart historii

JAROGNIEW DRWĘSKI – 
wielki syn ziemi Skockiej!

Jarogniew Drwęski – pierwszy polski prezy-
dent Poznania w niepodległej Polsce – urodził 
się 6 grudnia 1875 r. w rodzinie ziemiańskiej 
w Glinnie. Jego rodzicami byli: Kazimierz 
Gozdawa Drwęski i Klaudyna ze Skoraszew-
skich, właścicieli majątku Kołybki w powiecie 
wągrowieckim. W Glinnie, na ziemi skockiej 
Drwęscy zamieszkiwali do roku 1881, w którym 
to roku opuścili Wielkopolskę i zamieszkali w 
nowo nabytym majątku we wsi Mierzynek w 
guberni płockiej zaboru rosyjskiego.

W roku 1885, 10-cio letni Jarogniew opuścił 
dom rodzinny. Zamieszkał u sióstr matki w Po-
znaniu i podjął naukę w Gimnazjum Św. Marii 
Magdaleny. Tutaj też włączył się do działań 
konspiracyjnych kół samokształceniowych, w 
których zdobył szlify działalności politycznej, 
a ujawniając swe zdolności przywódcze, został 
prezesem Towarzystwa Tomasza Zana. Tutaj 
też podjął pierwsze próby literackie i debiuto-
wał prozą w „Przeglądzie Poznańskim”.

Po zdaniu matury, w 1895 r. Drwęski podjął 
studia prawniczo-ekonomiczne na Uniwer-
sytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie, a po 
zdaniu egzaminu referendarskiego, w roku 
1899 rozpoczął praktykę sądową w Poznaniu. 
W Poznaniu też, po zdaniu egzaminu asesor-
skiego, w roku 1904 założył własną kancelarię 
adwokacką, którą prowadził do roku 1918. 

Jako adwokat, Drwęski reprezentował i 
bronił przed sądami niemieckimi Polaków 
popadających w konflikt z prawem pruskim, w 
tym m.in. nauczycieli oskarżonych w związku 
ze strajkiem dzieci wrzesińskich i działaczy 
„Sokoła”.

W tym też czasie pisał do ukazujących się 
w języku polskim tygodników:  „Praca”, w 
którym prowadził polemikę z prasą niemiecką 
i „Przegląd Wielkopolski”, w którym publiko-
wał głównie artykuły o tematyce kulturalnej 
związane z utrzymaniem i propagowaniem 
polskości. 

Zainteresowania sprawami narodowymi i 
publicznymi spowodowały, że Drwęski zdecy-
dował się kandydować w wyborach do Rady 
Miejskiej Poznania i w latach 1904-1905 oraz 
1915-1918 pełnił funkcję członka tejże Rady, a 
pracując w komisjach: prawnej oraz finansowej  
i budowlanej zasłynął z obrony języka polskie-
go i praw ludności polskiej. 

Działając w Radzie, Drwęski równocześnie 
współtworzył organizacje mające na celu 
obronę i propagowanie polskości np.:  jawny 
Związek Narodowy oraz tajne zakładające róż-
ne formy walki o przywrócenie wolnej Polski 
– Tajne Koło Towarzyskie, które dało początek 
Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu i 
Naczelnej Radzie Ludowej.

11 listopada 1918 r., a więc w czasie gdy Wiel-
kopolska pozostawała jeszcze pod zaborem, na 
wniosek Naczelnej Rady Ludowej, Jarogniew 
Drwęski został mianowany przez Wydział 
Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy 
nadburmistrzem Poznania i zastąpił na tym 
stanowisku niemieckiego nadburmistrza dr. 
Ernsta Wilmsa. Wydarzenie to rozpoczęło 
„rozłożone na raty rozbrajanie” Niemców 
w Poznaniu, które 27 grudnia doprowadziło 
do wybuchu „Powstania Wielkopolskiego”, 
a następnie do wolnych, demokratycznych 
wyborów do Rady Miasta Poznania. Kilkumie-
sięczne rządy Drwęskiego na tym stanowisku 
znalazły uznanie mieszkańców, które 17 kwiet-
nia 1919 r. zaowocowało powierzeniem mu 
przez demokratycznie wybraną Radę Miejską 
funkcji prezydenta wolnego już miasta Pozna-
nia, którą to funkcję pełnił do swej śmierci – 14 
września 1921 r.

