
Skoccy wędkarze i Bracia Kurkowi na zaproszenie bardowickich przyjaciół przebywali z kilkudniową 
wizytą w Bardowick w Niemczech.

O wizycie czytaj w artykułach: „Skoccy wędkarze w Bardowick” oraz „Brackie informacje”.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA 
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

NADSZEDŁ CZAS NA PODSUMOWANIE
Radość towarzyszyła wszystkim laureatom konkursów, które odbyły się w naszej gminie w ramach tego-

rocznej edycji kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł ”, satysfakcja przede wszystkim z faktu, 
że wzięło się udział w szczytnej idei i duma z tego, że podjęty trud został zauważony i nagrodzony.

Dokończenie na str. 4



�

Do konkursu stanęło 39 ogródków. Komisja 
w składzie: przewodnicząca Karolina Stefa-
niak, członkowie Stanisław Kida, Krzysztof 
Mańka i Łukasz Ogórkiewicz przy ocenie 
posesji brała pod uwagę min.: stan techniczny 
budynku (elewację, pokrycie dachowe, opło-
towanie itp.), małą architekturę (pergole, 
fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym 
otoczeniu działki, roślinność, estetykę. 

Ocenie podlegało także wyposażenie po-
sesji w pojemniki na odpady stałe, kompo-
stownik, sposób postępowania z odpadami 
płynnymi.

Podobnie jak w latach minionych pan 
Burmistrz Tadeusz Kłos zaprosił wszystkich 
uczestników na podsumowanie konkursu 
aby wręczyć wszystkim pamiątkowe dyplo-
my i nagrody. W tym roku uroczystość ta 
miała miejsce w Agroturystycznym Centrum 
Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod 
lasem” w Łosińcu. Oprócz pana Burmistrza 
wręczenia nagród dokonały Skarbnik Gminy 
pani Aleksandra Kamińska oraz Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Skokach pani Elżbie-
ta Skrzypczak. Pan Burmistrz podziękował 
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, 
podkreślając niewątpliwy wkład uczestników 
w upiększenie wizerunku naszej gminy i 
zachęcił do uczestnictwa w Pięknej Zielonej 
Gminie w latach następnych. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący 
uczestnicy:

I Grażyna Lubawa ze Skoków
II Iwona i Paweł Tyll ze Skoków
III Lidia Sobocińska – Bzdęga z Lechlina
Pozostali uczestnicy: 

Wiesława i Zdzisław Hauke z Potrzanowa
Kazimiera i Stefan Wojciechowscy ze Skoków

Grażyna i Edmund Lubawi ze Skoków
Danuta i Stanisław Grzegorzewscy ze Skoków
Józefa i Zenon Chojnaccy z Roszkowa
Krystyna Piotrowska ze Skoków
Stanisław i Jolanta Kinal ze Skoków
Jadwiga Krukiewicz z Miączynka
Małgorzata i Wojciech Napierałowie z Jabłkowa
Jolanta Nowicka ze Stawian
Izabela i Artur Słomińscy z Budziszewic 
Kamila i Maciej Maciejewscy ze Skoków
Danuta i Piotr Białachowscy z Potrzanowa
Sławomiła i Franciszek Baranowscy ze Skoków
Arleta i Mariusz  Mikulscy z Kuszewa
Barbara i Witold Tokarscy ze Skoków
Maria Pędzik ze Skoków
Antoni Wiśniewski ze Skoków
Ewa Wolniewicz ze Skoków
Janina Szumigała z Jabłkowa
Zofia i Kazimierz Andrzejczak z Roszkowa

Małgorzata Rogal ze Skoków
Stanisław Doleżko z Rakojad
Aniela i Piotr Wojnach z Roszkowa
Jan Broda z Potrzanowa 
Iwona i Ziemowit Ranke ze Skoków
Mirosława Tylczyńska z Kuszewa
Renata Heliasz ze Stawian
Mirosława i Henryk Nowakowie z Budziszewic
Krystyna i Eugeniusz Liberscy z Potrzanowa
Tadeusz Buras z Roszkowa 
Krystyna Stefańska z Grzybowa
Bogumiła Trąbka z Potrzanowa
Teresa Sroczyńska z Potrzanowa 
Jadwiga Załuska z Potrzanowa
Maria Dojs ze Stawian 

Zdjęcia wszystkich ogrodów przez okres 
wakacji podziwiać można na wystawie w Ban-
ku PKO w Skokach przy ul. Wągrowieckiej.   

Karolina Stefaniak

W dniach 26 i 27 maja na terenie Miasta i Gminy Skoki została przeprowadzona jak co roku ocena zgło-
szonych posesji do konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2008”. 

Konkurs Piękna i Zielona Gmina 2008

Grażyna Lubawa ze Skoków. Józefa i Zenon Chojnaccy z Roszkowa.
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 
Goralewski Aron ur. 06.07.
Kowalski Alan ur. 06.07.
Loręcka Julia ur. 07.07.
Loręcka Majka ur. 09.07.
Lubawy Wojciech ur. 18.06.
Kietrys Jakub ur. 24.06.
Kowalewska Julia ur. 25.06.
Bartosik Mirosław ur. 27.06.
Początek Dawid ur. 27.06.
Krüger Kalina ur. 29.06.
Urbaniak Tymoteusz ur. 08.07.
Szpejer Szymon ur. 18.07.
Pawlak Nadia ur. 20.07.

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:
Hudziak Paweł i Rakowska Ewelina
Szkaradkiewicz Tomasz i Piechocka Agnieszka
Winiecki Kajetan i Angielska Monika
Kamiński Jan i Angielska Romualda
Rogoziecki Jacek i Urbanowicz Agnieszka
Rysz Paweł i Wiśniewska Justyna
Goguliski Kamil i Dembińska Milena
Mycka Szymon i Wędracka Marta
Czekański Justyn i Ryczek Paulina
Przybysz Waldemar i Kantorska Katarzyna
Tomaszewski Tomasz i Witczak Izabela
Loręcki Tomasz i Lisiecka Anna
Pierożyński Paweł i Kruś Danuta
Godawa Piotr i Janowiak Ilona
Kaczmarek Szymon i Karbowska Angelika
Nowak Marcin i Budner Barbara
Cybulski Jerzy i Jońska Edyta
Przewoźny Marek i Gronowicz Agnieszka
Pieńkosz Jacek i Ślósarczyk Wioletta

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:
Miłoszowski Sylwester r. 1956 – Skoki zm. 29.06.
Przybylski Czesław r. 1948 – Potrzanowo zm. 05.07.
Grzegorek Mieczysława r. 1925 – Skoki zm. 28.06.
Słoma Henryk r. 1924 – Łosiniec zm. 13.07.

Werda Andrzej r. 1951r – Skoki zm. 14.07.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pa-
mięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

W dniu 27 lipca br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej Gminy Skoki w okręgu wyborczym nr 10, który obejmuje 
miejscowości: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacego, Miączynek, 
Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie i Stawiany. 

Wybory odbyły się w związku ze śmiercią Radnego pana Jacka 
Kasprzyka.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 3 Komitety Wyborcze:
1. KWW LUDMIŁY WALCZAK-FLEGEL
2. KWW JAN GARSTKA
3. KWW L. GRONOWICZA
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej mieściła się w Szkole Pod-

stawowej w Rejowcu. Uprawnionych do głosowania w okręgu było 440 
osób, frekwencja wyniosła 29%, głosowało 128 osób.

W wyniku wyborów Radnym został Pan Jan Garstka na którego 
głos oddało 71 wyborców, Pani Ludmiła Walczak-Flegel zdobyła 46 
głosów, natomiast Pan Leszek Gronowicz 11. 

