
Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków!
Czytaj na str. 9-12

28 maja 1983 r. w katedrze gnieźnieńskiej 
kardynał Józef Glemp, prymas Polski wy-
święcił 13 nowych kapłanów. Był wśród nich 
także pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie, 
obecny proboszcz skockiej parafii ks. Karol 
Kaczor. 

Pod koniec maja br. odbyły się więc uroczy-
stości z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa 
skockiego proboszcza. 

Srebrny Jubileusz ks. Karola Kaczora 
– proboszcza skockiej parafii

Czytaj na str. 3
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 

Wojewoda Anna ur. 19.05.
Brzeziński Patryk ur. 25.05.
Łączyńska Laura ur. 31.05.
Warzbiński Bartosz ur. 05.06.
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:
Hlożek Kamil i Opielewicz Joanna
Laskowski Dominik i Antkowiak Zdzisława
Rosik Marcin i Kłosowska  Monika
Kular Arkadiusz i Sikora Angelika
Baniecki Paweł i Dokuczał Katarzyna
Łączyński Aleksy i Maciejewska Róża
Janda Jakub i Wiśniewska Anna
Wołkow Marcin i Korga Agata
Miller Filip i Kozłowska Marta
Dziechciar Jakub i Januszewska Anita
Bąkowski Piotr i Kupidura Małgorzata
Błażyński Filip i Andrzejczak Ilona
Deminiak Marek i Gruss Joanna
Futro Czesław i Rachwał Irena
Bejm Radosław i Bratka Aneta
Świder Robert i Lewicz Barbara
Kerger Zbigniew i Porwich Magdalena
Bieniok Robert i Hepner AgnieszkaNowożeńcom 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:

Morusek Czesław r. 1939 – Rościnno zm. 30.05.
Ołdziejewska Mariola r. 1958 – Skoki zm. 07.06.
Pacholska Sabina r. 1923 – Skoki zm. 05.06.
Myszkowska Joanna r. 1923 – Niedźwiedziny zm. 23.06.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pa-

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

Na prośbę czytelników informujemy o godzinach pracy 
Aptek w mieście Skoki:

- Apteka „Św. Łukasza” przy ul. Ciastowicza czynna 
od pn.- pt. w godz. 8:00-16:00 (w sobotę nieczynne)

- Apteka w Polo Markecie przy ul. Wągrowieckiej 
czynna od pn.- pt. w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty w 
godz. 8:00 -14:00

- Apteka „Pod Moździerzem” przy ul. Kazimierza 
Wielkiego czynna od pn.- pt. w godz. 8:00-17:00 oraz w 
soboty w godz. 8:00-13:00 (w nagłych wypadkach Apteka 
pełni pogotowie pracy – Proszę dzwonić) 

OŚRODEK SZKOLENIOWY 
„SZKOLENIOWIEC” W SKOKACH 

ZAPRASZA DO NAUKI
Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 

2008 r.) do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w zawodach handlowiec – sprzedawca oraz 
rolnik – nauka trwa trzy lata,
- Szkoła Policealna – kierunki: BHP oraz Technik Administracji,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzyletnie.

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w mie-
siącu (sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w Skokach, 
ul. Rogozińska 1.

Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych 
zawodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe. Kursy obsługi 
wózków widłowych, spawaczy i inne.

Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.

ZAPRASZAMY

MłODZIEż ZE ŚWIETLICY 
TERAPEUTYCZNEJ NAD MORZEM

Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicy terapeutycznej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach przebywała w dniach od 
19.05.2008r. do 21.05.2008r. w Ustroniu Morskim. 

Wspaniała pogoda pozwoliła opiekunom na pełną realizację pro-
gramu wycieczki. Oprócz pieszych spacerów brzegiem morza był 
czas na atrakcje w Kołobrzegu: zwiedzanie portu, latarni morskiej 
oraz mola. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Danuta Urbanowicz 
i Małgorzata Wojciechowska. Kolejna wycieczka za rok. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do wyjazdu młodzieży dziękujemy.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Skokach 
zaprasza na 

KONCERT GALOWY 
GOSPEL

12.07.2008r. (sobota) godz. 20.00
HALA GIMNAZJUM W SKOKACH

WSTĘP BEZPłATNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Srebrny Jubileusz ks. Karola Kaczora 
– proboszcza skockiej parafii

Jubilat urodził się 9 sierpnia 
1958 r. w Mogilnie. Dzieciństwo 
i młodość wraz z rodzicami i 
dwiema siostrami spędził w Trze-
mesznie. Tu uczęszczał w latach 
1965-1973 do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Kilińskiego i 
w latach 1973-1977 do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Michała 
Kosmowskiego. Tu też w młodym 
sercu zakiełkowało powołanie 
kapłańskie.

Od chwili świeceń upłynęło już 25 lat. Czas 
ten wypełniała praca w służbie Bogu i Czło-
wiekowi. Świadczą o tym słowa umieszczone 
na rocznicowym obrazku: „Będę wychwalał 
Pana na wieki za to co mi wyświadczył. Dzię-
kuję Rodzicom, Rodzeństwu, Przyjaciołom, 
Znajomym, Ludziom Dobrej Woli za towa-
rzyszenie na drogach kapłańskiego życia w 
małych i wielkich chwilach”. 

Pod koniec maja br. odbyły się więc uroczy-
stości z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa 
skockiego proboszcza. 

Głównym elementem obchodów uroczy-
stości była msza św. odprawiona w sobotę  
31 maja o godzinie 11:00 w kościele pw. św. 
apostołów Piotra i Pawła. Na uroczystej mszy 
św. zebrała się nie tylko rodzina i bliscy Jubila-
ta ale także parafianie oraz oficjalne delegacje 
miejscowych władz, instytucji i stowarzyszeń 
społecznych na czele z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Skoki Tadeuszem Kłosem. Przybyli 
również goście z miejsc gdzie dotąd pracował 
ks. Karol Kaczor, a wiec z Pleszewa, Inowroc-
ławia, Raczkowa i Jabłkowa. W pierwszej 
ławce zasiedli ukochani rodzice proboszcza 
Maria i Kazimierz Kaczor, których wsparcie 
modlitewne – jak przyznał sam Jubilat – nie-
ustannie mu towarzyszy na drodze kapłańskie-
go życia. Gościem honorowym Jubilata był 
syn ziemi skockiej ks. abp Marian Przykucki 
emerytowany arcybiskup metropolita Szcze-
cińsko–Kamieński. Był też dziekan dekanatu 
goślińskiego ks. kan. Mikołaj Kostecki, który 
odczytał listy gratulacyjne przesłane przez 
abpa. Henryka Muszyńskiego, metropolitę 
gnieźnieńskiego i abpa. Stanisława Gądeckie-
go, metropolitę poznańskiego. Na uroczystość 
przyjechali także siostra Klara Przykucka ze 
zgromadzenia Sióstr Elżbietanek i ks. Bro-
nisław Sobkowiak – również pochodzący ze 
Skoków oraz ks. kan. Andrzej Trzemżalski 
– proboszcz z Podlesia Kościelnego, a także 
pierwszy wikariusz, z którym Jubilat pracował 

–  ks. Jacek Wichłacz. Z poznańskiego semi-
narium duchownego przybył też kleryk Karol 
Przykucki. Obecni byli także nauczyciele ze 
szkół do których uczęszczał ks. Karol Kaczor 
w dzieciństwie i młodości.

Jubileuszowe kazanie wygłosił proboszcz 
parafii pw. św. Katarzyny w Opatówku ks. 
dr Andrzej Bohdanowicz, który jest także 
wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Se-
minarium Duchownego w Gnieźnie.

Podczas kazania, kaznodzieja jubileuszowy 
przypomniał pokrótce drogę kapłańskiego ży-
cia Jubilata, która po świeceniach skierowała 
młodego ks. Karola jako wikariusza na rok do 
parafii pw. św. Floriana w Pleszewie. Następny 
etap w życiu to długa praca w Inowrocławiu. 
Najpierw w latach 1984-86 jako wikariusz pa-
rafii pw. św. Mikołaja i kapelan szpitala im. dr 
Ludwika Błażka, a następnie w latach 1986-97 
praca jako kapelan tegoż szpitala. Posługa ta 
poświecona była wyłącznej służbie chorym. W 
czasie pobytu  w Inowrocławiu ks. Karol Ka-
czor był też kapelanem głuchoniemych rejonu 
Inowrocławskiego przekazując Dobrą Nowinę 
o zbawieniu językiem migowym. 

Po 13-to letniej pracy w Inowrocławiu 
dekretem ks. abpa. Henryka Muszyńskiego 
metropolity gnieźnieńskiego ks. Karol Kaczor 
został posłany jako proboszcz do Raczkowa 
i Jabłkowa, gdzie sprawował opiekę dusz-
pasterską nad powierzoną sobie wspólnotą 
parafialną. Miał tu też pieczę nad dwoma 
drewnianymi kościołami (w Jabłkowie pw. 
św. Michała Archanioła i w Raczkowie pw. 
Wszystkich Świętych). Posługa ta trwała od 
1997 do 2004 roku. 

W końcu ks. abp. Henryk Muszyński posłał 
dzisiejszego Jubilata jako proboszcza do pa-

rafii pw. św. Mikołaja bpa w Skokach gdzie 
oprócz zwykłych obowiązków w pracy duszpa-
sterskiej czekało wielkie zadanie – dzieło ge-
neralnego remontu kościoła pw. św. Mikołaja 
bpa. Realizację tego wielkiego w rozmachu 
i kosztach dzieła podjęto jesienią 2005 r. 
Dotychczas udało się wyremontować dwie 
ściany kościoła. W tym roku planowany jest 
remont dachu. Kaznodzieja wspomniał rów-
nież czasy seminarium i pierwsze spotkanie ze 
swoim, nieco starszym kolegą, który wówczas 
kończył trzeci rok studiów. W kazaniu mowa 
była również o powołaniu kapłańskim i o jego 
realizacji w pracy duszpasterskiej. 

Jubileusz stał się także okazją do wspo-
mnień i opowiadania miłych anegdotycznych 
historii związanych z osobą ks. Karola. 

Uroczystość uświetnił występ Chóru Harfa, 
oraz gra i śpiew Pani Katarzyny Dziel oraz 
Panów Jerzego Muszyńskiego, Pawła Białego 
i Krzysztofa Koniarka. Nad przygotowaniem 
i przebiegiem jubileuszu czuwał wikariusz 
skockiej parafii ks. Leszek Sakowski.

Na zakończenie mszy św. składano życze-
nia, podczas których miłym słowom nie było 
końca.

Po skończonej uroczystości, zaproszeni 
przez Jubilata goście, zostali podjęci poczę-
stunkiem w archidiecezjalnym Domu Reko-
lekcyjnym w Rościnnie.

Na dalszą drogę kapłańskiej posługi życzy-
my błogosławieństwa bożego, zdrowia oraz sił 
w realizacji zamierzonych celów, tak w sferze 
duchowej jak i materialnej, aby parafianie 
umacniali się w wierze, a remont kościoła 
pw. św. Mikołaja zmierzał do szczęśliwego 
zakończenia.

łukasz Ogórkiewicz

Srebrny Jubileusz ks. Karola Kaczora 
– proboszcza skockiej parafii
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Podziękowanie
25 lat minęło – srebrny jubileusz posługi kapłańskiej w służbie 

Kościoła Katolickiego – Bogu i Człowiekowi.
Ważne jest to, co było. Ważniejsze – Tu i Teraz.

Wszystkim, którzy dnia 31 maja 2008 r. wraz ze mną dziękowali Bogu, 
włączając się swoją obecnością we wspólną modlitwę mszalną 

w kościele pw. świętych Piotra i Pawła w Skokach, 
wszystkim, którzy w imieniu instytucji, stowarzyszeń, związków, 

organizacji oraz własnym skierowali pod moim adresem życzliwe słowa, 
złożyli życzenia, ofiarowali prezenty oraz kwiaty, za wszystkie gesty 

pamięci i życzliwości – składam z serca płynące podziękowania.
Niech Dobry Bóg, w imieniu którego służę, 

obdarzy wszystkich swoimi łaskami.
Bóg zapłać.

Ks. Karol Kaczor – Skoki 

„MATKA, MAMA, MAMUSIA!”
- wieczór poetycko –muzyczny 

„Matka, Mama, Mamusia” – to hasło „Wieczoru poetycko – mu-
zycznego” adresowanego do wszystkich matek, który z inicjatywy Rady 
Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w łosińcu odbył się 28 maja 
br. w Centrum Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod Lasem” 
w łosińcu.

 Nic więc dziwnego, że jego uczestnikami były łosinieckie Panie, 
a przy wspólnej kawie zasiadły reprezentujące wszystkie pokolenia 
matki. Były więc prababcie i babcie, a także mamy i te najmłodsze 
– mamusie. 