Sprawując urząd prezydenta, Jarogniew 
Drwęski doprowadził do spolszczenia aparatu 
urzędniczego i do wprowadzenia polskich nazw 
urzędowych. Rozwiązał też problemy apro-
wizacyjne miasta, a poprzez zorganizowanie 
robót publicznych przyczynił się do ograni-
czenia bezrobocia. Równocześnie zainicjował 
przejęcie oraz uruchomienie i otoczenie opieką 
przez władze miasta Poznania Opery, Teatru 
Polskiego i Biblioteki Raczyńskich. Był też 
współinicjatorem utworzenia  Uniwersytetu 
Poznańskiego oraz zorganizowanej w maju 
1921 r. Wystawy Krajowej, która dała począ-
tek Międzynarodowym Targom Poznańskim. 
Opracował też pierwszy projekt polskiej ordy-
nacji miejskiej i przyczynił się do kodyfikacji 
prawa miejskiego oraz do powstania Ogólno-
polskiego Związku Miast Polskich, w którym 
objął funkcję pierwszego prezesa. 

Działalność zawodowa Drwęskiego nigdy 
nie przekreślała jego działalności społecznej. 
Zresztą i tu jego zainteresowania były prze-
ogromne. Był więc m.in.: prezesem Związku 
Kół Śpiewaczych, prezesem Towarzystwa 
Prawno-Ekonomicznego i prezesem Aero-
klubu Polskiego, a także współorganizatorem 
Bractwa Strzeleckiego i Klubu Wioślarskiego w 
Poznaniu i wszelkich uroczystości ważnych dla 
historii i kultury polskiej, jakie odbywały się w 
okresie jego zamieszkiwania w Poznaniu. 

18 kwietnia 1907 r. Jarogniew Drwęski za-
warł związek małżeński z Izabelą Amrogowicz, 
z którego to związku urodziło się trzech synów: 
Antoni, Jerzy i Jarogniew.

Jarogniew Drwęski zmarł 14 września 1921 
r. Miejsce wiecznego spoczynku znalazł na 
Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na 
Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, a 

jego pogrzeb, 18 września stał się manifestacją 
patriotyczną i wyrazem miłości Poznaniaków 
do przedwcześnie zmarłego prezydenta.

Społeczeństwo i włade Poznania nie za-
pomniały o swym prezydencie. Patronuje 
on kilku poznańskim szkołom, a imieniem 
Izabeli i Jarogniewa Drwęskich nazwano park 
w sąsiedztwie Pomnika Powstańców Wielko-
polskich. Imię Jarogniewa Drwęskiego nadano 
też jednej z ulic na Podolanach.

E. Lubawy
 
P.S. Jarogniew Drwęski, to wielka osobowość 

zasłużona dla Poznania i Wielkopolski, z faktu 
urodzenia się której na ziemi skockiej możemy 
być dumni, a jego imię winno znaleźć się w 
przewodnikach po ziemi skockiej. Liczę też na 
to, że związek Jarogniewa Drwęskiego z ziemią 
skocką, już obecnie zaznaczymy umieszczając 
odpowiednią tablicę na jego domu rodzinnym 
w Glinnie oraz że w przyszłości, w Skokach 
jedna z nowopowstałych ulic uhonorowana 
zostanie imieniem Jarogniewa Drwęskiego.

Naszych czytelników zachęcam też do 
odwiedzin  Biblioteki Gminnej i sięgnięcia 
po książkę Waldemara Łazugi pt. „Znany 
– Nieznany prezydent Poznania”, z której 
dowiemy się więcej o życiu i dokonaniach  
tego wielkiego Skoczanina. Poznamy też życie 
Poznania czasu zaborów oraz pierwszych lat 
Niepodległej Polski.
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MARSZ 
PROFILAKTYCZNY 

W RAMACH KAMPANII 
„ZACHOWAJ 

TRZEŹWY UMYSŁ”
Już po raz drugi, w dniu 19 maja br. ulicami 

Skoków przeszło ponad czterystu młodych ludzi z 
ze szkół działających na terenie naszej gminy, aby 
wraz ze swoimi opiekunami zaprotestować przeciwko 
szerzącym się w świecie tendencjom do sięgania po 
różnego rodzaju środki psychoaktywne. 

W MIEJSCU NIEUŻYTKÓW 
I DZIKICH WYSYPISK-BOISKO, 
PLAC ZABAW I NOWE DZIAŁKI 

BUDOWLANE!
W Sławie Wlkp. na terenach przyległych do istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej (za torami PKP) w najbliższym czasie uruchomione 
zostaną nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.

Na działce Nr 15/39 o pow. 3.3995 ha stanowiącej własność  Gminy 
wyznaczono 24 działki budowlane o pow. od 0,0713 ha – działka naj-
mniejsza  do 0,1482 ha – działka największa. Nowe drogi niezbędne 
do obsługi tego terenu zajmą powierzchnię 0,8518 ha. Wymienione 
tereny budownictwa mieszkaniowego jeszcze w br. uzbrojone zostaną 
w sieć wodociągową.