Gratulujemy Panu Radnemu i życzymy owocnej, dającej osobiste 
zadowolenie pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

BEZPIECZNIEJ DO POZNANIA- 
REMONT NAWIERZCHNI DROGI 
Od wielu lat utrapieniem nie tylko mieszkańców Miasta i Gminy 

Skoki, ale także wszystkich dojeżdżających do Poznania, jest zły stan 
drogi wojewódzkiej nr 196. Od lat też Samorząd Gminy czynił starania 
o remont i modernizację tejże drogi.

Tym bardziej miło nam poinformować o pozytywnym załatwieniu 
przez Samorząd Wojewódzki tych starań. Dziś już wiadomo, że Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwalił dla Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu środki na remont drogi nr 196, zaś 
Zarząd Dróg pismem z dnia 08.07.2008r. poinformował Burmistrza, że 
jeszcze w 2008r. zostanie przeprowadzony remont nawierzchni drogi 
nr 196 na odcinku Łopuchowo – Skoki (do granic miasta), a więc na 
długości 11 km., z uwzględnieniem ulic Poznańskiej i Rościńskiej. W 
ramach w/w. zadania, wykonana zostanie dodatkowa warstwa asfaltu,  
a jego koszt wyniesie ponad 5 mln. złotych. 

Równocześnie prowadzone są rozmowy z dyrekcjom Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg w sprawie budowy chodników z betonowej 
kostki brukowej przy ul. Poznańskiej w Skokach. Dotychczas ustalone 
zostało, że zadanie to może być zrealizowane przez Zarząd Dróg w 
roku 2009, a jego realizacja jest uzależniona od współfinansowania 
przez Gminę Skoki. 

Przeprowadzony w roku obecnym remont nawierzchni na pewno nie 
spełni oczekiwań jej użytkowników. Jest to jednak rozwiązanie częścio-
we, możliwe na dzisiaj i poprawiające bezpieczeństwo na drodze. 

HENRYKA KLUJ 
- SOŁTYSEM BUDZISZEWIC !

W związku z rezygnacją z dniem 01.06.2008r. Stanisława Derpiń-
skiego  z funkcji Sołtysa wsi Budziszewice, Burmistrz Miasta i Gminy  
zarządził wybory Sołtysa na dzień 11.06.2008r. 

W dniu tym odbyło się zebranie wiejskie, które zgodnie z ustalonym 
porządkiem obrad miało dokonać wyboru nowego Sołtysa. Mimo wy-
maganego quorum zebranie nie przyniosło oczekiwanego efektu, gdyż 
w jego trakcie okazało  się, że żaden z pośród zebranych mieszkańców 
nie zdecydował się na kandydowanie na to stanowisko.

W tej sytuacji Burmistrz zarządził ponowne zebranie wyborcze na 
dzień 18.06.2008r,które to zebranie z udziałem 23 wyborców, na 57 
uprawnionych do głosowania, zakończyło się wyborem na Sołtysa 
mieszkanki wsi pani Henryki Kluj. Pani Henryce, którą w pełnieniu 
obowiązków wspierać będą  członkowie Rady Sołeckiej : Izabela Sło-
mińska, Małgorzata Lichota. Henryk Nowak i Bernard Kosmowski 
życzymy godnego wypełniania przyjętych obowiązków.  
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Pomimo wakacyjnej pory, prawie wszyscy uczniowie, którzy zajęli 
czołowe miejsca i wyróżnienia stawili się w dniu 1 lipca w sali Biblioteki 
Publicznej w Skokach, aby z rąk Pana Burmistrza oraz Pań z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odebrać nagrody. 
Były one najróżniejsze: statuetki, maskotki, gry edukacyjne, piłki, puz-
zle, śpiwory, kubki, smycze odblaskowe, przybory rysunkowe, kroniki, 
albumy na zdjęcia, komplety długopisów. Najważniejsze jednak to 
dyplomy, które otrzymali zwycięzcy najróżniejszych przedsięwzięć.

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i 
młodzieży, każdy mógł w niej znaleźć coś dla siebie i przyłączyć się do 
głoszenia idei promujących zdrowy styl życia w najbardziej dla siebie 
odpowiedni sposób: plastycy-plakatami, literaci-esejami, dziennikarze-
gazetkami profilaktycznymi, informatycy-prezentacjami multimedial-
nymi, sportowcy-wynikami w grach zespołowych, myśliciele-hasłami 
profilaktycznymi itp.

Wiele działań kampanijnych nie miało charakteru konkursowego, ale 
spełniały tę samą rolę propagowania zdrowego, pogodnego życia bez 
sięgania po rożnego rodzaju środki psychoaktywne. Zaliczyć można 
do nich Marsz Profilaktyczny, Rowerowy Rajd Radości, plenerowo-
piknikowe imprezy organizowane przez świetlice środowiskowe, Dni 
Ziemi i wiele, wiele innych, o których już wcześniej pisano.

Choć kampania teoretycznie w Polsce trwała od 1 kwietnia do 30 
czerwca, to jeszcze jesienią, podobnie jak w wielu innych gminach na 
terenie kraju, odbędą się dwie imprezy zorganizowane pod jej hasłami: 
Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych oraz Festiwal Piosenki 
Optymistycznej. Już dzisiaj zapraszamy chętnych do wzięcia w nich 
udziału. Na stronie internetowej Gminy, w części poświęconej sprawom 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, już teraz 
można zapoznać się z regulaminem pierwszej z nich, a we wrześniu 
ukaże się informacja na temat drugiej.

Laureatom gratulujemy osiągnięć, wszystkim organizatorom i 
uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, trud i czas poświęcony 
wspólnemu dobru.

Wykorzystajcie lato na odpoczynek, aby pełni zapału, wigoru i 
pomysłów spotkać się z nami JESIENIĄ!!!

W imieniu organizatorów
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska

 LISTA NAGRODZONYCH LAUREATÓW

Konkurs plastyczny dla klas I – zdrowe odżywianie
I miejsce – Dawid Loręcki Ib
II miejsce – Anna Zrobczyńska Ib
III miejsce – Krzysztof Neldner Ib

Konkurs plastyczny dla klas II – dbaj o swoje zęby
I miejsce – Izabela Druciarek IIc
II miejsce – Paulina Jarus IIc
III miejsce – Izabela Pawlicka IIc

Konkurs plastyczny dla klas III – ruch to zdrowie
I miejsce – Bartosz Szymaś IIIc
II miejsce – Sandra Gramza IIIb
III miejsce – Michał Pinkowski IIIb

Konkurs na prezentację multimedialną 
„Narkotykom mówimy „Nie”
I miejsce – Michał Dziekan i Aleksandra Samol
II miejsce – Dagmara Surdyk i Aleksandra Szmyra
III miejsce – Paulina Lipczyńska i Marcelina Pasternak

Konkurs na gazetkę profilaktyczną
I miejsce – zespół redakcyjny z gr.VIII z MOW w Antoniewie w 

składzie: Agnieszka Tutaj, Magdalena Nowacka, Agnieszka Sarnecka, 
Milena Malinowska, Anita Całka, Sandra Płochecka, Joanna Strękow-
ska, Anna Ratajczak, Alicja Kościelniak, 

II miejsce – Adam Wylegalski kl. III e Gimnazjum w Skokach
III miejsce – zespół redakcyjny z gr..II z MOW w Antoniewie w skła-

dzie: Anna Chylińska, Katarzyna Białoskórska, Ewelina Czostek.

Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Pamiętnik zniewolo-
nego nastolatka”

I miejsce – Anna Chylińska z gr. II w MOW Antoniewie
II miejsce – zespół z Gimnazjum nr 1 w Skokach w składzie: 
Sara Sudoł, Monika Janc, Olga Witecka, A. Kaczmarek, M Przy-

dróżna
III miejsce -  zespół z gr VIII z MOW w Antoniewie w składzie: 

Albina Piesiec, Barbara Kowalska, Sandra Kuczyńska, Agnieszka 
Zalińska, Monika Kasprzak, Ewelina Michałowska, Paulina Bendyk, 
Marlena Kasprowska, Milena Matuszak, Olga Szymańska, Iwona 
Curyła, Agnieszka Kustosz

Konkurs literacki na pracę o tematyce profilaktycznej
I miejsce Monika Martynek kl. IIIe
II miejsce Adam Wylegalski kL.IIIe
II miejsce – Klaudia Janka kl. IIIe
III miejsce – Łukasz Mroziński Kl. IIIe
wyróżnienia: Adrian Kłosowski kl.IIIe
                       Natalia Janc kl. IIIb
Konkurs plastyczny na plakat o tematyce profilaktycznej
I miejsce – Agnieszka Gatkowska kl. Ic, Patrycja Kamińska kl. Ic
II miejsce – M. Werda kl. Ic 
III miejsce – Marta Szymczak kl. Ic

Konkurs na hasło profilaktyczne
I miejsce – kl. IIIe i IIId
II miejsce – kl. Ic
III miejsce kl. Ie 

Rozgrywki w piłce plażowej siatkowej dziewcząt i chłopców
Dziewczęta:
I miejsce – Natalia Przybysz/Anna Szczurek
II miejsce - Anna Berendt/ Paulina Szymkowiak
III miejsce – Natalia Przybysz/ Sara Sobik
IV miejsce - Agnieszka Gruss/ Martyna Kucharska
V miejsce -  Monika Lehmann/Sandra Kucz
VI miejsce Alicja Kaczmarek/ Natalia Ważniewicz
VII miejsce – Patrycja Kobryś/ Monika Oksza – Skobińska
Chłopcy:
I miejsce – Marcin Korzanowski/Szymon Witkowski
II miejsce – Szymon Hagdan/Marcin Mazur
III miejsce – Paweł Popadowski/Łukasz Bartol

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA 
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

NADSZEDŁ CZAS NA PODSUMOWANIE
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GMINNE ŚWIęTO PLONÓW
Miło nam poinformować, że 30.08.br. odbędzie się kolejna wielka 

uroczystość w naszej Gminie. Będzie to Gminne Święto Plonów, któ-
rego gospodarzem będzie Sołectwo Potrzanowo.

Dożynki, to tradycyjnie już nie tylko święto rolników i mieszkańców 
wsi, którym życzymy jak najlepszych dni i owocnych plonów, to także 
święto wszystkich mieszkańców naszej Gminy, których zachęcamy do 
udziału w tych uroczystościach. 

Ceremoniał dożynkowy, w sobotę 30.08 br. o godz. 13:30 rozpo-
cznie się zbiórką uczestników przy Świetlicy i Remizie Strażackiej 
w Potrzanowie, po czym korowód dożynkowy przejdzie na plac przy 
budynku byłej Szkoły Podstawowej. Tutaj odbędzie się polowa Msza 
Święta w intencji rolników, po której nastąpią tradycyjne uroczystości 
dożynkowe.

Organizatorzy Dożynek przygotowują też szeroki program arty-
styczny, w trakcie którego uczestnicy uroczystości zobaczą: Zespół 
Folklorystyczny „WIELKOPOLANIE” działający przy Bibliotece 
Wojewódzkiej w Poznaniu oraz występy Haliny Benedyk, Aliny 
Pszczółkowskiej i Wojciecha Kordy. 

Tylko od akceptacji mieszkańców Sołectw zależy czy dojdzie do 
skutku planowany Turniej Sportowo-Rekreacyjny Sołectw, w ramach 
którego planuje się min. następujące konkurencje i konkursy: dojenie 
krowy przez Sołtysa, rzut kaloszem, konkurs gwarowy prowadzony 
przez pana Jacka Hałasika z Radia MERKURY, oraz siłomierz bok-
serski i gigantyczne piłkarzyki. 

Dzień zakończy Zabawa Taneczna, na której do tańca będzie przy-
grywał znany z ubiegłorocznych Dni Skoków Zespół „KFANTY”. 
 Zapraszamy - szczegóły na afiszach!

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na pokoju nr 7 

można pobierać wnioski na stypendia szkolne, które należy złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2008r.

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach od dnia 7 lipca rozpoczął 

realizację projektu „LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Programem Ope-
racyjnym 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 znalezieniu 
pracy,

· poprawienie umiejętności w/w kobiet w poruszaniu się po rynku 
pracy,

· nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
· rozwój umiejętności wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego,
· rozwój umiejętności dbania o własny wygląd oraz higienę osobistą. 

„SZKOLENIOWIEC” 
ZAPRASZA DO NAUKI

Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 
2008 r.) do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Za-

wodowej 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

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach 

zatrudni pracownika na umowę zlecenie 
w charakterze opiekunki 
przy dowozach szkolnych.

Kontakt pokój nr 9, Zofia Dębska 
nr tel. 061 8925807

kronika policyjna
KOMUNIKAT
Komisariat Policji w Skokach prowadzi postępowanie w sprawie 

kradzieży mienia o wartości 250 zł na szkodę mieszkańca Pawłowa Sko-
ckiego. Kradzież dokonana w czerwcu br. Prawdopodobnie  sprawcy 
poruszali się białym busem. Bliższych danych brak. Prawdopodobnie 
skupowali złom. W związku z tym prosimy o kontakt osoby, które 
mogłyby pomóc w ustaleniu wyżej określonych sprawców. Kontakt z 
KP Skoki pod numerem 061 8124997 lub pod numerem 997.

ZATRZYMANI NA GORĄCYM UCZYNKU
Policjanci KP Skoki zatrzymali dwóch 24 letnich mieszkańców Sko-

ków, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Było to 0,45 gr marihuany i 
0,33 g amfetaminy. Przestępstwo polegające na posiadaniu narkotyków 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Również dwóch mieszkańców Skoków dokonało kradzieży mienia. 
W jednym przypadku dokonali kradzieży elementów systemu przesyłu 
sygnału internetowego o wartości 600 zł. Przy "okazji" aby dokonać 
kradzieży zniszczyli mienie o wartości 2200 zł. W drugim przypadku 
dokonali kradzieży elementów systemu alarmowego na szkodę jednego 
ze sklepów położonych w Skokach. Przestępstwo kradzieży zagrożone 
jest karą 5 lat pozbawienia wolności.

KONTROLA DROGOWA
W dniu 21.07.2008r. w godzinach porannych funkcjonariusze Policji 

z KP Skoki i KPP Wągrowiec wspólnie ze Strażą Graniczną prowadzili 
działania kontrolne. Zatrzymano 3 nietrzeźwych i 2 w stanie po użyciu  
kierujących pojazdami. Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne (brak 
ważnych badań technicznych), nałożono 10 mandatów karnych.

PILNUJ DRINKA
Młodzi  ludzie uczęszczający do dyskotek, pubów i innych lokali 

rozrywkowych mogą stać się potencjalnymi ofiarami zachowań prze-
stępczych polegających na dodaniu do napoju substancji psychoaktyw-
nych powodujących utratę świadomości. Dlatego też ZAWSZE pilnuj 
drinka. NIGDY nie przyjmuj drinków od nieznajomych BO....