Ale nie tylko, na zaproszenie organizatorów spotkania, gośćmi 
wieczoru były też Panie: Iwona Migasiewicz i radna Rady Miejskiej 
Gminy Skoki Jolanta Sawińska, oraz Panowie: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Kujawa i współwłaściciel „Stajni”, dzięki uprzej-
mości którego spotkanie miało miejsce Wiesław Szczepański. 

Wieczór umilali członkowie Koła Poetycko - Literackiego działają-
cego przy Bibliotece w Obornikach Wlkp. Tak więc, w wykonaniu Pań: 
Barbary Zielińskiej i Jolanty Staniszewskiej zabrzmiały wzruszające 
słowa poświęcone matkom, a zawarte w wierszach znanych poetów 
polskich, oraz w wierszach własnych kompozycji wykonawczyń, a 
poświęconych wspomnieniom swych matek i swego dzieciństwa. 
Natomiast z ust Pana Czesław Karolczaka i towarzyszącej mu gitary 
popłynęły słowa i dźwięki pieśni wyrażających uczucia do matki, a 
rozsławione min. przez Mieczysława Foga, Annę German, Irenę Santor 
i Violettę Villas. 

Doniosłość spotkania podkreślał i w miły nastrój wprowadzał pło-
mień płonących świec, a do wyboru uczestników serwowano kawę i 
herbatę oraz słodkie wypieki, napoje chłodzące, cukierki i owoce. Był 
też, w tej sytuacji naturalny i tradycyjny toast za zdrowie wszystkich ma-
tek, po którym popłynęły słowa pieśni sentymentalnych i biesiadnych, 
w trakcie których Panu Czesławowi i jego gitarze dzielnie towarzyszyli 
uczestnicy wieczoru.  

Wieczór, 28 maja br. to udana impreza, która pokazała, że 
dzięki dobrej woli i współpracy mieszkańcy wsi niewielkim 
kosztem mogą oderwać się od codziennych zajęć i kulturalnie 
spędzić czas.

Łosinieckim Paniom życzymy więcej podobnie udanych imprez.

DZIEŃ MATKI I DZIEŃ DZIECKA 
W PAWłOWIE SKOCKIM

Nie tylko okolicznościowy tort i kawa, ale i wiele atrakcji o cha-
rakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, oczekiwało na 
przybywających w sobotnie popołudnie- 31 maja br. do Świetlicy w 
Pawłowie Skockim.

Bo też odbywała się tu niecodzienna uroczystość. Wspólnie święto-
wano Dzień Matki i Dzień Dziecka. Nic też dziwnego, że do Świetlicy 
licznie przybyły mamy oraz  ich pociechy w wieku przedszkolnym i 
szkolnym.

O całość uroczystości zgodnie zadbały panie ze Świetlicy Środowi-
skowej wraz z Radą Sołecką, a o tym, że dzieci pod kierunkiem swych 
pań przygotowały się do niej od dawna świadczył bogaty program 
artystyczny dedykowany mamom. Były więc liczne wiersze i piosenki, 
i nie tylko. Każda mama została obdarowana pięknym kwiatkiem, 
wykonanym przez dzieci. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla 
wszystkich. Tak więc, każda z mam mogła spróbować swej sprawno-
ści i siły, a służyły temu konkursy- zawody: ubijania piany z białek, w 
którym zwyciężyła pani Lidia Kasprzak oraz przeciągania liny, gdzie 
zwycięstwo należało do pan: Grażyny Andrzejewskiej i Marii Bania.

W konkurencjach sprawnościowych dla dzieci z kolei triumfowali:
- w rzucie woreczkami do kosza,  w grupie klas I-III- Klaudia Za-

łęska, w grupie klas  IV-VI - Aleksandra Godek, w grupie gimnazjalnej 
- Natalia Pietrzycka;

- w wyścigach w workach: w grupie klas I-V - Magda Paczyńska, 
Daria Gruszka, Patryk Paczkowski, Remigiusz Muller i Dawid Godek; 
w grupie gimnazjalnej: Izabela Walczak, Aleksandra Godek i Milena 
Witkowska,

- w wyścigach ze skakanką: Magda Paczyńska, Marlena Robasz-
kiewicz, Klaudia Załęska, Natalia Pietrzycka, Dawid Pietrzycki i 
Daria Gruszka,

- w przeciąganiu liny: Milena Witkowska, Aleksandra Godek, 
Krzysztof Krupa i Kamil Paczyński;

- w hula-hop: w grupie klas I-III – Klaudia Załęska, w grupie klas 
IV-VI Milena Witkowska, w grupie gimnazjalnej Joanna Sztandera.

Był też konkurs ekologiczny, w którym uczestnicy musieli odpowie-
dzieć na szereg pytań  z zakresu przyrody i ochrony środowiska, a jego 
zwycięzcami zostali: Izabela Walczak i Karol Paczyński.

Jak na prawdziwych zawodach przystało były nagrody dla zwycięzców 
oraz upominki dla uczestników. Nie zabrakło też słodyczy i gadżetów 
promujących gminę dla wszystkich uczestników uroczystości.

Organizatorzy uroczystości zgodnie podkreślają, że tak bogaty pro-
gram i oprawa, nie byłyby możliwe bez pomocy finansowej i rzeczowej 
ze strony panów: Kubiatowicza i Marcinkowskiego oraz Piekarni 
„EMKA” pana Migasiewicza i firmy budowlanej „DOROTA”, a tak-
że: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy i za tę pomoc wszystkim wymienionym 
osobom i instytucjom serdecznie dziękują w imieniu wszystkich jej 
uczestników.

DZIEŃ DZIECKA W GRZYBOWIE 
– GRZYBOWICACH !

Festyny, pikniki i spotkania organizowane z okazji Dnia Dziecka 
nie zakończyły się z dniem 1 czerwca. W Sołectwach uroczystości kon-
tynuowano i w dniach następnych, a jedną z nich był zorganizowany 
12.06.br. Piknik w Grzybowicach. 

Uroczystość ta zorganizowana z inicjatywy Sołtysa Andrzeja Za-
ranka przy współudziale Rady Sołeckiej zgromadziła nie tylko dzieci 
z Grzybowa i Grzybowic.

 Tak jak w innych miejscowościach towarzyszyli im rodzice i starsze 
rodzeństwo, a w charakterze gości  pojawili się Burmistrz Tadeusz 
Kłos oraz radna Rady Miejskiej Gminy Skoki Anna Kaczmarek, 
która wraz z mężem Stanisławem przeprowadziła liczne konkursy 
sprawnościowo – rekreacyjne(biegi z piłeczka pingpongową i biegi w 
workach oraz nadmuchiwanie balonów, to tylko niektóre z nich) oraz 
konkursy dotyczące znanych postaci z bajek na podstawie literatury, 
muzyki i filmów dla dzieci.

Na wszystkich uczestników konkursów  czekały upominki i nagrody, 
a do dyspozycji wszystkich uczestników spotkania były zimne i ciepłe 
napoje oraz słodkie wypieki, a na zakończenie grzane kiełbaski. 

Imprezie towarzyszyły piękne melodie, o repertuar których dbał 
pan Stanisław.

Uśmiechy i wyrazy zadowolenia na twarzach dzieci oraz liczny i 
chętny udział we wszystkich konkurencjach stanowiły miłą podziękę 
dla organizatorów i były doskonałą zachętą  do podobnych działań w 
przyszłości.
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WĘDKARSKI PIKNIK 
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Najpierw były przygotowania, 
zarówno ze strony organizato-
rów, jak i uczestników zawodów, 
młodych miłośników wędkarstwa 
i wreszcie nadszedł oczekiwany 
moment. 

Godz. 14:00, 31 maja i na 
stawach państwa Teresy i Lesz-
ka Jankowskich rozpoczął się 
organizowany przez Koło PZW 
w Skokach z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka Piknik 
Wędkarski połączony z Zawo-
dami Wędkarskimi dla najmłod-
szych Skoczan: przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych. 
Czynny udział w zawodach wzię-
ło 43 dziewcząt i chłopców w to-
warzystwie rodziców i starszego 
rodzeństwa. 

Jak na zawody przystało, sygnałem do ich rozpoczęcia stał się wy-
strzał z rakietnicy. Potem do wody posypała się zanęta i „kije” poszły 
w ruch. W tym czasie Zarząd Koła i skupieni wokół niego członkowie 
PZW, czuwali nad ich prawidłowym przebiegiem i organizacją oraz 
nad aprowizacją - przez cały czas były podawane  zimne napoje, a dla 
rodziców również kawa. Były też placki i jak na każdych zawodach 
wędkarskich przygotowana przez pana Mariana grochówka, a dodat-
kowo kiełbaski z rożna.

Ponowny wystrzał z rakietnicy oznajmił  zakończenie zawodów  i 
rozpoczęcie pracy przez Komisję Sędziowską. Było więc ważenie i 
liczenie złowionych przez zawodników ryb oraz ogłoszenie wyników, 
których z niecierpliwością oczekiwali zawodnicy i ich rodziny. 

Teraz okazało się, że triumfatorem dnia, tak jak w trakcie ubie-
głorocznych zawodów został Natan Szalaty - jego połów to 3 karpie 
o łącznej wadze 3,36 kg., w tym najcięższy 1,72 kg. Drugie miejsce 
zajął Szymon Pełczyński - 1,78 kg. Trzecie i czwarte miejsca należały 
do dziewczynek: Agata Klewenhagen - złowiła - 1,66 kg, a Martyna 
Adamska - 1,22 kg, na którą tą wagę złożyły się 43 sztuki złowionych 
płotek, co oznacza, że co najmniej tyle razy jej haczyk zapadał w wody 
stawu. Piąte miejsce, z ilością 0,5 kg zajęła Julia Frąckowiak.

Piknik Wędkarski, to wspaniała impreza dla najmłodszych i ich ro-
dziców, która organizowana z inicjatywy Zarządu Koła PZW wymagała 
równocześnie zaangażowania zarówno fizycznego jak i finansowego 
wielu osób: Teresy i Leszka Jankowskich, Leszka i Jacka Dudków, 
Jarosława Klewenhagena, Grzegorza Kamińskiego, Gospodarstwa 
Rybackiego w Skokach i Ireneusza Beltra, Krzysztofa Migasiewicz i 
Piekarni EMKA, Franciszka Bobra, Alojzego Pacholskiego, Andrzeja 
Pilaczyńskiego, Karola Neumana, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
Tadeusza Kłosa oraz członków Koła PZW nr 120 w Skokach.

Za to zaangażowanie i okazane serce dziękujemy w imieniu dzieci 
i ich rodziców.

Edmund Lubawy

RAJD ROWEROWY Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA, 

CZYLI ROWEREM WOKÓł 
JEZIORA BUDZISZEWSKIEGO
Zorganizowany 1 czerwca rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka 

był 2 z cyklu 4 rajdów organizowanych przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki w 2008 roku. Tym razem przy współudziale Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gimnazjum w 
Skokach w ramach ogólnokrajowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. W organizacji rajdu pomogło jak zwykle koło PTTK Nowe 
Miasto z Poznania. 

Trasa liczyła ok. 16 km i wiodła wokół jez. Budziszewskiego. 
Uczestnicy wyruszyli jak zwykle o godz. 10:00 z rynku w Skokach, 
żegnani przez burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych panią 
Małgorzatę Szpendowską-Wylegalską. 

Meta tym razem znajdowała się przy Gimnazjum w Skokach. 
Czekały tam na nas smażone kiełbaski, placki i soki, oraz konkursy 
sprawnościowe takie jak: rzut beretem, chodzenie na szczudłach 
i rzut lotką, oraz z prawdziwego zdarzenia ścianka wspinaczko-
wa. 

W rzucie beretem bezkonkurencyjnym okazał się Kamil Ja-
kubowski, II miejsce zajęła Ewelina Konwińska, a III Weronika 
Zrobczyńska. W rzutach lotkami najwięcej punktów zdobył Ar-
tur Pędzik, na II miejscu uplasował się Błażej Zienkowicz, a III 
miejsce wywalczył Jakub Kwapiński. Najlepszy czas w przejściu 
na szczudłach zdobył Radek Kramer, o krok od niego był Paweł 
Suwała-Suwalski. Mimo, iż wielu uczestników próbowało swoich 
sił w tej konkurencji, jedynie tym dwom chłopcom udało się przejść 
cały wyznaczony metraż. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali 
plecaki, drugiego zestaw do badmintona, a trzeciego rękawiczki 
do jazdy na rowerze.  