Zarządzeniem Nr 49/2008  Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 
dnia 13.05.2008r. utworzone działki wykazane zostały do sprzedaży. 
Ich sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
prawdopodobnie w pierwszej połowie miesiąca sierpnia br.

Wyznaczenie nowych terenów budownictwa mieszkaniowego w 
Sławie Wlkp. pociągnęło z sobą konieczność wykonania szeregu robót 
dodatkowych głównie porządkowych (likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci) i niwelacyjnych. Prace porządkowe związane ze zbiórką śmieci 
i likwidacją dzikich wysypisk na zlecenie Urzędu wykonała między 
innymi Gminna Spółka Wodna w Skokach i firma „Wspólnota”. Prace 
niwelacyjne związane z przygotowaniem nowego terenu pod boisko 
sportowe i wyznaczeniem nowych dróg zlecono firmie Pana Marka Ska-
rupy. Do prac porządkowych prowadzonych przez Gminę włączyli się 
również mieszkańcy Sławy. Sukcesywnie likwidują dotychczas użytko-
wane na gruntach Gminy rudery i szopki. Pod zabudowę gospodarczą 
wykupili od Gminy przeznaczone na te cele działki. Mamy nadzieje, 
że prowadzone przez Gminę działania i zaangażowanie mieszkańców 
w sprawy porządkowe zmienią na lepsze dotychczasowy wizerunek tej 
miejscowości, a nasza Sława, stanie się pięknym i atrakcyjnym osiedlem 
mieszkaniowym.  

Narkotyki, alkohol i papierosy to plaga dzisiejszych czasów. Na ich 
działanie coraz częściej narażona jest młodzież. Wielu jednak pragnie 
prowadzić zdrowy styl życia, bez nałogów i sztucznych stymulatorów. 
Stąd pomysł, aby wszystkich mieszkańcom gminy nakłaniać do tego, aby 
żyć zdrowo i takie postawy wśród społeczności lokalnej kreować. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Skokach, które przygotowało marsz 
w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pod-
czas jego trwania przypominali sprzedawcom napojów alkoholowych 
o zakazie ich sprzedaży osobom nieletnim. W tym celu do każdego 
punktu sprzedaży alkoholu znajdującego się na terenie gminy zanieśli 
list przygotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Skokach, którego treść przedstawiała problem 
używania środków psychoaktywnych przez współczesną młodzież i 
nawiązywała do obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących 
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Ponadto każdy 
sklep otrzymał naklejki na kasy fiskalne oraz wywieszki informujące 
o zakazie sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku 
życia.

Kolorowy korowód, pełen transparentów z hasłami profilaktycznym 
budził zainteresowanie mieszkańców, którzy oglądali go z okien, wy-
chodzili na ulice, zatrzymywali się w przejeżdżających samochodach.

Akcję wsparła miejscowa Policja, która wraz z Dyrekcją Gimnazjum 
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków i  nauczycielami zadbała o bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży.

Organizatorom i uczestnikom za sprawne i rzetelne przygotowanie 
całego przedsięwzięcia należą się słowa podziękowania.

M. Szpendowska – Wylegalska
 koordynator ds. uzależnień
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UWAGA PASJONACI I NIE TYLKO PIŁKI NOŻNEJ!
EURO 2008

Zapraszamy Was 8 czerwca 2008 r. na godz. 20:00 do hali Gim-
nazjum w Skokach na wspólne oglądanie na Dużym Ekranie

MECZU 
POLSKA-NIEMCY

Bezpłatne bilety - wejściówki do odbioru w Bibliotece
Codziennie od godz. 8:00 - 19:00

oraz w Sekretariacie Gimnazjum w Skokach
od godz. 8:00 – 15:00

STROJE W BARWACH NARODOWYCH!
Informujemy, że na miejscu będzie można zakupić zimne napoje oraz 
gadżety piłkarskie Polskiej Reprezentacji.

FOOTBALL,FOOTBALL! PRZEŻYJMY TO PIERWSZY RAZ!

ZAWODY WĘDKARSKIE 
O MISTRZA KOŁA PZW 

W SKOKACH
25 maja 2008 roku najwytrwalsi  i ambitni wędkarze z koła 

PZW w Skokach zebrali się nad jeziorem Rościńskim by wal-
czyć o tytuł Mistrza Koła na rok 2008. Zmagania odbywały się 
dwuetapowo, a po sześciu godzinach komisja sędziowska która 
cały czas czuwała nad ich rzetelnością i sprawnym przebiegiem 
dokonała podsumowania i ogłoszenia wyników. 