- ktoś może dodać do niego niebezpiecznej substancji (bez smaku, 
zapachu i barwy),

- możesz stracić świadomość - substancja taka obezwładnia,
- możesz zostać ofiarą przestępstwa (gwałt, kradzież itp.),
- nie będziesz pamiętać, co się z tobą działo.
Akcja zainicjowana jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii.
Komendant Komisariatu Policji w Skokach

Podinspektor mgr Jacek Matysiak 
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XIX SESJA 
RADY MIEJSKIEJ 

26 Czerwca 2008r. obradowała Rada Miejska Gminy Skoki. Sesji, 
w której na 14 radnych uczestniczyło 11-stu przewodniczył Zbigniew 
Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Franciszek Deminiak. 

Tradycyjnie już radni przyjęli sprawozdania Burmistrza Miasta i 
Gminy Tadeusza Kłosa z realizacji uchwał Rady i z działalności między-
sesyjnej oraz wysłuchali sprawozdania z działalności przewodniczącego 
Rady oraz  z działalności stałych Komisji Rady

W rezultacie obrad Rada Jednogłośnie podjęła 9 uchwał, w tym :
- Uchwałę nr XIX/136/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na rok 2008.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę 

647.200 zł, w tym między innymi o 110.000zł dotacji, którą Gmina 
otrzyma na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na budowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych oraz 500.000zł planowanych z tytułu sprzedaży 
gruntów komunalnych. W rezultacie budżet Gminy po stronie docho-
dów wynosi 23.999.778 zł. 

Równocześnie zwiększeniu uległy wydatki budżetu o kwotę 499.692 
zł. I po tych zmianach ogólne wydatki budżetu na rok 2008 wynoszą 
28.019.854 zł 

- Uchwałę nr XIX/137/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciąg-
nięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
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/16/C/PE/030 pn. Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do  
dofinansowania z Funduszu Spójności.

Uchwałą powyższą Rada zmieniła treść § 2 swej uchwały Nr 
XVIII/132/2008, a zmiana ta wiąże się z przesunięciem terminu 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu z BGK z II kwartału 2008 na 
przełom III/IV kwartału 2008. Pozostałe postanowienia uchwały nie 
uległy zmianie. 

- Uchwałę nr XIX/138/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa  
nawierzchni  drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo –Nowiny”.

Uchwałą tą Rada anulowała swą uchwałę nr XVIII/131/2008 z dnia 
29.04.2008, w której to uchwale mówiono o przeznaczeniu środków 
na „Budowę drogi powiatowej Jabłkowo Nowiny”. Obecnie zgodnie z 
określeniem użytym w planie finansowym Powiatu mówi się o „Prze-
budowie drogi” 

Suma środków przekazywanych Powiatowi Wągrowieckiemu na 
realizację zadania pozostaje bez zmian. 

- Uchwałę nr XIX/139/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Mieś-
cisko, Gminy Wapno, oraz Miasta i Gminy Margonin do umowy o 
współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska 
odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, 
Kopaszyn - I etap.

Uchwałą powyższą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie wymienio-
nych 3 Gmin do umowy o współfinansowaniu budowy Międzygminnego 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie .

- Uchwałę nr XIX/140/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Da-
masławek, Miasta i  Gołańcz Miasta i Gminy Margonin, Gminy 
Mieścisko, Miasta i Gminy Rogoźno, miny Ryczywół i Gminy Wapno 
do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka 
ograniczona odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału 
zakładowego

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie kolejnych wymie-
nionych w uchwale Gmin do Międzygminnego Składowiska Odpadów 
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu 
i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

- Uchwałę nr XIX/141//2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  gruntowych przeznaczonych pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne położonych w Skokach  w rejonie  ul. Dojazd 
i ul. Falistej. 

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 7 komunalnych 
działek budowlanych położonych w Skokach 

- Uchwałę nr XIX/142/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziału Gminy w działce nr 155 położonej  w Skokach przy ul. Mi-
ckiewicza

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do zorganizowania przetar-
gu nieograniczonego na zbycie 94/547 części udziału Gminy w działce 
budowlanej nr 155 położonej przy ulicy Mickiewicza w Skokach. 

- Uchwałę nr XIX/143/2008 w sprawie zmiany  Statutu Związku  
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Powyższą uchwałą Rada wprowadziła do Statutu Związku  Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” zmiany o charakterze porządku-
jąco- formalnym dot. m.in wprowadzenia definicji, uporządkowania 
wykonywanych  zadań, merytorycznym m.in. liczebności członków 
Zarządu oraz zmiany funkcjonalno-merytoryczne związane z reali-
zacją projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic”

- Uchwałę nr  XIX/144/2008 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym w Szczodrochowie i Sławie Wlkp.

Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do zbycia w drodze bez-
przetargowej nieruchomości zabudowanych w Szczodrochowie i w 
Sławie Wlkp. na rzecz zamieszkałych w nich najemców.

XX NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ

W dniu  24 lipca 2008r odbyła się XX sesja Rady  Miejskiej Gminy 
Skoki zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie  art. 20 ust. 
1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz  § 23 pkt. 5 rozdz. V 
Statutu Gminy.

Potrzeba zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym wynikła z koniecz-
ności:

- wprowadzenia do  budżetu  miasta i gminy  po stronie dochodów 
i  wydatków kwoty  32.454 zł,  jakie mamy  otrzymać z Europejskiego  
Funduszu  Społecznego - Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na 
realizację Projektu  „Lepsze jutro”- aktywizacja społeczna i zawodowa 
kobiet nieaktywnych na rynku pracy – dotacja  rozwojowa z WUP.

- wprowadzenia do budżetu  kwoty  620 tys. zł , z czego  607 tys. 
zł przeznaczono na modernizację  oczyszczalni ścieków, natomiast 
o 13 tys. zł zwiększono plan wydatków na zakup i montaż pompy 
tłocznej.

W sesji, której przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza 
obrad pełnił Ryszard Jasiński uczestniczyło 13 radnych. W rezultacie 
Rada podjęła jednogłośnie:

- Uchwałę Nr XX/145/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na rok 2008. 

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na rok 2008 wy-
nosi 24.685.858 zł po stronie dochodów i 28.705.934 zł po stronie 
wydatków.  

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 protokółem z Sesji znajdują się one do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów- pokój 
nr 8.

E. Lubawy
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DZIAŁALNOŚć BIEżĄCA:
- Zakończono prace związane z budową nawierzchni asfaltowej na ul. 

Akacjowej w Skokach. W ramach zadania wybudowano kanalizację 
deszczową, wykonano okrawężnikowanie ulicy, nawieziono tłuczeń 
i ułożono  nawierzchnie asfaltową.

- Kontynuowane są prace związane z odtworzeniem nawierzchni Placu 
Powstańców Wlkp. w Skokach. Dotychczas wykonano nawierzchnię 
brukową na Placu Strażackim i na ul. Rynkowej. 

- Kontynuowana jest termomodernizacja Przedszkola Samorządowego 
w Skokach.

- Kontynuowane są prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

- Prowadzone są prace nad przystąpieniem Skoków do struktur 
Aqanetu.

- Rozpoczęto budowę drogi powiatowej współfinansowanej przez 
Gminę Skoki na odcinku Jabłkowo – Jabłkowo Nowiny.

- Zakończono sprawy formalne nad dokończeniem chodnika w Sławicy 
– zadanie będzie realizowane ze środków Powiatu i Kruszgeo. 