Organizatorzy ufundowali również nagrody dla najmłodszych 
i najstarszych uczestników rajdu. I tak najmłodszą uczestniczką 
rajdu okazała się 6-letnia Martynka Florysiak, a najmłodszym 
uczestnikiem niespełna 5-letni Mikołaj Florysiak. Rodzeństwo 
mieszka na stałe w Poznaniu, na naszym terenie przebywa na 
działkach letniskowych z dziadkami, którzy także uczestniczyli 
w rajdzie. 

Nagród nie zabrakło także dla tych najwcześniej urodzonych. 
Prześliczne zegarki trafiły do rąk Pani Anieli Zawidzkiej i Pana 
Remigiusza Florysiaka dziadka najmłodszych uczestników.

Wszystkie dzieci otrzymały także opaski odblaskowe, smycze i 
zakładki do książek o tematyce profilaktycznej. 

Burmistrz ufundował dla młodych rowerzystów książeczki 
kolarskie PTTK, w których będą one mogły zbierać pieczątki z 
imprez rowerowych i zdobywać w przyszłości odznaki turystyczne 
PTTK.

Organizatorzy składają podziękowania paniom z GKRPA: 
Małgorzacie Szpendowskiej-Wylegalskiej, Violettcie Guner, Alicji 
Kramer oraz Małgorzacie Wojciechowskiej oraz nauczycielkom 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach: Beacie Babra-
kowskiej, Małgorzacie Zrobczyńskiej, siostrom Hannie i Ilonie 
Węgleskim, Elżbiecie Berendt, Alicji Nowak, Magdalenie Fertsch, 
Agnieszce Wasylewicz, Danucie Słomie, Paulinie Pytlińskiej. 

Podziękowanie składamy także dla Komisariatu Policji w Sko-
kach za zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestnikom rajdu podczas 
przejazdu przez drogę wojewódzką Poznań - Wągrowiec. 

W tym roku przed nami przynajmniej dwa rajdy. Następny 13 
lipca z metą w Agroturystycznym Centrum Sportów Konnych i 
Rekreacji „Stajnia pod lasem” w Łosińcu. 

Zapraszamy ;-)
Karolina Stefaniak 

WAKACJE 2008
Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem „REHA-
BILITACJA” w Wągrowcu w okresie wakacji letnich 2008 roku 58 
dzieci i 3 opiekunów z terenu naszej Gminy będzie wypoczywać nad 
morzem i w górach.

W terminie od 23 lipca do 27 lipca br. do Polanicy Zdroju wyjedzie 
grupa 8 osób, do Niechorza w ramach dwóch turnusów wyjedzie 53 
dzieci. 

Mamy nadzieję, że wypoczynek będzie udany i uczestnicy wrócą 
pełni wrażeń. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku.
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Ogłoszone przetargi: 
- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu gminnego 

stanowiącego działkę nr 55 o pow. 1,00 ha w Jabłkowie.
- Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Sławie Wielkopolskiej – działka nr 3/10 o pow. 
11,7361 ha w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” stanowi tereny 
zainwestowania jednostek osadniczych względnie koncentracji 
działalności gospodarczej.

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

Akacjowej w Skokach. Zakończono  budowę kanalizacji desz-
czowej. Obecnie wykonywane jest   okrawężnikowanie ulicy, 
następnie zostanie nawieziony tłuczeń i  ułożona  nawierzchnia 
asfaltowa.

- Zakończono prace przy budowie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze gminnej w Lechlinku

- Zakończono likwidację uszkodzeń i wyrw powstałych w okresie 
zimowym na nawierzchniach asfaltowych na terenie Miasta i 
Gminy. 

- Rozpoczęto prace  związane z odtworzeniem nawierzchni Placu 
Powstańców Wlkp. w Skokach. W pierwszym etapie prac zostanie 
odtworzona nawierzchnia Palcu Strażackim. 

- Przystąpiono do realizacji termomodernizacji Przedszkola Sa-
morządowego w Skokach 

- Trwają prace przy odtworzeniu rowu przydrożnego w Grzybowi-
cach.

- Rozpoczęto realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego 
na terenie Gminy Skoki. Lekarz weterynarii rozpoczął działania 
w terenie i pobiera próbki krwi od świń w poszczególnych gospo-
darstwach. 

Ponadto Burmistrz  wydał zarządzenia w sprawie:
- powołania Komisji dokonującej oceny i wydzielenia dokumentów 

do zniszczenia z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na 
rok 2008/2009 

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008. 
- zmiany zarządzenia nr 10/2008 r. z dnia 17 stycznia 2008 roku 

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych 
w podziale na dysponentów środków oraz planu wydatków na 
zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki 
w roku 2008.

- zarządzenia wyboru sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Skoki 
– Sołectwa Budziszewice.

- 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 zm.) 

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

- ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu gruntów gminnych 
do wydzierżawienia 

- zarządzenia wyboru sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Skoki 
– Sołectwa Budziszewice.

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości grunto-
wej przeznaczonej do zbycia w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny 
Szczodrochowo 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

z dnia 5 czerwca 2008r.
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej 

siedzibie Obwodowej  Komisji Wyborczej w wyborach uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej Gminy Skoki zarządzonych na dzień 27 
lipca 2008r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tj. Dz. U. z 2003r. Nr 
159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami/ podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerze i granicach części obwodu głosowania oraz o wyzna-
czonej tymczasowej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach 
uzupełniających.

Nr 
ob-

wodu

Nr
okręgu 
wybor-
czego

Granice  części  
obwodu głosowania

Tymczasowa
siedziba Obwo-
dowej Komisji 

Wyborczej
6 10 Gmina Skoki 

Wsie: Dzwonowo, Dzwonowo 
Leśne, Ignacewo, Miączynek, 
Niedźwiedziny, Pawłowo Sko-
ckie, Stawiany

Szkoła 
Podstawowa 
w Rejowcu 

tel. 061 8 124 
682

Głosowanie przeprowadzone będzie w siedzibie Obwodowej Ko-
misji Wyborczej w godzinach od 6oo do 20oo w dniu 27 lipca 2008r.

UCZEŃ NA WSI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach zakończył w miesiącu czerw-

cu realizację  programu PFRON ,,Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształce-
nia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, poprzez 
poprawę warunków ich kształcenia, umożliwienie im uczestnictwa 
w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i 
psychicznej.   

W realizowanym przez nas programie PFRON wzięło udział 15 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, konty-
nuujących naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponad-
gimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej).

Na realizację programu otrzymaliśmy z PFRON 27.564,30 zł.
Przyznawana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach 

programu obejmowała m.in.:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności 

fizycznej lub psychicznej,
- koszty związane z dostępem do interentu (dostęp i abonament),
- koszty związane z wyjazdami organizowanymi w ramach zajęć 

szkolnych,
- opłaty za naukę (czesne). 
Liczymy na to, że program ten będzie realizowany długofalowo. W 

związku z tym zapraszamy chętnych do jego przystąpienia z początkiem 
nowego roku szkolnego 2008/2009.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach w/w programu będą 
mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne (dzieci i młodzież), które:

1. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności ;

2. pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole 
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej);

3. posiadają stałe zameldowanie na terenie naszej gminy; 
4. posiadają średnie miesięczne dochody brutto, które nie przekra-

czają 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego 
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domo-
wym.

Szczegółowych informacji na temat programu PFRON ,,Uczeń na 
wsi” udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach – Pani 
Jolanta Kalka – tel. 61/89-25-827.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż  działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp.- obręb geodezyjny Szczodrochowo oznaczonych geodezyjnie  jako:
I. Przetargi w dniu 04 sierpnia 2008r. (poniedziałek)

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji  gruntów, numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpła-
ty wadium i 

wysokość
wadium w zł

Miejsce i ter-
min przetargu

 1       2 3 4 5 6
 1.     Działka nr 15/44 o pow. 0,0814 ha 

w SławieWlkp.-obręb Szczodro-
chowo ujawniona w K.W.  nr 
43.475 SR Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje obciążeń. 

Działka w Sławie Wlkp. przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne (budynki mieszkalne parterowe z poddaszem).
Warunki zabudowy:
a) szer. elewacji frontowej max. 16,00 m,
b) wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – wys. okapu max. 4,00 m,
c) wysokość głównej kalenicy - max  9,00 m,
d) kąt nachylenia połaci dachowych  200 – 350,
e) układ połaci dachowych –  dach dwu-lub wielospadowy,
f) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna względnie blachodachówka,
g) wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do pow. działki – max. 25%

 
39.467,00 4.000,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu 

UMiG-Skoki
w dniu
 04. 08.2008r.
  o godz. 900  

 2. Działka nr 15/45 o pow. 0,0814 ha 
w Sławie Wlkp. obręb Szczodro-
chowo ujawniona w K.W nr 43.475 
SR Wągrowiec. Księga Wieczysta 
nie wykazuje obciążeń 

j.w.
40.492,00 4100,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
04.08.2008r.
o godz. 945 

3. Działka nr 15/46 o pow. 0,814 ha 
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
Szczodrochowo ujawniona w K.W 
nr 43.475 SR Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w.
40.492,00 4.100,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 
04.08.2008r.
o godz. 1030

4. Działka nr 15/47 o pow. 0,1260 ha 
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
Szczodrochowo ujawniona w K.W 
nr 43.475 SR Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w
60.720,00 6.000,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
04.08.2008r.
o godz. 1115  

5. Działka nr 15/48 o pow. 0,1347 ha 
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
Szczodrochowo ujawniona w K.W 
nr 43.475 SR Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w
66.510,00 6.600,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
04.08.2008r.
o godz. 1200

6. Działka nr 15/49 o pow. 0,1260 ha 
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
Szczodrochowo ujawniona w K.W 
nr 43.475 SR Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje obciążeń

j.w
60.720,00 6.100,00

do 31.07.2008
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
04.08.2008r.
o godz. 1245

II. Przetargi w dniu 05 sierpnia 2008r. (wtorek) 

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg

ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki 

zabudowy

Cena 
wywoławcza
w zł (brut-

to)

Termin wpła-
ty wadium
i wysokość

wadium w zł

Miejsce i 
termin prze-

targu
 1       2 3 4 5 6
 7.     Działka nr 15/50 o pow. 0,1482 ha

w SławieWlkp.-obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W.  nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Działka w Sławie Wlkp. przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne ( budynki mieszkalne parterowe z poddaszem).
Warunki zabudowy:
a) szer. elewacji frontowej  max. 16,00 m,
b) wys. górnej krawędzi
elewacji frontowej – wys. okapu max. 4,00 m,
c) wysokość głównej kalenicy - max  9,00 m,
d) kąt nachylenia połaci dachowych  200 – 350,
e) układ połaci dachowych –  dach dwu-lub wielospadowy,
f) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna względnie blachodachówka,
g) wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do pow. działki – max. 25%

73.090,00 7.300,00
do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
05. 08.2008r.
o godz. 900  

 8. Działka nr 15/51 o pow. 0,1459 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W  nr 43.475 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
Wykazuje obciążeń 

j.w.
  70.190,00 7.000,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
05.08.2008r.
o godz. 945 

9. Działka nr 15/52 o pow. 0,1424 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w.
  70.260,00 7.000,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 
05.08.2008r.
o godz. 1030

10. Działka nr 15/53 o pow. 0,0713 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
  34.710,00   3.500,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
05.08.2008r.
o godz. 1115  

11. Działka nr 15/54 o pow. 0,0728 ha
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
  36.295,00 3.600,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
05.08.2008r.
o godz. 1200

12.
Działka nr 15/55 o pow. 0,0742 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
  36.980,00 3.700,00

 do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
05.08.2008r.
o godz. 1245
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III. Przetargi w dniu 06 sierpnia 2008r. (środa) 
 1       2 3 4 5 6

 13.     Działka nr 15/56 o pow. 0,0811 ha
w SławieWlkp.-obręb Szczodrochowo 
ujawniona w K.W.  nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Działka w Sławie Wlkp. przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne ( budynki mieszkalne parterowe z poddaszem).
Warunki zabudowy:
a) szer. elewacji frontowej     max. 16,00 m,
b) wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – wys. okapu max. 4,00 m,
c) wysokość głównej kalenicy - max  9,00 m,
d) kąt nachylenia połaci dachowych  200 – 350,
e) układ połaci dachowych – dach dwu-lub wielospadowy,
f) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna względnie blachodachówka,
g) wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do pow. działki – max. 25%

40.350,00 4.000,00
do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
06. 08.2008r.
o godz. 900  

 14. Działka nr 15/58 o pow. 0,1027 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrochowo 
ujawniona w K.W nr 43.475 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
Wykazuje obciążeń 

j.w.
49.640,00 5.000,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
06.08.2008r.
o godz. 945 

15. Działka nr 15/59 o pow. 0,1036 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w.
51.325,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 
06.08.2008r.
o godz. 1030

16. Działka nr 15/60 o pow. 0,1036 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
51.325,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
06.08.2008r.
o godz. 1115  