ZAWODY SPŁAWIKOWE 
O MISTRZOSTWO REJONU VI

Koło PZW w Skokach było gospodarzem rozegranych 
11.05.2008 r. na jeziorze Rościńskim  Spławikowych Zawodów 
Wędkarskich o Mistrzostwo Rejonu VI Okręgu Poznańskie-
go. 

W zawodach udział wzięło dwanaście trzyosobowych drużyn re-
prezentujących 11 Kół (dwie drużyny reprezentowały Koło Skoki). 
Po zakończeniu pracy Komisji Sędziowskiej i ogłoszeniu wyników 
okazało się, że triumfatorem zawodów, a zarazem Mistrzem Rejonu 
VI  została pierwsza reprezentacja Koła Skoki w składzie:  Marek 
Kubicki, Andrzej Szymkowiak i Dariusz Bałażyk. II miejsce zajęła 
druga reprezentacja Skoków w składzie Roman Tadeusz, Piotr  Futro 
i Mariusz Kielma. III miejsce zdobyła reprezentacja Koła „Orlik”. Na 
pozostałych miejscach kolejno uklasyfikowały się reprezentacje Kół: 
Tarpan Poznań, Rataje Poznań, Rogalik, Odlewnik, Starołęka, Wiórek, 
Stomil, Wojnówko i Naramowice. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali pamiąt-
kowymi pucharami. Równocześnie prowadzona była klasyfikacja 
indywidualna w trzech sektorach, przy czym w sektorze A łowiąc 6,96 
kg ryb zwyciężył Arkadiusz Król, drugie miejsce z wynikiem 6,04 kg 
zajął Ireneusz Łyczyński, a trzecie z 5,28 kg Stanisław Włodarczak. W 
sektorze B pierwsze miejsce zdobył Marek Kubicki – 7,74 kg, drugie 
miejsce Jan Słodownik – 7,24 kg, a trzecie Dariusz Tomczak - 6,90 kg. 
W sektorze C, kolejne miejsca zajęli: Ryszard Kubiak – 7,12 kg, Woj-
ciech Feliksiak – 6,94 kg i Radosław Klonowski – 6,32 kg. Zawodnicy 
ci nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi w postaci kołowrotków 
oraz kijów i toreb wędkarskich.
      E. Lubawy

Okazało się, że nie było to tylko „zwykłe moczenie kija”, bo ileż to 
razy musieli narzucać się go najlepsi by wyciągnąć z wody ponad 17 kg 
ryb, tym bardziej że przeważała drobnica wagi kilku gram. 

Dużo pracy miała sama komisja z ich ważeniem  i ustaleniem 
wyników gdyż każdy etap podlegał osobnej punktacji, a następnie 
zsumowaniu całości. Okazało się, że trzej czołowi zawodnicy zyskali 
po 6 punktów w tej sytuacji o ostatecznych wynikach zadecydowała 
waga złowionych ryb, a w tym przypadku różnica była niewielka, jako 
że każdy z w/w zawodników legitymował się wagą około 17,5 kg w 
siatce.

Zaważyły różnice kilkugramowe i ostatecznie zwycięzcą i Mistrzem 
Koła na rok 2008 został Romuald Dudek, drugie miejsce zajął zwycięz-
ca ubiegłorocznych zawodów Andrzej Szymkowiak, a trzecim okazał 
się Marek Kubicki. 

W zawodach uczestniczyło 15 zawodników w kategorii seniorów i 1 
Leszek Stoiński w kategorii juniorów, a towarzyszyli im organizatorzy, 
rodziny i sympatycy wędkarstwa. 

Tradycyjnie już, zgodnie z Regulaminem PZW złowione ryby 
trafiły z powrotem do wody. Jak zwykle nie obyło się bez tradycyjnej 
grochówki ugotowanej przez Mariana Konrada. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami oraz nagrodami w 
postaci sprzętu wędkarskiego. 

Edmund Lubawy



SKOCKI KALEJDOSKOP

50-lecie OSP Kakulin.

Złożone kwiaty pod pomnikiem polskich pilotów, którzy zginęli na holenderskiej ziemi.

Zawody o tytuł Mistrza Koła PZW w Skokach. Odwiedzili kraj dzieciństwa.

Nowy Król Zielonoświątkowy Jan Kamiński.

Dzień Europejski w Fundacji.

Delegacja Skoczan w Holandii. Wśród holenderskich tulipanów.