- Wykonywane są prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie 
Gminy Skoki.

- Zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci w Sawianach i 
ustawiono dodatkowe urządzenie na placu przy ul. Podgórnej w 
Skokach.

PONADTO BURMISTRZ  WYDAŁ ZARZĄDZENIA W SPRAWIE:
- ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 

budowlanych położonych w Sławie Wlkp. - obręb geodezyjny Szczo-
drochowo oraz powołania Komisji Przetargowej. 

- zmiany Zarządzenia nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2008.

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
- przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 - „Lepsze jutro” 
oraz udzielenia z tego tytułu przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
pełnomocnictwa Pani Marii Seidler – Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach. 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości grunto-
wych przeznaczonych do zbycia położonych w rejonie ul. Dojazd w 
Skokach. 

- powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
- ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż uszko-

dzonego samochodu strażackiego Jelcz 442 DS. 
- ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkiem miesz-

kalnym w Szczodrochowie i Sławie Wlkp., przeznaczonych do zbycia 
w drodze bezprzetragowej. 

- podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za II kwartał 2008 r. 

- ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu gruntów gminnych do 
wydzierżawienia 

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

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej 
przeznaczonej do zbycia w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczo-
drochowo 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

W dniu  14  lipca 2008r odbyło się  wspólne posiedzenie wszyst-
kich  Komisji Rady, podczas którego dyrektor Biblioteki  Elżbieta 
Skrzypczak

- przekazała radnym rozliczenie kosztów organizacji tegorocznych  
„Dni  Miasta i Gminy Skoki”,

- omówiła projekt programu  Dożynek Gminnych, których gospo-
darzem w bieżącym roku będzie sołectwo  Potrzanowo.

- Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos  zapoznał 
radnych z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzia-
nych  do  realizacji  w 2008r.

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

Tel. 061 8925800, fax. 06 18925803
ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
uszkodzonego samochodu strażackiego 

JELCZ 442 DS
Rok produkcji: 1994
Wskaźnik licznika: 40720 km
Masa całkowita: 16550 kg
Rodzaj zabudowy: podwozie z kabiną długą z zabudową specjalistyczną 
Straż Pożarna
Rodzaj kabiny: podwójna
Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/4x2/ manualna
Zawieszenie osi/ rozstaw osi: resory/ 4800 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/ moc silnika: 11100 cm/ 179 kW (243KM)
Doładowanie: turbosprężarka
Liczba cylindrów/ układ cylindrów: 6/ rzędowy
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ014024R0000016
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy specjalny.

Uszkodzeniu, po szkodzie komunikacyjnej uległo:
- kabina kpl. pojazdu,
- zawieszenie przednie prawe,
- rama pojazdu,
- zerwany na mocowaniach zbiornik wodny,
- zabudowa - skrytki w części przedniej (za kabiną) strona prawa 
pogięty stelaż.

Przetarg odbędzie się 22 sierpnia 2008r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach( salka Urzędu) ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Cena wywoławcza sprzedaży samochodu wynosi: 5 200,00 zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wys. 520,00 
zł w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach do 22 sierpnia 2008r. do 
godz. 9,45 i przedłożą dowód jego wpłaty.

Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przedmiot sprzedaży po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu ze Strażą Pożarną tel. 061 8124998

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach 
oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie 

oferują wynajem sal 
wraz z zapleczem kuchennym i zastawą stołową 

na spotkania okolicznościowe i uroczystości rodzinne.

W sprawach wynajmu pomieszczeń w Skokach prosimy kon-
taktować się z Prezesem Janem Kaczorowskim, a pomieszczeń 
w Kakulinie z Prezesem Bogdanem Przybyszem.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
ul.Ciastowicza 11 , 62-085 Skoki

Tel./061/8 925 801, Fax /061/8 925 803

OGŁASZA
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

MIESZKALNYMI  
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości zabudowanych budynkiem mieszkalnym w Szczodrochowie 
i w Sławie Wlkp.

1. SZCZODROCHOWO Nr 9:
- lokal nr 1 o pow. 41,77 m2  w kwocie 17.708,00 zł
- grunt stanowiący działkę nr 43 o pow. 0,0500 ha 
    w kwocie 20.000,00 zł 
2. Sława Wlkp. nr 3:
- lokal nr 1 o pow. 48,85 m2 w kwocie 12.339,00 zł
- grunt stanowiący działkę nr 15/13 o pow. 0,0445 ha  

    w kwocie 16.465,00 zł
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

/-/ Tadeusz Kłos

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych 

przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Dojazd w Skokach

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wartość
nieruchomości

w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

 1.

Działka nr 70/10 o pow. 
0,1230 ha w Skokach 
w rejonie ul. Dojazd 
ujawniona w K.W Nr 
48.486 SR Wągrowiec. 
W/wym. KW nie wykazuje 
obciążeń 

Działka nie ma określonego 
przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki ponieważ z dniem 
31.12.2003r. stracił on swoją ważność.  
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki jest to teren zaiwestowania 
jednostek osadniczych.  

Działka 
przeznaczona 
pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

59.690,00 72.822,00

Zbycie
nieruchomości
w drodze 
przetargu
ustnego
nieograniczo-
nego

 2.

Działka nr 70/11 o pow. 
0,0865 ha w Skokach w 
rejonie ul. Dojazd  ujawniona 
w K.W. Nr 48.486 SR 
Wągrowiec W/wym. KW 
nie wykazuje obciążeń

j.w. j.w. 42.170,00 51.448,00 j.w.

3.

Działka nr 70/12 o pow. 
0,0825 ha w Skokach w 
rejonie ul. Dojazd ujawniona 
w K.W. Nr 48.486 SR 
Wągrowiec. W/wym. KW 
nie wykazuje obciążeń.

j.w. j.w. 40.250,00 49.105,00 j.w.

4.

Działka nr 70/15 o pow. 
0,1399 ha w Skokach w 
rejonie ul. Dojazd ujawniona 
w K.W. Nr 48.486 SR 
Wągrowiec W/wym. KW 
nie wykazuje obciążeń.

j.w. j.w 67.800,00 82.716,00 j.w.

5. 

Działka nr 70/16 o pow. 
0,1481 ha położona 
w Skokach w rejonie 
ul. Dojazd ujawniona 
w K.W Nr 48.486 SR 
Wągrowiec. W/wym. KW 
nie wykazuje obciążeń.

j.w. j.w. 59.900,00 73.078,00 j.w.

1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, 

2) wykaz wywieszono na okres od dnia 14.07.2008r. do 28.07.2008r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 
11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl 

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2008/2009 W ŚWIADCZENIACH 

RODZINNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Sko-

kach 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, ustale-
nie 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 przysługujących za miesiąc wrzesień 
nastąpi do dnia 31 października.

Przypominamy, że 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
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Z kart historii
POWSTAŃCZE SYLWETKI

Zbliża się wielka rocznica wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Skoki, jak wiele miejsc w naszym regionie, 
przygotowuje się do jej obchodów. Poszukujemy pa-
miątek, pogłębiamy wiedzę o powstaniu, przybliżamy 
sylwetki bohaterów. Korzystając z nowoczesnych środ-
ków komunikacji, do których zalicza się prasa lokalna, 
poświęćmy życzliwe wspomnienie kolejnym postaciom 
tamtych wydarzeń...

Bolesław Lisiecki - powstaniec wielkopolski z Ziemi Skockiej. Uro-
dził się 19 XI 1885 roku w Stawianach, gmina Skoki, jako syn Józefa 
i Stanisławy z Popielskich.