17. Działka nr 15/61 o pow. 0,1036 ha
w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny 
ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
51.325,00 5.100,00

do 01.08.2008 
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
06.08.2008r.
o godz. 1200

18.
Działka nr 15/62 o pow. 0,1135 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
53.985,00 5.400,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
06.08.2008r.
o godz. 1245

IV. Przetargi w dniu 07 sierpnia 2008r. (czwartek)
 1       2 3 4 5 6

 19.     Działka nr 15/63
o pow. 0,1027 ha
w Sławie Wlkp.-obręb
Szczodrochowo
ujawniona w K.W.  nr 43.475 SR 
Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Działka w Sławie Wlkp. przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne ( budynki mieszkalne parterowe z poddaszem).
Warunki zabudowy:
a) szer. elewacji frontowej     max. 16,00 m,
b) wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – wys. okapu max. 4,00 m,
c) wysokość głównej kalenicy - max  9,00 m,
d) kąt nachylenia połaci dachowych  200 – 350,
e) układ połaci dachowych – dach dwu-lub wielospadowy,
f) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna względnie blachodachówka,
g) wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do pow. działki – max. 25%

49.645,00 5.000,00
do dnia
01.08.2008r.
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07. 08.2008r.
  o godz. 900  

 20. Działka nr 15/64 o pow. 0,1031 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrochowo 
ujawniona w K.W nr 43.475 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
Wykazuje obciążeń 

j.w.
51.085,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07.08.2008r.
o godz. 945 

21. Działka nr 15/65 o pow. 0,1033 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w.
51.180,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 
07.08.2008r.
o godz. 1030

22. Działka nr 15/66 o pow. 0,1033 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
51.180,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07.08.2008r.
o godz. 1115  

23. Działka nr 15/67 o pow. 0,1034 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
51.230,00 5.100,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07.08.2008r.
o godz. 1200

24.
Działka nr 15/68 o pow. 0,1381 ha
w Sławie Wlkp. obręb Szczodrocho-
wo ujawniona w K.W nr 43.475 SR 
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w
  63.920,00 6.400,00

do 01.08.2008
n a  k o n c i e 
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07.08.2008r.
o godz. 1245

V. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 81  1020 3903 0000 1502 0011 8935 BP PKO o/Wągrowiec z 
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 31 lipca 2008r.  (przetargi w dniu 04 sierpnia 2008 r – po-
niedziałek)  oraz  01 sierpnia 2008r. (przetargi w dniach:  05 sierpnia 2008r. – wtorek,   06 sierpnia 2008r. – środa oraz  07 sierpnia 2008r. – czwartek.
VI. Termin i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sali posiedzeń  w dniach:  
1. 04 sierpnia 2008r. od godz. 900 – poniedziałek (6 działek – wadium na koncie Urzędu do 31.07.2008r. )
2. 05 sierpnia 2008r. od godz. 900  - wtorek (6 działek – wadium na koncie Urzędu do 01.08.2008r. ) 
3. 06 sierpnia 2008r. od godz. 900 – środa  (6 działek –  wadium na koncie Urzędu do 01.08.2008r.
4. 07 sierpnia 2008r. od godz. 900  - czwartek (6 działek – wadium na koncie Urzędu do 01.08.2008r.
VII. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: 
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
VIII. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.
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Świętowali wspólnie mieszkańcy Gminy 
oraz przyjaciele i sympatycy Ziemi Skockiej, 
nie tylko z kraju, ale i z gmin partnerskich, 
z Bardowick w Niemczech i z Drechterland 
w Holandii. To właśnie, spotkanie władz 
samorządowych oraz stowarzyszeń współ-
pracujących z tymi gminami i uczestników 
marcowej wycieczki do Niemiec oraz majowej 
wycieczki do Holandii, odbyte w przeddzień 
uroczystości w „Stajni Pod Lasem” miało 
na celu zacieśnienie i nawiązanie nowych 
przyjaźni i kontaktów między mieszkańcami 
tych trzech gmin. 

Zgodnie z programem tegoroczne Dni 
rozpoczęły rozegrane w godzinach przedpo-
łudniowych w sobotę – 14 czerwca na jeziorze 

Rościńskim Międzynarodowe Zawody Węd-
karskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki (szerzej w artykule pod tytułem Mię-
dzynarodowe Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza. W godzinach przedpołudniowych 
miał też miejsce Konkurs Ortograficzny „O 
Pióro Burmistrza”, mający wyłonić mistrzów 
ortografii z Gminy Skoki.

Tyle niejako w przedbiegach. Bo oficjalne 
otwarcie Dni przez Burmistrza Tadeusza 
Kłosa, łącznie z powitaniem uczestników i 
zachęceniem wszystkich do wspólnej zabawy 
nastąpiło w tym dniu na boisku sportowym 
„Wełny” o godzinie 16:00. Słowa te poprze-
dziła parada motocyklistów i ich ognistych 
rumaków oraz występ Chóru „Harfa” pod 

dyrekcją Antoniego Wiśniewskiego, który w 
nowych strojach w stylu Country słowami spe-
cjalnie przetworzonej na tę okoliczność przez 
dyrygenta piosenki  zachęcał mieszkańców i 
wszystkich przyjaciół do przybycia do Skoków, 
a wszystkich obecnych, w tym uczestniczące 
w uroczystości zespoły do wspólnego śpiewu 
i wspólnej zabawy.

Teraz scena należała do młodych skoczan. 
Były więc występy taneczne w stylu Country 
Zespołu „Skoczki” i Zespołu „Płomień” z 
Młodzieżowego Ośrodka w Antoniewie, a 
po nich pokazy hipiczne – skoki konne przez 
przeszkody i kawalkada będąca wspaniałą 
prezentacją koni i jeźdźców w wykonaniu 
członków Klubu „Sokół” z Damasławka. 

14-15.06  DNI MIASTA I GMINY SKOKI!

Ale się działo! I to wszystko na dniach Miasta i Gminy Skoki obchodzonych 14 i 15 czerwca br. pod ha-
słem „Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków”, w trakcie których organizatorzy – Biblioteka Miasta i 
Gminy oraz stowarzyszenia i instytucje z nią współpracujące zadbały o to, by każdy przybyły mógł znaleźć 
coś interesującego dla siebie. Bo przecież, chociaż impreza odbywała się w STYLU COUNTRY, były też 
koncerty, konkurencje i pokazy na wskroś nam współczesne.

Wszystkie drogi prowadzą dziś 
do Skoków!



Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków!



Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków!
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A że obecny 2008 rok, to 15 rok powstania 
i działalności scenicznej „Skoczków”, były też 
dla nich wielkie życzenia od ich „starszych ko-
legów po fachu”, to jest od Zespołu Harfy.

Przerywnikiem w pokazach hipicznych 
był koncert Zespołu „Klakson Bodara”. 
Natomiast o godzinie 19 ponownie na scenie 
zapanowała strefa Country, a w jej trakcie 
zaprezentował się Zespół „Country Show 
Band”. Dużym zaskoczeniem był wspaniały, 
okolicznościowy tort, którym przedstawicielki 
organizatorów częstowały zgromadzonych.  
Tradycyjnie już w program Dni Skoków 
wpisały się: proklamacja Brackiego Króla 
Zielonoświątkowego i ogłoszenie wyników 
Konkursu Ortograficznego „O Pióro Bur-
mistrza”. Nie inaczej było i obecnie. Zgro-
madzeni dowiedzieli się że Brackim Królem 
Zielonoświątkowym 2008r. został Brat Jan 
Kamiński, a także że zwycięzcami w Kon-
kursie Ortograficznym zostali: w kategorii 
szkół podstawowych - Natalia Witkowska, 
w kategorii szkół gimnazjalnych – Sebastian 
Seyda, a w kategorii licealistów i osób doro-
słych – Anna Kaczmarek. 

Tego wieczoru byliśmy również świadkami 
niecodziennego wydarzenia. Martin Rudolf, 
wieloletni przyjaciel Gminy Skoki uhonoro-
wany został Nagrodą Herbu Powiatu Wą-
growieckiego. Nagrodę tę, przyznaną przez 
Zarząd Powiatu na wniosek Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach za animację 
współpracy i partnerstwa międzynarodowego 

między Gminą Bardowick, a Gminą Skoki 
wręczył wyróżnionemu osobiście obecny na 
Dniach Skoków Starosta Michał Piechocki.

Sobotnie występy estradowe zakończył 
koncert Andrzeja Cierniewskiego, w trakcie 
którego zgromadzeni usłyszeli m.in. „Słodką 
Karolinę”, „Jedną małą łzę” i „Dwie Morgi 
Słońca”. Tradycyjnie już sobotni wieczór 
zakończyła Zabawa Taneczna, w trakcie 
której przygrywał Zespół „Nylon Slippers” z 
Wągrowca, a na której doskonale bawili się 
skoczanie i goście.

Uroczystości w niedzielę, 15 czerwca 
rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji miesz-
kańców, której wzniosłość podkreślał udział 
pocztów sztandarowych oraz towarzyszące 
modlitwom pieśni w wykonaniu Chóru Ka-
meralnego pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego, 
który po nabożeństwie mszalnym dał również 
koncert w kościele. Następnie, od godz. 14 
- tej na scenie prezentowały się najmłodsze 
gwiazdeczki skockiej estrady, a więc Zespoły: 
„Sweet”, „Skoczki”, „Walentynki”, „Fanta-
zja” i „Forte”. Nie zabrakło też atrakcji dla 
wszystkich spragnionych mocnych wrażeń, a 
dostarczył ich mecz „Strong Man”, w trakcie 
którego w licznych konkurencjach zmierzyła 
się reprezentacja Polski i Węgier, a który 
ostatecznie zakończył się zwycięstwem na-
szych rodaków.

Po występach siłaczy na scenie ponownie 
pojawili się artyści, a więc: Zespół „Mini 
Brathers” oraz „Akademia Tańca Metrum”, 

pomiędzy występami których prezentowały się 
nasze rodzime Zespoły tj. „Akcent”, „Skocz-
ki” i „Rosses”.W dalszej części programu 
widzowie gorącymi brawami witali Krzysztofa 
Koniarka – Skoczanina z urodzenia oraz 
występy Zespołu „Skaner”. 

Wymienionym prezentacjom towarzyszy-
ły liczne, dla wielu nie mniej interesujące 
atrakcje, a więc: wioska westernowa, zabawy 
indywidualne rodem z Dzikiego Zachodu, 
warsztaty kowalskie, wesołe miasteczko, urzą-
dzenia pneumatyczne, pokazy motoparalotni 
i strzelanie z wiatrówek oraz bogata oferta 
gastronomiczna. W roli prezentera zespołów 
i osób pojawiających się na scenie oraz kon-
feransjera, wystąpił i doskonale sobie radził 
Piotr Wiśniewski.

Tak więc, Dni Skoków – „Skoki 2008”  prze-
szły do historii. Pozostało wiele wrażeń oraz 
wspomnień wspaniałej zabawy i nowe przyjaź-
nie. I nic to, że z uwagi na tragiczne zdarzenie, 
jakiego doznali członkowie Zespołu „Polak, 
Rusek i Niemiec” fanom Rocka  nie było dane 
podziwiać jego występu. Może zobaczą go 
w przyszłości. Może już za rok. Dni Skoków 
– „SKOKI 2009” już przed nami. Tymczasem 
zapraszamy na stronę www.gmina-skoki.pl 
gdzie znajdziecie Państwo obszerną galerię 
zdjęć z minionej imprezy, oraz film zrealizo-
wany przez Wągrowiecką Telewizję Interne-
tową www.itvwagrowiec.pl będąca patronem 
medialnym minionej uroczystości. 

E. Lubawy

14-15.06  DNI MIASTA I GMINY SKOKI!
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1. Ceny zbóż.
    Obecnie (na 24 czerwca 2008) ceny skupu 

podobnie jak przed miesiącem.
Biorąc pod uwagę występującą suszę i ra-

czej niskie plony zbóż ceny ich skupu mogą 
utrzymać się na poziomie ubiegłorocznych. 
Wpływ na uzyskaną cenę będzie miała jakość 
zebranego ziarna, które w tym roku będzie 
drobne. Należy liczyć się z tym, że szczególnie 
plon zbóż jarych będzie w tym roku niski.

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 24 czerwca) 

wynosi około 4,00 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. 
W ostatnich dniach następuje spadek ceny 
skupu. Zdaniem wielu rolników jest to spo-
wodowane importem mięsa z innych krajów 
Europy.   Cena skupu młodego bydła rzeźnego 
(byki) to około 4,30 – 4,50 zł/kg plus VAT, a 
jałówki 3,60 – 3,70 zł/kg plus 3 lub 6 % VAT. 