W czasie I wojny światowej wcielony do armii pruskiej w dniu 9 
III 1915 roku, służył w 9. Regimencie Grenadierów. Ranny w czasie 
walk na froncie zachodnim, w 1932 roku otrzymał status inwalidy 
wojennego. Zdemobilizowany 2 XII 1918 roku, zgłasza się jako ochot-
nik do jednostki powstańczej. Bolesław Lisiecki pracował w okresie 
międzywojennym pracuje jako robotnik w młynie w Skokach. Żonaty 
z Weroniką z Pruchniewskich, z którą miał dziewięcioro dzieci, m.in.: 
synów Kazimierza i Kornela oraz córki: Teofilę, Irenę, Juliannę oraz 
Kunegundę.

Członek Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków Okręg w 
Bydgoszczy - organizacji skupiającej uczestników I wojny światowej i 
powstania wielkopolskiego. 

Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Odznaką Zasługi przyzna-
waną powstańcom przez Zarząd Obwodowy ZTPiW. Bolesław Lisiecki 
zmarł 30 III 1954 roku i pochowany jest na cmentarzu parafialnym 
w Skokach.

Franciszek Jerzak - powstaniec wielkopolski z Ziemi Skockiej. 
Urodził się w 26 III 1889 r. w Bieganowie k.Wrześni w rodzinie Jana 
i Katarzyny z d. Łyskawa.

Uczestnik strajków szkolnych w trakcie nauki w szkole powszechnej 
w Bieganowie /1902 r./. Naukę kontynuował we Wrześni w szkole 
rolniczej. W latach 1908 - 1911 odbył zasadniczą służbę wojskową 
w wojskach kawaleryjskich w Torgau. Przed rokiem 1914 studiował 
rolnictwo w Halle, by po powrocie do kraju kierować gospodarstwem 
rolnym w Popowie Starym / okolice Śmigla/. Od 1914 roku w armii 
pruskiej. Uczestnik walk na froncie zachodnim: pod Verdun, Ypres i 
pod Dunkierką. Z frontu wraca w listopadzie 1918 r., by już w końcu 
grudnia ochotniczo wstąpić do wielkopolskich oddziałów powstań-
czych. Uczestnik walk o Leszno oraz na odcinku Osieczna - Kąkolewo. 
W Lipnie Nowym w kompanii dowodzonej przez Franciszka Bryzę. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Odznaczony za udział w nie-
podległościowych kampaniach zbrojnych. W trakcie II wojny światowej 
wywieziony wraz z rodziną do Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu 
przebywa na Ziemiach Odzyskanych, gdzie pracował jako kierownik 
Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Na przełomie lat 40. i 50. 
nieustannie inwigilowany przez UB, wielokrotnie przesłuchiwany,  
aresztowany i więziony przez pół roku w areszcie w Słupsku. W poło-
wie lat 50. wraca do Wielkopolski i osiedla się w Skokach. Franciszek 
Jerzak zmarł 11 VIII 1962 roku i pochowany jest na cmentarzu para-
fialnym w Skokach.

27 grudnia 2003 roku, w 85. rocznicę wybuchu powstania, przed 
wejściem na teren cmentarza w Skokach odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą powstańcom z Ziemi Skockiej tam pochowanym - wśród 
kilkudziesięciu wymienionych na niej powstańców są również nazwiska 
Bohaterów: Bolesława Lisieckiego oraz Franciszka Jerzaka

co przekazuje Szanownym Czytelnikom
Krzysztof Jachna

BRACKIE INFORMACJE
Okres wakacyjny, choć poświęcamy go urlopowi, jest pełen wydarzeń 

w środowisku strzeleckim. 
Ledwo zakończyły się uroczystości zielonoświątkowe, w których powi-

taliśmy nowego króla na rok 2008 brata Jana Kamińskiego, a delegacja 
naszego stowarzyszenia wzięła udział w dorocznym festynie strzeleckim 
organizowanym w końcu czerwca przez bractwo z Bardowick. Okolicz-
ności w tym roku były szczególne - ustępującym królem w Bardowick 
był wieloletni prezes, brat Manfred Harms, niestrudzony propagator 
zbliżenia polsko - niemieckiego w ramach naszego ruchu. Od pewnego 
czasu mamy zaszczyt i przyjemność towarzyszyć skockiej, wędkarskiej 
braci w ich imprezach na terenie akwenów gminy Bardowick. Okazja 
tym szczególniejsza, kiedy cieszymy się z ,,rycerstwa” brata Alojzego 
Pacholskiego, prezesa Koła PZW w Skokach. Brat Alojzy trzyma formę, 
gdyż zwyciężył w turnieju strzeleckim w bardowick, wyprzedzając braci 
Stanisława Grzegorzewskiego i Krzysztofa Jachnę.

27 lipca, w trakcie okręgowego turnieju królewskiego w Wągrowcu, 
mogliśmy cieszyć się z wyróżnienia naszego kolegi Dominika Korza-
nowskiego, wyróżnionego medalem zasługi dla okręgu poznańskiego, 
szczególnie prestiżowym i rzadkim odznaczeniem. Należymy do nie-
licznych bractw, w których szeregach jest już kilku odznaczonych tym 
medalem. W ubiegłym roku medal zasługi otrzymali bracia Stanisław 
Grzegorzewski i Janusz Stoiński, zimą zaś bracia Jan Dziurka i Krzysztof 
Migasiewicz.

Trwa rozbudowa siedziby bractwa, kończymy prace projektowe budo-
wy nowej strzelnicy, przygotowujemy się do zorganizowania szkolenia 
strzeleckiego, zmodernizowaliśmy procedury strzelnicy w Antoniewie, 
zwieńczając z sukcesem starania o dopuszczenie tego obiektu do użyt-
kowania. A urlop ? - ... po pracy. Zbliżające się uroczystości święta 
narodowego 15 VIII zakończą kadencję króla żniwnego Michała Rosi-
ka. Bractwo przygotowuje jak co roku specjalny program patriotyczny, 
którego zwieńczeniem będzie galowy udział w uroczystej mszy św. ,,za 
Ojczyznę” w sobotę, 16 sierpnia o godz. 8.00, na którą wszystkich miesz-
kańców miasta i gminy Skoki serdecznie zaprasza piszący te słowa 
 Krzysztof Jachna

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

ZA DOBRE WYNIKI DO NIEMIEC
Niepokój Samorządu Gminy i wielu Rodziców od lat wzbudzały 

stosunkowo niskie oceny końcowe uczniów kończących Szkołę Pod-
stawowa i Gimnazjum.

Dlatego też, w dyskusjach i rozmowach szukano sposobu by poprawić 
wyniki nauczania i by zmobilizować uczniów do większego zaangażo-
wania i do zwiększonej pracy nad sobą. 

Problem ten poruszany był też na spotkaniach z młodzieżą w trakcie 
Młodzieżowego Forum Dyskusyjnego. W rezultacie uznano, że jednym 
ze środków prowadzących do lepszych wyników nauczania będzie 
wprowadzenie formy nagród dla uczniów osiągających ponadprze-
ciętne wyniki w nauce. Brano pod uwagę różne formy nagród, w tym 
min. uchwalenie nagród rzeczowych lub stypendium dla najlepszych 
kończących Szkołę Podstawową i Gimnazjum. 

Burmistrz i Rada Gminy zdecydowali się na ufundowanie z budżetu 
Gminy pobytu na obozie w partnerskiej Gminie Bardowick w Niem-
czech, dla uczniów, którzy osiągnęli powyżej 90% wymaganej liczby 
punktów: na sprawdzianie wiedzy po 6 klasie w Szkole Podstawowej w 
Skokach, na egzaminie gimnazjalnym łącznie z części humanistycznej 
i matematyczno-przyrodniczej w Gimnazjum w Skokach.