3. Inne wiadomości.
Od 1 lipca 2008 według Głównego Urzędu 

Statystycznego wzrasta średnia cena użyt-
ków rolnych w obrocie prywatnym. Cena 
gruntów I i II klasy 31589 zł/ha, cena III i IV 
klasy 25618 zł/ha, a V i VI klasy 16942 zł/ha. 
Powyższe ceny mają znaczenie przy staraniu 
się o preferencyjny kredyt na kupno ziemi. 
Rok bieżący może okazać się ostatnim dla 
uzyskania preferencyj. kredytu KZ.

Aktualnie czynione są przygotowania do 
uznania tegorocznej suszy za klęskę. Jeżeli 
tak zostanie uznane to można przypuszczać, 
że rozpocznie się podobnie jak w latach po-
przednich ocena strat suszowych. Umożliwi 
to uzyskanie nowego „kredytu klęskowego”. 
Fakt ponownego (trzeciego już  roku) wy-
stąpienia suszy czyni bardzo trudną sytuacje 
ekonomiczną i paszową dla wielu gospodarstw 
rolnych. Niepokojący jest również stan upraw 
ziemniaków, kukurydzy, łąk i pastwisk. Do 
tego dochodzi bardzo wysoki poziom cen pa-
liw i nawozów. Wszystko to razem powoduje, 
że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna i 
wpływa na znaczny wzrost cen żywności.

Doradca Rolników 
Stanisław  Kida

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w okresie od 7 lipca do 31.12.2008r.,3 będzie rea-

lizował projekt „LEPSZE JUTRO”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 7 kobiet z Gminy Skoki, 
niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
• przełamanie barier psychologicznych utrudniających bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo 
kobietom podjęcie decyzji o znalezieniu pracy,
• poprawienie umiejętności w/w kobiet w poruszaniu się po rynku pracy,
• nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,

POGRZEBY 
CZASÓW WOJNY!
Do wiosny 1940 r. pogrzeby Polaków odbywały 

się normalnie, jak przed wojną. Wiosną 1940 r. 
został aresztowany i wywieziony do obozu kon-
centracyjnego w Dachau ksiądz proboszcz skocki 
Józef Echaust. Naszym proboszczem był od 1936 r. 
Po aresztowaniu i wywiezieniu księdza nasz kościół 
parafialny został zamknięty i przez całą okupację 
nie została w nim odprawiona ani jedna msza czy 
też nabożeństwo. 

W tym czasie jednak ludzie umierali i trzeba 
było ich pochować. Władze okupacyjne Skoków 
wtedy nakazały długoletniemu kościelnemu naszej 
parafii panu Wiktorowi Ludzkowskiemu zająć się 
pochówkiem zmarłych Polaków. U niego więc 
zgłaszały się rodziny zmarłych. Z nim wybierali 
miejsce na grób i ustalali dzień i godzinę pogrzebu. 
Rodzina zmarłego musiała kopać grób, a później 
go zasypywać. Kondukt pogrzebowy mógł iść 
zwarty dopiero na ul. Rościńskiej od szkoły. Tam 
przywożono osobę zmarłą na wozie i formułował 
się kondukt pogrzebowy. Władze miejskie zezwo-
liły, że na czele konduktu mógł być tylko niesiony 
krzyż i nic więcej. Pan Ludzkowski zwrócił się do 
moich rodziców by mi pozwolili na noszenie krzyża 
pogrzebowego. Przez przeszło dwa lata tę funkcję 
spełniałem. W drodze na cmentarz nie wolno było 
śpiewać żadnej pieśni, więc odmawiano Różaniec 
za zmarłych. Po przyniesieniu trumny do grobu pan 
Ludzkowski poświęcał trumnę, odmawialiśmy Oj-
cze Nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny Odpoczynek, 
a następnie śpiewano Witaj Królowo i Dobry Jezu 
a Nasz Panie i w tym czasie wpuszczano trumnę 
do grobu. Tak kończyły się obrzędy pogrzebowe 
Polaków.

W czasie okupacji przed Roszkówkiem Niemcy 
wybudowali osiedle drewnianych baraków z włas-
nym zaopatrzeniem w energię elektryczną i włas-
nym ujęciem wody. Uczynili z tego Dom Starców z 
Berlina. Od 1943 r. pracowałem w stolarni przy ul. 
Rościńskiej. W Domu Starców  też ludzie umierali. 
W naszym warsztacie robiliśmy dla nich trumny, a 
w zakładzie gdzie oni zamieszkiwali zmarli byli do 
nich wkładani i zawożono ich do naszego kościoła, 
a następnego dnia przyjeżdżał Niemiec wozem i 
zabierał od nas z warsztatu dwóch młodych ludzi i 
jechaliśmy z trumną na niemiecki cmentarz. Tam 
wpuszczaliśmy trumnę do grobu i stawialiśmy 
tabliczkę z numerem. Dwa czy trzy razy rodzina 
po kilku miesiącach od zgonu chciała zabrać ode 
mnie zmarłą do Berlina. Wtedy robiliśmy nową 
i mocniejszą trumnę i jechaliśmy na cmentarz 
z tym samym  Niemcem. Tam odkopywaliśmy 
grób, wyjmowaliśmy trumnę z grobu, a następnie 
otwieraliśmy ją i przekładaliśmy zwłoki do nowej 
trumny. Następnie zawoziliśmy trumnę na dworzec 
kolejowy, gdzie zawiadowca stacji opieczętował ją 
i pewnie wysyłał ją do Berlina. 

Antoniewo Zakład w czasie okupacji Niemcy 
zmienili na obóz jeniecki dla żołnierzy z krajów 
okupowanych. Na początku byli tam do 1940 r. 
jeńcy polscy, a od czerwca 1940 r., po kapitulacji 
Francji jeńcy angielscy i francuscy, a następnie 
włoscy i lotnicy amerykańscy. Około roku 1942 byli 

Z kart historii Francuzi i to bardzo wysokiego stopnia oficerowie: 
pułkownicy, generałowie i admirałowie. Byli to jed-
nak w większości bardzo starzy panowie. Dokład-
nie nie pamiętam, ale pięciu czy sześciu z nich w 
Antoniewie zmarło. Pochowano ich też w Skokach. 
Pogrzeb ich tak się odbywał: przywożono zmarłego 
na początek miasta, tuż za zaporami kolejowymi 
przy ul. Antoniewskiej. Zmarły wieziony był na 
karawanie. Ja szedłem z krzyżem, za krzyżem 
trzech oficerów z wieńcem, karawan ze zmarłym, 
a za karawanem w zwartym szeregu francuscy 
oficerowie. Otaczała nas obstawa niemieckich 
żołnierzy z bronią. Szliśmy przez całe miasto, przez 
rynek koło kościoła. Obok szkoły skręcaliśmy na 
ul. Rościńską i dochodziliśmy do cmentarza. Przy 
grobie przemawiał generał, a następnie pan Ludz-
kowski, tak jak na naszych pogrzebach poświęcał 
trumnę, odmawialiśmy modlitwy i przy śpiewie 
Witaj Królowo trumnę umieszczano w grobie. W 
tym czasie Francuzi stali na baczność i salutowali. 
Pogrzeb oficera francuskiego był wydarzeniem dla 
naszego miasteczka, a dla wyrażenia sympatii dla 
francuskich niewolników dużo starszych Polaków 
i dzieci brało udział w tych pogrzebach. Oficero-
wie francuscy byli chowani przy głównym ganku 
za bramą, gdy wchodzi się na cmentarz po lewej 
stronie. Po wojnie w 1946 r. przyleciał do Poznania 
transportowy samolot. Do Skoków przyjechały 
dwa ciężarowe, wojskowe samochody z żołnie-
rzami polskimi oraz dwa samochody z oficerami 
polskimi i francuskimi. Rozkopali groby, wyjęli 
trumny, umieścili je na ciężarówkach i pojechali 
do Poznania, a z Poznania do Francji.  

Niemieccy protestanci ze Skoków chowali swych 
zamarłych z pastorem, krzyżem i mieli też swoją 
orkiestrę. Ich kondukt pogrzebowy szedł zawsze 
przez miasto. Trumnę wieziono na karawanie, a 
mężczyźni ubrani byli w czarne surduty i w czarnych 
cylindrach na głowach. Jakie mieli obrzędy na 
cmentarzu to nie wiem, bo nigdy na ich pogrzebie 
nie byłem. 

Widziałem też jeden pogrzeb partyjny, gdy 
zmarła niemiecka działaczka partyjna o nazwisku 
Tecław. Wówczas na czele niesiono hitlerowski 
sztandar, za nim szły delegacje partyjne, a następ-
nie orkiestra i powiatowy przewodniczący partii 
oraz inni działacze partyjni w mundurach. Za nimi 
jechał karawan z trumną, za którym postępowała 
rodzina i reszta Niemców. Jakie mieli ceremonie 
na cmentarzu nie wiem, bo tam nie byłem, a po-
chód pogrzebowy widziałem idąc ulicą do domu.

Tak przedstawiały się pogrzeby w Skokach 
w czasie okupacji hitlerowskiej, w których sam 
brałem czynny udział, lub byłem tylko ich biernym 
obserwatorem. 

ks. Bronisław Sobkowiak
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
informuje o podaniu do publicznej wiadomości  

wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do zbycia w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo. 

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis nieruchomości, przeznaczenie 
nieruchomości

w planie 

Wartość
nierucho-

mości
       w zł 

Cena 
wywoław-
cza zbycia 

działki
z podatkiem

VAT w zł

Uwagi:

   1              2                                3           4          5           6
  
  1. Działka nr  3 /10 o  pow.             

11,7361 ha w Sławie Wlkp. 
obręb geodezyjny Szczodro-
chowo ujawniona w KW  Nr 
48.378 SR Wągrowiec

Działka nr 3/10 położona w Sławie 
Wlkp. przy drodze wojewódzkiej nr 
196  Poznań – Wągrowiec, stacji ko-
lejowej Sława Wlkp. oraz stacji paliw  
nie ma określonego przeznaczenia w 
miejscowym planie  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki.
W miejscowym planie zagospodarowa-
nia  przestrzen- nego obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2003r. przedmioto- 
wa działka stanowiła tereny aktywiza-
cji gospodarczej.
W obowiązującym „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki” stanowi 
tereny zainwestowania jednostek 
osadniczych względnie koncentracji 
działalności gospodarczej.

 3.520.000-,  4.294.400-, 
Sprzedaż
dz ia łk i  w 
d r o d z e 
przetargu
u s t n e g o 
nieograni-
czonego.

 

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w niewielkiej odległości od parku krajobrazo-
wego „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. i stacja paliw.

Wykaz wywieszono na okres od dnia  16.06.2008r. do 14.07. 2008r.  na tablicy ogłoszeniowej 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz na tablicy ogłoszeniowej 
sołectwa Sława Wlkp.  

Wykaz opublikowano w dniach 16.06. 2008r. do 14.07. 2008r. na stronach internetowych 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  http://skoki.nowoczesnagmina.pl 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – po-
kój nr 2 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (061) 8925-814 lub 815 w godzinach pracy 
Urzędu. 

UWAGA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2008/2009 
W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Skokach informuje, że wnioski 
na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. będą wydawane w od 15 lipca 
2008r.

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

Przypominamy!!!
w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 do wniosku należy załączyć zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2007 roku.Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz 
podatkowy za 2007r.

Wnioskodawcy, którzy:
- mają dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych – wnioski winni składać na początku miesiąca 

września 2008r. wraz z aktualnym zaświadczeniem „że dziecko jest uczniem roku szkolnego 
2008/2009”

- są rolnikami wnioski winni składać najlepiej  po 15 sierpnia 2008r. 
Szczegółowych informacji udzielają:

Iwona TYLL i  Anna DEMINIAK  pod nr tel. 061/ 8925-827

Z kart historii

Czesław 
Śliwiński

W zabieganiu dnia codziennego, w natłoku 
zdarzeń bieżących umyka nam czasami re-
fleksja o źródłach aktywności ludzi – naszych 
sąsiadów, którzy mimo przysługującego prawa 
do odpoczynku po latach aktywności zawo-
dowej, nadal pragną służyć innym. Rzadko 
inspiracja takiej aktywności pojawia się bez 
powodu – najczęściej jest ,,wkodowana” w 
charaktery przez wychowanie z dzieciństwa i 
przykład wyniesiony z domu rodzinnego.  
Wśród obywateli Skoków, którzy odcisnęli 
pieczęć powinności i służby na postawach 
swych dzieci najwięcej było takich, którzy w 
skromności przeszli przez swe życie, a dziś, po 
latach, nieczęsto stają się obiektem szerokiego 
zainteresowania. A szkoda… Pragnę przy tej 
świątecznej okazji przypomnieć Szanownym 
Czytelnikom sylwetkę jednej z takich osób 
- Czesława Śliwińskiego, którego 35 rocznica 
śmierci upłynie pod koniec maja tego roku.