Po podsumowaniach i ogłoszeniu wyników sprawdzianu i egzaminu 
okazało się że najlepsze wyniki w Szkole Podstawowej uzyskali uczniowie: 
Martyna Adamska, Marta Szmyra, Aleksandra Samol, Katarzyna Nowak, 
Anna Sygnecka, Natalia Witkowska, Filip Kujawa i Anna Czerniachowska,  
a w Gimnazjum w Skokach: Krzysztof Mantaj i Paweł Charzyński. Oni 
też zyskali możliwość skorzystania z wyjazdu do Niemiec i przebywania w 
dniach od 27.07 do 05.08 br. na obozo-wycieczce w Bardowick.  

E. Lubawy
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ZAWODY „AKTYWU KOŁA” 
KOŁA PZW W SKOKACH

W piękną lipcową sobotę 12.07.2008 roku nad jez. Rościńskim w 
Skokach odbyły się zawody „Aktywu Koła”, czyli zawody wędkarskie 
zorganizowane tym razem przez członków koła dla Zarządu i najak-
tywniejszych jego działaczy. 

W spławikowych zawodach wzięło udział 11 wędkarzy, odbyły się 
na żywej rybie, w jednej turze trwającej 4 godziny.

Zawody wygrał Michał Futro z wynikiem 9,10 kg, drugie miejsce 
zajął Wojciech Kłosowski – 8,78 kg, a trzecie miejsce zdobył Marian 
Bałażyk po złowieniu 7,28 kg. Statuetkę za największą rybę otrzymał 
Prezes Koła PZW nr 120 w Skokach pan Alojzy Pacholski po złowieniu 
kilogramowego karasia. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie ryby trafiły ponownie do wody.
Wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplomów dokonali człon-

kowie Koła wraz z Prezesem Gospodarstwa Rybackiego w Skokach 
panem Ireneuszem Beltrem.

Karolina Stefaniak
 

SKOCCY WęDKARZE 
W BARDOWICK

W okresie od 18-20 lipca br. 8 skockich wędkarzy z Koła PZW w 
Skokach wraz z członkami swych rodzin przebywało z gościnną wizytą 
u przyjaciół – wędkarzy w Bardowick. 

Niemieccy gospodarze od początku starali się uatrakcyjnić pobyt 
skoczan u siebie. Tak więc, już pierwszego dnia, po zakwaterowaniu, 
zorganizowali wieczorno-nocne wspólne wędkowanie na starorzeczu 
Elby (Łaby), a w sobotę wycieczkę do Hamburga, którą poprzedziło 
kibicowanie Bardowickiemu Bractwu Kurkowemu w jego przemarszu 
ulicami Bardowick. W marszu tym brali udział także Bracia ze Skoków. 
W Hamburgu było nie tylko zwiedzanie miasta i wizyta w Muzeum 
Miniatur, ale i wycieczka statkiem po drugim co do wielkości na świecie 
porcie przeładunkowym. Dzień ten zakończyło wspólne grillowanie 
w klubie sportowym. 

Kulminacyjnym elementem wyjazdu był udział w zawodach wędkar-
skich, które wczesnym świtem rozpoczęły się w dwóch sektorach tj. na 
rzekach: Elbie i przepływającej przez Bardowick Ilmenau.

Tuż przed wyjazdem, podczas podsumowania zawodów wędkarskich, 
Prezes Koła PZW w Skokach pan Alojzy Pacholski dwóm zaprzyjaź-
nionym wędkarzom niemieckim tj. panom Jurgenowi Warnecke i 
Jurgenowi Dalenbergowi w dowód uznania za działalność na rzecz 
kontaktów i przyjaźni polskich i niemieckich wędkarzy wręczył, przy-
znane im przez  Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu Odznaki Honorowe 
PZW „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” 

ROWEREM DO STAJNI 
Z myślą o tych którzy zostali na wakacje w domu, Burmistrz Tadeusz 

Kłos zorganizował 13 lipca kolejny rajd rowerowy w tym roku. 
Tradycyjnie i niezmiennie grupa ok. 60 rowerzystów wyruszyła o godz. 

10 ze skockiego rynku, wypuszczona wystrzałem pistoletu oddanego przez 
pana Burmistrza. 

Grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku Kakulina, gdzie przewidziano 
przerwę w „Wiosce Internetowej”. Jest to projekt zakładający utworzenie 
ogólnopolskiej sieci 256 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych 
ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Jest finan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa. „Internetowa Wioska” w Kakulinie jest 
efektem współpracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 
w Dąbrowie Górniczej, Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTO-
LAND S.A i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Głównym założeniem 
projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwięk-
szanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei 
kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia 
będzie mogła korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainte-
resowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem 
swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. 

Przy osobistym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pana Tade-
usza Kłosa jedno z centrów Kształcenia powstało właśnie w Kakulinie, a z 
nadejściem pierwszych dni maja rozpoczęło swą działalność. Oficjale otwar-
cie, przecięcie wstęgi i symboliczne pierwsze kliknięcie myszką, odbyło się w 
naszym centrum 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 Migasiewicz, oraz Specjalista do spraw promocji w regionie Pan 
Adrian Nosal. Za co składamy Im wyrazy wdzięczności. Siedziba „Wioski 
Internetowej” mieści się w naszej gminie, w Kakulinie, przy sali wiejskiej. 
Pracownia jest udostępniona siedem dni w tygodniu: od poniedziałku do 
piątku od godziny 14.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godziny 15.00 
- 19.00. Posiada 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 Internetu. Za pośrednictwem platformy można również uczyć 
się języków obcych - angielskiego czy niemieckiego, na dwustopniowej 
skali trudności: dla początkujących oraz średniozaawansowanych. Każdy 
chętny sam decyduje, kiedy i czego chce się uczyć. Zatrudnieni w wiosce 
internetowej pracownicy chętnie służą pomocą szkolącym się osobom, w 
zakresie obsługi komputera oraz innych organizowanych kursów. Mul-
timedialną prezentację na temat projektu przedstawiła jego pracownica 
pani Beata Sobczak. 

Po wysłuchaniu prezentacji i obejrzeniu obiektu wyruszyliśmy w kierun-
ku Popowa Kościelnego w gminie Mieścisko, aby przez Podlesie Wysokie 
dotrzeć do miejsca mety w Łosińcu w Agroturystycznym Centrum Sportów 
Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem”. Na miejscu mety powitali nas 
właściciele pani Małgosia Bobrownicka i pan Wiesław Szczepański, którzy 
przygotowali dla nas poczęstunek tj. kiełbasę z grilla, placek, zimne napoje 
oraz kawę i herbatę. 

Wśród uczestników rajdu oprócz mieszkańców naszej gminy byli 
także rowerzyści z Poznania z oddziału PTTK Poznań Nowe-Miasto. Po 
poczęstunku i podbiciu książeczek kolarskich PTTK dzieci skorzystały z 
możliwości jazdy konnej.  Wręczono tradycyjnie nagrody dla najstarszych 
i najmłodszych uczestników, i tak najstarsza uczestniczką była pani Anna 
Stefańska, a uczestnikiem pan Franciszek Baranowski. Najmniej lat mieli 
Anna Zrobczyńska i Jan Fertsch. 