Urodził się w 5 X 1898 roku w Przysieczynie, 
powiat Wągrowiec, jako syn Aleksandra i Ag-
nieszki. W wieku zaledwie 17 lat został wcielo-
ny do armii pruskiej, pojmany do niewoli we 
Francji na zachodnim froncie I wojny świato-
wej. Ochotniczo w wielkopolskich oddziałach 
powstańczych – walczył w rejonie Wągrowca, 
Nakła i nad Notecią. Po zakończeniu powsta-
nia kontynuował szlak niepodległościowy jako 
uczestnik wojny polsko - bolszewickiej.

W okresie międzywojennym Czesław Śli-
wiński zatrudniony był w rolnictwie, najpierw 
w gospodarstwie rodziców w Przysieczynie, 
później na swoim, które otrzymał z parcelacji 
we wsi Włókna, jako nagrodę za udział w 
powstaniu. Po wybuchu II wojny światowej wy-
siedlony z gospodarstwa, pracował jako robot-
nik fizyczny przy budowach inżynieryjnych. Do 
wybudowanego w 1927 r. domu mógł powrócić 
dopiero po zakończeniu wojny. Mieszkał w 
nim z żoną Stanisławą i pięcioma córkami. 
Lata późniejsze przyniosły ważne wydarze-
nia: 1960 rok - odznaczenie Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, a rok 1972 – awans 
do stopnia podporucznika. Przede wszystkim 
jednak ten niezwykle skromny człowiek radość 
czerpał z wychowania córek. Czesław Śliwiń-
ski zmarł 27 V 1973 r. i pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Skokach. Pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 27 XII 2003 roku, w 85. 
rocznicę wybuchu powstania, przed wejściem 
na teren cmentarza w Skokach odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą powstańcom 
z Ziemi Skockiej tam pochowanych - wśród 
kilkudziesięciu wymienionych na niej postaci 
jest również Czesław Śliwiński.

Krzysztof Jachna
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W TROSCE O ZDROWY STYL żYCIA
W bieżącym roku szkolnym wśród uczniów kształcenia zintegrowa-

nego przeprowadzono cykl zajęć mających na celu pokazanie zarówno 
dzieciom jak i  rodzicom, co można zrobić, aby wspomagać zdrowy 
rozwój i zapobiegać chorobom.

Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny zorganizowany przez 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego Danutę Kubicką i Małgorzatę 
Kapczyńską we współpracy z Komisją do Spraw Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych.
Klasy I  „Zdrowe odżywianie dzieci”
I miejsce - Dawid Loręcki
II miejsce - Anna Zrobczyńska
III miejsce - Krzysztof Neldner

Klasy II   „Dbaj o swoje zęby”
I miejsce - Izabela Druciarek
II miejsce - Paulina Jarus
III miejsce - Izabela Pawlicka

Klasy III    „Ruch to zdrowie”
I miejsce - Bartosz Szymaś
II miejsce -  Sandra Gramza
III miejsce - Michał Pinkowski

WYBITNI PRZYRODNICY
Reprezentanci naszej szkoły godnie reprezentowali się podczas 

Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” zorga-
nizowanym przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kilkoro za wiedzę z zakresu fizyki, chemii, geografii, przyrody, as-
tronomii i ekologii otrzymało nagrody książkowe, które niewątpliwie 
ugruntują wszechstronną wiedzę i uzdolnienia w tychże dziedzinach 
nauki. 

Laureatami zostali: Krzysztof Pol - 4 miejsce na poziomie klas II, 
Julia Wasylewicz – 10 miejsce na poziomie klas III, Edward Surdyk 
– 26 miejsce na poziomie klas III, Joanna Kruczek – 8 miejsce na po-
ziomie klas VI, Piotr Dębiński – 4 miejsce na poziomie klas V, Paweł 
Dziekan – 4 miejsce na poziomie klas V, Aleksandra Samol i Marta 
Szmyra – wyróżnienia,

MINI PLAYBACK SHOW
Ostatnie dni dzielące od wakacji to wspaniała okazja, aby dać szansę 

zaprezentowania  talentów uczniom, którzy wreszcie wolni od zmagań 
z nauką, przygotowali niezwykły pokaz umiejętności estradowych.

Do finału zakwalifikowało się 13 wcześniej wyłonionych zespo-
łów. Jury oceniało wykonawców pod względem doboru repertuaru, 
opanowania tekstu oraz podobieństwa do naśladowanego artysty. 
Brano również pod uwagę reakcję publiczności, która współtworzyła 
atmosferę i czynnie brała udział w wykonaniu popularnych przebojów 
sceny muzycznej.

I miejsce zajęli Dawid Chojnacki, Filip Kujawa i Maciej Kujawa za 
najciekawszą interpretację piosenki zespołu Sugababes

II miejsce przyznano Annie Lisieckiej i Patrykowi Loręckiemu za 
piosenkę Jozin z bazin oraz Michałowi Dziekanowi za wykonanie 
utworu What I have done

III miejsce zajęła Marta Szmyra jako Maryla Rodowicz oraz Szymon 
Druciarek z kolegami za wykonanie piosenki zespołu Feel.

Wyróżniono także Michalinę Modlibowską i Przemysława Dudka 
przyznając im tytuł osobowości estrady.

Imprezę zorganizowały Paulina Pytlińska, Justyna Pilaczyńska i 
Elwira Kuszyńska.

NAJLEPSI ZOSTALI
NAGRODZENI

W  przeddzień zakończenia roku szkolnego wszyscy uczniowie repre-
zentujący naszą szkołę w różnych konkursach, zawodach, turniejach, 
imprezach zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami, które wręcza-
ne były w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa.

Przyznawanie nagród i wyróżnień umilał występ zespołu Fantazja, 
który przypomniał zebranym swoje brawurowe przeboje, prezentowane 
także kilka dni temu podczas Dni Skoków.

Różnorodność dziedzin, na polu których nasi wychowankowie 
zdobywali sukcesy, jest wyrazem ich wszechstronnych talentów i 
umiejętności, a uśmiechy i zadowolenie powodem do dumy i zachętą 
do kontynuowania wysiłków w nowym roku szkolnym.

W KRĘGU BOGÓW 
I HEROSÓW

12 czerwca dwadzieścioro uczniów klas IV-VI uczestniczyło w mię-
dzyszkolnym konkursie mitologicznym. 

Konkurs, zorganizowany przez nauczycielki języka polskiego, 
polegał na napisaniu testu. Uczniowie musieli m. in. umieścić na 
drzewie chronologicznym imiona najważniejszych bogów greckich, 
odgadnąć z jakiego mitu pochodzi przytoczony cytat, rozpoznać boga 
po atrybutach lub wyjaśnić związki frazeologiczne, mające swe żródło 
w mitologii. Z tak różnorodnymi i trudnymi zadaniami najlepiej pora-
dziła sobie Paulina Szymkowiak z Lechlina, która zdobyła największą 
liczbę punktów i zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Daria 
Brykczyńska, również ze szkoły w Lechlinie, a trzecie, Andżelika 
Piechowiak z Jabłkowa. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone 
zostały pamiątkowe dyplomy.

WYCIECZEK CZAS
Czerwiec to w szkolnym kalendarzu tradycyjnie czas wycieczek, 

biwaków itp. 
Tak było też w szkołach ZSP Jabłkowo. Uczniowie z Lechlina 

wypoczywali na dwudniowej wycieczce w Warszawie. Na trasie ich 
wędrówki znalazły się najsłynniejsze zabytki stolicy – Zamek Kró-
lewski, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Namiestnikowski oraz 
Łazienki. Wielką frajdą, zwłaszcza dla chłopców,  był pobyt na tarasie 
widokowym lotniska Okęcie. 

Natomiast uczniowie z Pawłowa Skockiego za cel wyprawy obrali 
Wrocław. Udało im się zobaczyć największe atrakcje turystyczne 
miasta – Panoramę Racławicką, katedrę św. Jana Chrzciciela, Stary 
Rynek z pięknym ratuszem i urokliwymi kamienicami, Halę Ludową 
oraz piękny Ogród Japoński, w którym znaleźć można wytchnienie 
dla ciała i duszy. Stolica Dolnego Śląska zachwyciła też mnóstwem 
zieleni i mostów rozpiętych nad Odrą i kilkoma innymi rzekami 
przepływającymi przez miasto. Warto podkreślić, że właśnie pół-
toragodzinny rejs po Odrze był dla wielu uczestników wycieczki 
największą atrakcją.

W przeciwnym kierunku, bo do Kołobrzegu, udali się uczniowie 
z Rejowca oraz Jabłkowa. Jako że pogoda dopisała, wycieczkowicze 
rozkoszowali się spacerem po plaży i molo, szukali muszelek, a co 
odważniejsi próbowali brodzić w wodach Bałtyku. Wiele wrażeń 
dostarczyło wejście na latarnię morską, z której rozciąga się widok 
na miasto i okolicę oraz rejs statkiem „Pirat”.

Każda z wycieczek była nie tylko okazją do zwiedzenia urokliwych 
zakątków ojczyzny, ale także szansą na spędzenie czasu we własnym 
gronie i zacieśnienie koleżeńskich więzów. 
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SUKCES PO RAZ KOLEJNY !
Udział w konkursach związanych ze zbiórką surowców wtórnych, 

to dla uczniów ZSP Jabłkowo niemal tradycja. 
Od początku roku szkolnego dzieci, a często także ich rodzice a 

nawet całe rodziny, angażują się w przedsięwzięcie, które swój finał 
znajduje dopiero w czerwcu.  Tak było i tym razem. 10 czerwca na 
Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Kopaszynie  
ogłoszono 

i nagrodzono zwycięzców. W konkursie „Aluminiowa Góra Puszek”, 
w kategorii „Największa liczba puszek w przeliczeniu na jednego ucz-
nia”, zwyciężyła szkoła z Pawłowa Skockiego. Po raz kolejny osiągnęła 
imponujący wynik: 14,33 kg na ucznia! W konkursie „Worek maku-
latury, nowych książek góry”, pierwsze miejsce zajęła również szkoła 
z Pawłowa. Jej uczniowie zebrali najwięcej surowca 

w przeliczeniu na jednego ucznia - 51,19 kg! Na drugim  miejscu 
uplasowała się szkoła z Lechlina (10 kg, 82 kg). Dyrektorzy placówek 
otrzymali nagrody pieniężne, które przeznaczą na zakup pomocy 
dydaktycznych lub na zaspokojenie innych potrzeb. 

     Na sukces szkoły składa się jednak zaangażowanie poszczególnych 
uczniów. Organizatorzy ekologicznych konkursów nagrodzili zatem 
także najlepszych zbieraczy. W finałowej piętnastce znalazło się aż 
czterech uczniów z Pawłowa Skockiego. I tak: drugie miejsce pod 
względem liczby zebranych puszek zajął Krzyś Krupa, który w nagrodę 
otrzymał rower, piąte miejsce przypadło 

w udziale Karolowi Paczyńskiemu, siódme Izie Walczak-Flegel, a 
czternaste Adrianowi Stasiakowi. Zwycięzcom gratulujemy i mamy 
nadzieję, że i w przyszłości troska o ochronę środowiska będzie im 
leżeć na sercu.   

    

LATO Z FUNDACJą
Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” już po raz trzeci organizuje 

swym podopiecznym wypoczynek letni. 
Jednak w tym roku jego inauguracja rozpoczęła się nietypowo, bo 

od spotkania przeznaczonego dla dorosłych. 
W sobotę, 21 czerwca, pracownicy szkoły, rodzice uczniów, ich znajo-

mi i krewni oraz lokalna społeczność bawiła się na zabawie tanecznej, 
zorganizowanej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jabłkowie. 
Dzień później, w niedzielę, w tym samym miejscu bawiły się dzieci. 

Imprezę o charakterze integracyjnym zorganizowały nauczycielki 
z Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych, panie: M. Błażejewska, 
I. Zarębska. A. Gruzz i E. Szymkowiak. Spotkanie rozpoczął występ 
dzieci z Murowanej Gośliny, Pawłowa Skockiego i Gołaszewa, , które 
pod kierunkiem pani Marioli Sochackiej, zaprezentowały przedsta-
wienie pt. „Cztery żywioły”. Młodych artystów nagrodzono gromkimi 
brawami, gdyż w sugestywny sposób, wykorzystując tylko takie środki 
wyrazu jak gest, taniec i dźwięk, zilustrowały dzieło stworzenia świata. 
Następnie na scenie zagościli dorośli artyści, Alina Pszczółkowska i 
Krzysztof Koniarek. Ta pierwsza podbiła serca publiczności wykona-
niem piosenek zespołu ABBA, hitami z lat 60-tych oraz piosenkami 
biesiadnymi. Chętni mogli podziwiać wystawę sztuki celtyckiej, popisy 
szczudlarzy czy wreszcie umiejętności zaprezentowane przez straża-
ków. Na zakończenie spotkania wystąpiła grupa cyrkowa „Maskon” z 
Pakości, która wykonywała sztuczki z wykorzystaniem ognia.

Niedzielne popołudnie było zaledwie przedsmakiem atrakcji, jakie 
przygotowano dla uczniów na czas wakacji. Dzieci niepełnosprawne 
wypoczywać będą od 22 czerwca do 4 lipca na kolonii historyczno-
teatralnej w Jabłkowie. 

W pierwszym tygodniu uczestniczyć będą w zajęciach warsztato-
wych, zatytułowanych „Celtowie na ziemiach polskich”, natomiast 
w drugim przewidziano zajęcia teatralne. W tym samym czasie roz-
pocznie się pierwszy turnus kolonii dla dzieci klas I-VI w Ośrodku 
Sportowo-Rekreacyjnym w Rogoźnie. Kolejna propozycja wypo-
czynku to półkolonie (30.06-12.07) lub obóz historyczny „Celtowie 
na ziemiach polskich”(dwa turnusy- od 06.07 do 18.07 i od 20.07. do 
01.08.). Wśród tak bogatej oferty zapewne każdy znajdzie dla siebie 
coś odpowiedniego.

RODZINNE KLIMATY
- W ostatnich dniach maja w szkołach ZSP odbyły się festyny lub 

pikniki zorganizowane z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. 
Spotkania te były także doskonałą okazją do integracji społeczności 
szkolnej ze środowiskiem lokalnym i do promocji szkoły. W każdej 
z placówek przygotowano odmienny program i mnóstwo atrakcji. 
Wspólne były tylko wiersze i piosenki przygotowane przez dzieci dla 
ukochanych mam oraz moc najserdeczniejszych życzeń. 

- W Rejowcu największą atrakcją okazał się dmuchany zamek i 
basen z kulkami. Dużym powodzeniem cieszyły się też karykatury 
wykonywane prze nauczycielkę plastyki, panią Agnieszkę Lewicz oraz 
loteria fantowa i licytacja. Najcenniejszym fantem był bez wątpienia 
tort firmowy ufundowany przez cukiernię „Kilian” z Wągrowca. 

- Dzieci z Oddziału Specjalnego bawiły się na pikniku w Bliżycach. 
Przybyłych nań gości witał klown, który malował twarze, rozdawał 
balony i częstował cukierkami. Wśród wielu atrakcji największym 
zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki bryczką lub quadem. Jed-
nak najwięcej emocji wzbudził mecz piłki nożnej, w którym do walki 
stanęły drużyny: męska i żeńska. W pierwszej znaleźli się chłopcy z 
Oddziału, ich ojcowie i bracia. W drugiej – uczennice, mamy, siostry i 
wychowawczynie. Mecz zakończył imponujący remis 4:4. 

- II Festyn Rodzinny w Jabłkowie upłynął pod hasłem „Jabłkowski 
piknik – wielka sprawa! Zdrowie, humor i zabawa”. Zaproszonych 
gości witały baśniowe postaci i wesołe klowny. Przedszkolacy zaśpie-
wali i zatańczyli do piosenki „Chusteczka haftowana”, a uczniowie 
klas I-III, przebrani za smerfy, przypomnieli wszystkim ulubioną 
dobranockę. Następnie wystąpił gościnnie kabaret  „Kogel-Mogel”. 
Na jego program złożyły się humorystycznie przedstawione wiersze 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Po części artystycznej przystąpiono 
do zabawy. Chętnych do udziału w „Potyczkach rodzinnych” nie trze-
ba było długo szukać. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się 
loteria fantowa, której główną wygraną był rower górski. Co istotne, 
każdy los wygrywał.

- Na festynie rodzinnym bawiła się także społeczność szkoły w Le-
chlinie. Przedszkolaki przygotowały z tej okazji program artystyczny, 
a uczniowie klas IV-VI zaprezentowali układy taneczne. Bawiono się 
wspólnie, uczestnicząc w zabawach i konkurencjach sportowych. Na 
każdym pikniku lub festynie można było posilić się kiełbaskami z grilla 
lub słodkimi pysznościami. Takie spotkania to wspaniały sposób na 
relaks i wspólne spędzenie wolnego czasu.

POżEGNANIE Z PODSTAWÓWKą
19 czerwca w siedzibie Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 

Bliżycach  odbyło się pożegnanie uczniów klasy szóstej. 
Na uroczystość zaproszono rodziców szóstoklasistów, dyrekcję  i 

grono pedagogiczne. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkę ukończenia 
szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy uzyskali najwyższą średnią 
ocen i tym samym świadectwo z wyróżnieniem, otrzymali z rąk dyrek-
tora nagrody książkowe. 

Wśród najlepszych znaleźli się: Andżelika Piechowiak i Klaudia 
Świder (SP Jabłkowo), Paulina Szymkowiak, Joanna Kłosińska, 
Marika Kołodziejczuk, Marietta Berent i Paulina Tronina (SP Le-
chlin), Krzysztof Krupa, Karol Paczyński, Adrian Stasiak, Sebastian 
Sommerfeld i Iza Walczak-Flegel (SP Pawłowo Skockie).  

Natomiast za pracę na rzecz szkoły, udział w konkursach lub wysoką 
frekwencję szóstoklasistów nagrodzono torbami sportowymi. Sukcesy 
dzieci nie byłyby jednak możliwe bez zaangażowania 

i wysiłku rodziców. Dlatego też rodzicom uczniów, którzy otrzymali 
świadectwo z wyróżnieniem, wręczono listy gratulacyjne. 

Wszystkim absolwentom ZSP w Jabłkowie życzymy dalszych suk-
cesów w zdobywaniu wiedzy oraz nawiązania w gimnazjum licznych i 
wartościowych przyjaźni.

  Lidia Błachowiak
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Martin Rudolf wyróżniony 
Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego

14 czerwca 2008 r. w trakcie uroczystości Dni Skoków, Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki wręczył 
serdecznemu przyjacielowi Miasta i Gminy Skoki Martinowi Rudolfowi z Bardowick Nagrodę Herbu Po-
wiatu Wągrowieckiego. 

Nagrodę tę Zarząd Powiatu przyznał wy-
różnionemu na wniosek Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Skokach w dowód uznania 
za animacje współpracy i partnerstwa mię-
dzynarodowego między Gminą Bardowick a 
Gminą Skoki.

Martin Rudolf urodził się 30 stycznia 1948r. 
w Opolu. W Opolu spędził dzieciństwo i lata 
młodości. To tu, na Śląsku, gdzie zazębiała 
się kultura polska i niemiecka, dorastał i zdo-
bywał wykształcenie. Tak było do roku 1964, 
gdy jako 16- letni chłopak wraz z rodzicami 
i rodzeństwem emigrował do Niemiec, by po 
latach, w  roku 1970 zawrzeć związek małżeń-
ski z Gertrudą, która do dzisiaj wspiera Go 
we wszelkich działaniach. Martin zamieszkał 
w Bardowick, które stało się Jego ukochaną 
Małą Ojczyzną. Tutaj prowadząc własny 
zakład instalacji wodno – kanalizacyjnej i 
centralnego ogrzewania, stał się ogólnie sza-
nowanym obywatelem.

Prowadzenie zakładu, z równoczesnym 
łączeniem życia rodzinnego –wychował dwój-
kę dzieci (córkę i syna) i doczekał się trójki 
wnucząt – nie przeszkadza Mu w prowadze-
niu ożywionej działalności społecznej. Jest 
aktywnym członkiem miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Związku Strzeleckiego – od-
powiednika skockiego Bractwa Kurkowego, 

w którym w roku 1998 zdobył tytuł Króla 
Strzeleckiego. 

Będąc obywatelem Niemiec i uznając 
Niemcy za swą Ojczyznę, Martin nie zapo-
mniał o sympatii do Polski i do Polaków. To 
przecież w Polsce się urodził i wychował i to 
tutaj część jego serca pozostała.

W roku 1997 Martin po raz  pierwszy od-
wiedził dawną Ojczyznę, a w roku 1996 wraz 
z delegacją Bardowick zawitał do Skoków. 
Od tej chwili jest u nas kilkakrotnie każdego 
roku. Towarzyszy oficjalnym delegacjom 
niemieckim przybywającym na Dni Skoków. 
Nie może też Go zabraknąć w składzie przyby-
wających na zaproszenie Bractwa Kurkowego 
członków Związku Strzeleckiego z Bardowick 
oraz w składzie delegacji tamtejszej Straży 
Pożarnej. Martin Rudolf każdorazowo to-
warzyszy też Bardowickim samorządowcom 
witającym Skoczan i towarzyszy im w trakcie 
pobytu w Bardowick i w Holandii, gdzie 
wszystkich stara się otoczyć jak najlepszą 
opieką.

Zawsze serdeczny, zawsze uśmiechnięty 
Martin zdobył pełną sympatię i uznanie 
wszystkich, z którymi się spotkał, a wniosek 
Bractwa Kurkowego o przyznanie Mu Na-
grody Herbu Powiatu Wągrowieckiego za 
wprowadzenie w życie idei współpracy między 

narodami  niemieckim i polskim poprzez 
współpracę miedzy mieszkańcami Gmin 
Bardowick i Skoki stanowił wyraz uznania dla 
Jego życia i dokonań.

E. Lubawy

Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza!
Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza od lat stały się nieodłączną częścią programu Dni 

Miasta i Gminy Skoki. Tak było też w sobotę – 14 czerwca br, gdy 16 trzyosobowych drużyn, reprezentujących 12 
Kół Wędkarskich przybyło w godzinach rannych nad jezioro Rościńskie by wykazać się swymi umiejętnościami 
wędkarskimi.

Tutaj, po losowaniu i zajęciu przez za-
wodników miejsc na łowiskach (3 sektory, 
w których po jednym miejscu przypadło 
zawodnikowi z każdej drużyny) i oddaniu 
przez Burmistrza honorowego strzału oznaj-
miającego rozpoczęcie zawodów, zanęta i 
kije poszły w ruch. 

Kilkugodzinne zmagania wędkarzy pod-
sumowała komisja sędziowska, a zawodnicy 
i obserwatorzy dowiedzieli się, że:

Drużynowym zwycięzcą Zawodów została 
I reprezentacja Koła Skoki, występująca w 
składzie: Andrzej Szymkowiak – 4,98 kg, 
Romuald Dudek – 7,62 kg i Dariusz Bałażyk 
– 8,31 kg, która łącznie złowiła 20,91 kg ryb. 
II miejsce, łowiąc 18,72 kg zajęła II repre-
zentacja Skoków, którą tworzyli: Piotr Futro 
– 6,14 kg, Marek Kubicki – 7,44 kg i Roman 
Tadeusz – 5,14 kg. III miejsce z ilością 16,80 

kg ryb zdobyła reprezentacja Swarzędza.
Kolejne miejsca zajęły Koła: Rogalik, Wió-

rek, Metalplast, Murowana Goślina, Tarpan, 
Rataje, Starołęka, Wojnówko, Mieścisko, 
Troć i Energetyk.

Nasi goście z Bardowick uplasowali się 
odpowiednio: na X miejscu I reprezenta-
cja Bardowick, a na XVI miejscu druga 
reprezentacja Bardowick. Najlepszym za-
wodnikiem z drużyn niemieckich okazał się 
Nils Schröder, który łowiąc 4,32 kg zajął III 
miejsce w sektorze A.

W klasyfikacji na największą złowioną rybę 
zwyciężył Ryszard Graczyk z Koła Swarzędz, 
któremu udało się złowić leszcza o wadze 
1,54 kg. 

W punktacji na najlepszych zawodników 
w sektorach zwyciężyli: w sektorze A – Piotr 
Futro, w sektorze B – Romuald Dudek i w 

sektorze C – Dariusz Bałażyk, który rów-
nocześnie został najlepszym zawodnikiem 
tegorocznych Zawodów.

Zwycięskie drużyny (zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc) obdarowane zostały 
Pucharami Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki, a zwycięzcy zawodnicy sprzętem 
wędkarskim.

Miłym akcentem zawodów stało się prze-
kazanie Zarządowi skockiego Koła przez 
zespół z Bardowick (w podzięce za zapro-
szenie i życzliwe przyjęcie) trzech kijów 
wędkarskich.  

Zawodom jak zawsze towarzyszyła miła 
atmosfera, a Zarząd Koła znakomicie 
zadbał o organizację imprezy oraz o apro-
wizację zawodników i towarzyszących im 
osób.

E. Lubawy

Martin Rudolf jest częstym gościem w Skokach 
- uczestniczył też w uroczystym wmurowaniu aktu 
erekcyjnego pod rozbudowę obiektu Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
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Gościliśmy uczniów z całego województwa 
wielkopolskiego, przedstawicieli szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. 

Szkoły były reprezentowane przez drużyny 
- 3 osobowe sztafety dziewcząt i chłopców. W 
zawodach wystartowało ok. 500 uczestników 
a licząc opiekunów, kierowców i sędziów, 
gościliśmy ok. 700 osób. Była to więc jedna z 
największych imprez sportowych zorganizo-
wana w ramach szkolnej rywlizacji sportowej 
w naszym województwie w minionym roku 
szkolnym.

Zawody bardzo sprawnie zostały zorga-
nizowane i przeprowadzone w lesie przy 
Gimnazjum w Skokach przez nauczycieli i 
uczniów naszego Gimnazjum, Prezesa Wiel-
kopolskiego Szkolnego Związku Sportowego 
„Wielkopolska” w Poznaniu, przedstawicieli 
Wielkopolskiego Związku Biegu na Orienta-
cję oraz uczennicę LO w Lesznie.

Sędzią głównym i współorganizatorem za-
wodów był p. Marek Dubisz z Leszna.

Sędzia techniczny Marek Koniarek z 
Warszawy

Przygotowanie map oraz tras biegowych dla 
poszczególnych kategorii wiekowych Robert 
Banach z Leszna

Sekretariat zawodów Elżbieta Chojnacka
Wydawanie map Małgorzata Adrych i Ilona 

Węglewska
Sędzia mety Hanna Węglewska
Otwarcie i zakończenie zawodów, wyżywie-

nie Wiesław Sierzchuła
Logistyka Grzegorz Samol
Opieka medyczna Aurelia Wojtkowiak
Kierownik zawodów – przygotowanie i 

prowadzenie imprezy, start sztafet Wiesław 
Nowak

Współorganizacja zawodów, Prezes SZS 
„Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk

Zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym,  
drużyny zgłaszały się do weryfikacji od godz. 
9.30. Weryfikacja prowadzona była w hali 
sportowej naszego Gimnazjum. O godz. 11.00 
odbyła się odprawa trenerów i zawodników.  
Po oficjalnym otwarciu zawodów przez pre-
zesa SZS „Wielkopolska” Pana Zdzisława 
Urbańczyka i Dyrektora Gimnazjum Pana 

Wiesława Sierzchułę rozpoczęła się rywali-
zacja sztafet. 

Zawodnicy startowali zgodnie z listą star-
tową z  elektronicznymi urządzeniami do 
pomiaru czasu. 

WYNIKI ZAWODÓW

SZKOŁY PODSTAWOWE
dziewczęta: 1.SP Raszków, 2.SP Mochy, 

3.SP Nowy Bolęcin, 4.SP 4 Leszno
chłopcy: 1.SP Mochy, 2. SP Skoki w skła-

dzie: Mateusz Nowak, Dawid Mazurek, Filip 
Kujawa, 3. SP Nowy Bolęcin, 4.SP Raszków

GIMNAZJA
dziewczęta: 1. Gimnazjum Mochy, 2. Gim-

nazjum Raszków, 3. Gimnazjum nr 1 Leszno, 
4. Gimnazjum Lipno, 8. Gimnazjum nr 1  w 
Skokach w składzie: Monika Lehmann, Mo-
nika Kucz, Agnieszka Gruss.

chłopcy: 1. Gimnazjum Mochy, 2. Gimna-
zjum Nowy Bolęcin, 3. Gimnazjum Raszków, 
4. Gimnazjum Publiczne w Czarnkowie, 6. 
Gimnazjum w Skokach w składzie Robert 
Lipczyński, Sebastian Seyda, Wojciech 
Moliński. 8. Gimnazjum nr 1 w Skokach w 
składzie: Łukasz Bartol, Paweł Popadowski, 
Filip Człapka.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
dziewczęta: 1. LO Trzcianka, 2. I LO 

Leszno, 3. I LO Pleszew, 4. I LO w Wągrow-
cu w składzie Magdalena Nowak, Marta 
Kaczmarek, Teresa Wleczyk. 12. ZSP nr 2 
w Wągrowcu w składzie: Justyna Bochenek, 
Marika Musiał, Anna Frączek.

chłopcy: 1. ZSL Goraj, 2. ZSOiP w Wol-
sztynie, 3. I LP Leszno, 4. VIII LO Poznań, 
20. ZSP nr 2 w Wągrowcu w skłdzie: Michał 
Fojutowski, Robert Szkudlarek, Bartłomiej 
Bejma.

Najlepsze cztery zespoły w każdej kate-
gorii otrzymały puchary dyplomy i medale 
ufundowane przez SZS „Wielkopolska” 
w Poznaniu a każdy opiekun nagradzanej 
reprezentacji upominek ufundowany przez 
UMiG w Skokach.

Nagrody wręczyli: Burmistrz MiG Skoki 
Tadeusz Kłos

Prezes SZS „Wielkopolska” Zdzisław 
Urbańczyk

Dyrektor Gimnazjum w Skokach Wiesław 
Sierzchuła

Kierownik zawodów Wiesław Nowak

Kolejne zawody w biegu na orientację w 
ramach rywalizacji szkół województwa wielko-
polskiego odbędą się jesienią w Goraju.

Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
w Sztafetowym Biegu na Orientację 
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych 

i Ponadgimnazjalnych
10 czerwca 2008r. Gimnazjum nr 1 i. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz Szkolny Związek Sportowy 

„Wielkopolska” współorganizowały Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Sztafetowym Biegu na 
Orientację. 
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SUKCESY SKOCKICH 
CHODZIARZY 

22 czerwca w Rumi k/Gdańska odbyły 
się Mistrzostwa Polski Seniorów w chodzie 
sportowym na dystansie 20 km.

Bardzo dobrze wypadł w tych zawodach 
Łukasz Nowak, który w stawce najlepszych 
zawodników w tej konkurencji lekkoatletycz-
nej w Polsce wywalczył V miejsce. Uzyskany 
czas 1:29,38 jest jego rekordem życiowym, 
lepszym o ponad 3 minuty z ubiegłego roku. 
Lepszymi tego dnia okazali się tylko chodzia-
rze, którzy reprezentować będą nasz kraj na 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Uzyskane przez Łukasza tegoroczne wyni-
ki, rekordy życiowe poprawione na wszystkich 
dystansach zaowocowały powołaniem do 
reprezentacji Polski na mecz Niemcy – Polska 
w Rostocku, który odbędzie się 28 czerwca 
2008r.

Na zawodach w Rumi, młodszy brat Łuka-
sza, Mateusz wychodził 2 miejsce na dystansie 3 km w czasie 17:48 w 
kategorii dzieci roczników 1995 – 1996.

TRAMPKARZE STARSI „WEłNY” 
SKOKI WICEMISTRZAMI 

PILSKIEJ LIGI OKRĘGOWEJ 
SEZONU 2007/2008 

W PIłCE NOżNEJ !!!
Tak to nie jest pomyłka drużyna Trampkarzy Starszych prowadzona 

przez pana Radosława Kujawę zajęła II miejsce w lidze, natomiast 
Trampkarze Młodsi prowadzeni przez pana Mateusza Deminiaka 
zajęli IV miejsce.

W dniu 19.06.2008r. odbyło się w klubie „Wełny” Skoki zakończenie 
sezonu dla drużyn trampkarskich. 

Podczas tego zakończenia został podsumowany cały sezon oraz wrę-
czone zostały puchary, medale i dyplomy przez  Burmistrza Miasta i 
Gminy Skoki pana Tadeusza Kłosa oraz Prezesa Klubu „Wełna” Skoki 
pana Pawła Jarzębowskiego i pana Wiesława Szczepaniaka. 

Na zakończenie spotkania zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, a 
potem wszyscy usiedli do wspólnego stołu, na którym znalazła się pizza 
na życzenie naszych najmłodszych zawodników.

STATYSTYKA TRAMPKARZY 
STARSZYCH 

W SEZONIE 2007/2008
Rozegrano 22 mecze z czego zawodnicy „Wełny” odnieśli 16 zwy-

cięstw, 2 remisy i 4 porażki. łącznie zdobyli 50 punktów i strzelili 75 
bramek tracąc 26.

Najlepszym strzelcem został Piotr Rakowski, który strzelił 38 
bramek. Pozostali strzelcy to Mateusz Podolski – 14 bramek, Michał 
Gruszka – 9, Krzysztof Witkowski – 7, Miłosz Graczyk – 5, Marcin 
Andrzejczak – 1,Marcin Kołodziejczak – 1 i Bartosz Rakowski (bram-
karz) – 1.

Tabela Trampkarzy Starszych Pilskiej Ligi Okręgowej Sezon 
2007/2008

Miejsce Nazwa drużyny       Liczbameczy Punkty Bramki
1 „Sparta” Złotów  22 58pkt 121-24
2 „WEŁNA” SKOKI 22 50pkt 75-26
3 „TP” Piła  22 45pkt 87-45
4 „Pogoń” Łobżenica 22 42pkt 90-43
5 „Noteć” Czarnków 22 39pkt 44-35
6 „Zamek” Gołańcz  22 32pkt 50-40
7 „Polonia” Jastrowie 22 28pkt 48-56
8 „Leśnik” Margonin 22 26pkt 38-75
9 „Zjednoczeni” Kaczory 22 23pkt 43-70
10 „Sokół” Szamocin  22 22pkt 32-75
11 „Lubuszanin”Trzcianka 22 14pkt 23-73
12 „Polonia” Chodzież 22 5pkt 30-122

Trampkarze Młodsi zajęli IV miejsce w gronie 12 najlepszych drużyn 
Okręgu Pilskiego. Rozegrali również 22 mecze z czego 14 wygrali i 
zanotowali 8 porażek.

Tabela Trampkarzy Młodszych Pilskiej Ligi Okręgowej Sezon 
2007/2008

Miejsce Nazwa   drużyny Liczbameczy Punkty Bramki
1 „Sparta” Złotów  22 60pkt 149-13
2 „Zamek” Gołańcz  22 55pkt 121-24
3 „TP”  Piła  22 55pkt 106-13
4 „WEŁNA” SKOKI 22 42pkt 75-66
5 „Noteć” Czarnków 22 41pkt 65-43
6 „Lubuszanin”Trzcianka 22 27pkt 66-77
7 „Pogoń” Łobżenica 22 24pkt 54-57
8 „Leśnik” Margonin 22 22pkt 49-90
9 „Polonia” Chodzież 22 20pkt 50-94
10 „Zjednoczeni” Kaczory 22 19pkt 44-95
11 „Polonia” Jastrowie 22 13pkt 32-108
12 „Sokół” Szamocin  22 7pkt 16-129

Radosław Kujawa

CZY KONIEC KłOPOTÓW 
Z DOSTAWą WODY I ODBIOREM 

ŚCIEKÓW?
Przekleństwem dla szkół, przedszkola i placówek zakwaterowania 

zbiorowego oraz dla mieszkańców Miasta i Gminy, od lat są awarie w 
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, spowodowane wyłączaniem prą-
du. Brak prądu powoduje problemy z dostawą wody oraz z odbiorem 
ścieków, które w części miasta posiadającą kanalizacje podciśnieniową 
powodują zalewanie piwnic, mieszkań i nieruchomości.

Dlatego 26 czerwca br. radni Rady Miejskiej Gminy Skoki podej-
mując uchwałę m sprawie zmian w budżecie na rok 2008 uwzględnili 
wniosek Burmistrza i zwiększyli wydatki budżetu o 140 tys. złotych 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 agregatów prądotwórczych 
do zasilania awaryjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Skokach.

Jeden z agregatów planuje się zainstalować w stacji poboru i uzdat-
niania wody w Roszkówku. Drugi identyczny na oczyszczalni ścieków 
a dwa pozostałe w przepompowniach ścieków przy ul. Mickiewicza i 
na targowisku w Skokach. 

Zamontowanie omawianych agregatów pozwoli na likwidacje przerw 
w dostawie wody oraz w odbiorze ścieków, co pozytywnie wpłynie na 
pozytywne życie społeczeństwa i środowiska

E. Lubawy



SKOCKI KALEJDOSKOP

Dzień Dziecka w Grzybowie i Grzybowicach.

Podsumowanie sezonu 2007-2008 trampkarzy Wełny Skoki.

Wędkarski piknik z okazji Dnia Dziecka. Wspólne kibicowanie w skockiej hali Polskiej reprezentacji na Euro 2008.

Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka.

Dzień Matki w Łosińcu.

Piknik rodzinny w Bliżycach dla wychowanków oddziału specjalnego Fundacji. Podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej nad morzem.