To nie ostatni rajd w tym roku, kolejny planujemy 21 września z metą 
najprawdopodobniej przy kamieniu św. Wojciecha w Budziejewku w 
Gminie Mieścisko. Serdecznie zapraszamy :-)

Karolina Stefaniak
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CO Z ODPADAMI STAŁYMI 
I CIEKŁYMI?

ORAZ INNE OBOWIĄZKI 
WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SerwiS iNFO MiG SkOki 
w TwOjej kOMórce

Obecnie już prawie każdy telefon posiada dostęp 
do Internetu, a korzystanie z internetowej strony 
miasta w komórce staje się coraz prostsze.

Kilka kroków które powinien zrobić użytkownik, aby skorzystać z 
internetowej strony miasta i gminy Skoki w swojej komórce:

- Wybieramy w telefonie Internet dla Sony Ericsson, WEB dla Nokia 
lub podobne w zależności od modelu aparatu.

- Dalej szukamy Wprowadź adres dla Sony Ericsson, Idź do adresu dla 
Nokia lub podobne w zależności od modelu aparatu.

- Wpisujemy adres: dla Skoki mobiinfo.pl
- Dla systemu rozkład w telefonie możemy wpisać wap.rozklad.com
- Wybieramy miasto podając do 5 liter, lub wybieramy z listy dostęp-

nych miast. 

Opłata za dostęp do portalu dotyczy jedynie kosztu połączenia i 
uzależniona jest od operatora (Era, Plus, Heyah, Play, Orange) oraz 
od ilości ściągniętych danych. Pobranie jednej strony z portalu zabiera 
około 25 KB (kilobitów). Ostateczna cena takiego połączenia zależeć 
będzie od faktycznych taryf u operatorów sieci, jednak zazwyczaj są 
to stawki: 5 - 10 gr. za 100 KB informacji lub odpowiednio za 25 gr i 
50gr za 250 KB lub 500 KB informacji.

Karolina Stefaniak

WYNIKI BADAń 
CZYSTOŚCI JEZIOR 2008

Urząd Miasta i Gminy w Skokach wraz ze Związkiem Mię-
dzygminnym Puszcza Zielonka zlecił badanie wód powierzch-
niowych jezior na terenie gminy, które stanowią najpopular-
niejsze miejsca kąpieliskowe. 

Badania dokonano zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 16.10.2002r w sprawie wymagań, jakimi powinna od-
powiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. 2002 Nr 183, poz. 1530).

Warunki tego Rozporządzenia SPEŁNIAJĄ następujące jeziora:
Karolewskie 
Borowe 
Włokna 
Gackie 

Jeziora, w których NIE NALEżY SIę KĄPAć to:
Maciejak (Poznańskie) 
Budziszewskie 
Rościńskie 
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WAKACJE PEŁNE WRAżEń
Dla uczniów oddziału w Pawłowie Skockim te wakacje były pełne 

niezapomnianych wrażeń. Z inicjatywy opiekunek z oddziału: Mag-
daleny Błażejewskiej, Anety Gruss, Elżbiety Szymkowiak i Iwony 
Zarębskiej 22.06.2008 roku odbyła się impreza integracyjna osób 
niepełnosprawnych z lokalnym społeczeństwem. 

Impreza ta miała na celu ukazanie dorobku całorocznej pracy osób 
niepełnosprawnych np. własnoręczne wyroby młodzieży z Gołaszewa 
oraz galeria zdjęć ukazująca czteroletnią prace grupy dzieci niepeł-
nosprawnych z Pawłowa Skockiego. 

Spotkanie rozpoczął występ dzieci z Pawłowa Skockiego i Murowa-
nej Gośliny. Pod kierunkiem pani Marioli Sochackiej dzieci zaprezen-
towały przedstawienie pt. „Cztery żywioły”, w którym wykorzystane 
zostały takie środki jak: gest, taniec oraz dźwięk. Wyżej wymienione 
niewerbalne środki przekazu w nietypowy sposób ukazały dzieło 
stworzenia świata. Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami 
i owacjami na stojąco. Na scenie zagościli również artyści polskiej 
estrady: Alina Pszczółkowska i Krzysztof Koniarek. Chętni mogli 
podziwiać wystawę sztuki celtyckiej, popisy szczudlarzy czy wreszcie  
umiejętności zaprezentowane przez strażaków, Na zakończenie spot-
kania wystąpiła  grupa cyrkowa „Maskon” z Pakości, która wykonała 
sztuczki z wykorzystaniem ognia.

Niedzielne popołudnie było zaledwie przedsmakiem atrakcji jakie 
przygotowano dla uczniów na czas wakacji. 

Wyżej opisana impreza była początkiem dwutygodniowych kolonii 
historyczno-teatralnej dla dzieci niepełnosprawnych w Jabłkowie. 
Na miejsce kolonii wybrano replikę osady celtyckiej mieszczącą się 
na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłkowie. W pierwszym 
tygodniu uczestnicy wypoczynku brali udział w zajęciach na temat: 
„Celtowie na ziemiach polskich”. Kulturę i życie Celtów poznawali 
na przygotowanych warsztatach: jadło, sztuka, tkactwo, garncarstwo 
oraz wojowie. Pierwszy dzień był dla kolonistów szczególnie praco-
wity. Związany był z warsztatem sztuki celtyckiej. W trakcie zajęć, 
po burzliwej dyskusji wybrana została nazwa plemienia „Celtyckie 
Żmije”, stworzono godło plemienia oraz wymyślono okrzyk wojenny: 
„Celtyckie Żmije do boju” - „Gotowi, gotowi, gotowi”.

W ciągu kolejnych dni koloniści poznawali życie Celtów przy po-
mocy poszczególnych warsztatów. Jadło – kiszenie ogórków, przygo-
towanie podpłomyków, gziku oraz pieczenie ziemniaków. Dla dzieci 
sztuka nie będzie się tylko kojarzyła z tworzeniem godła, ale również 
poznaniem techniki rysowania tatuaży na skórze. Projektowanie i 
tworzenie biżuterii. Warsztat tkactwa na długo pozostanie w pamięci 
uczestników kolonii, gdzie wyrabiano krajki. Niewyobrażalną frajdę 
sprawiał dzieciom  warsztat garncarstwa. Już od wczesnych godzin 
rannych „młodzi Celtowie” wylepiali gliną domki celtyckie. Pozostawili 
oni po sobie również szeroką gamę naczyń glinianych wykonanych na 
ręcznym kole glinianym. Na warsztacie: wojowie odważnie przystąpili 
do poznawania sztuki walki celtyckiej oraz tworzenia zbroi.    

Drugi tydzień kolonii poświęcony był sztuce teatralnej. Podopiecz-
ni mieli możliwość przyjmowania różnorakich ról, takich jak: smok, 
Czerwony Kapturek oraz postaci związanych z tą bajką. Jednakże 
główną zasadniczą częścią zajęć było przygotowanie przedstawienia 
celtyckiego, którego premiera nastąpi 2 sierpnia 2008 roku. Cztero-
krotnie w zajęciach warsztatowych uczestniczyła zaprzyjaźniona grupa 
osób niepełnosprawnych z Murowanej Gośliny. 

Dwutygodniowy pobyt w osadzie celtyckiej to nie tylko warsztaty 
związane z codziennym życiem Celtów. Popołudniowe zajęcia upływały 
pod hasłem „ruch to zdrowie”. Podchody, mecze piłkarskie, spacery 
,wszelkie zabawy na świeżym powietrzu, a także dyskoteki i zabawy 
przy ognisku, w których czynny udział brały opiekunki przysparzając 
nam wiele śmiechu i radości. 

Czynny udział w codziennych zajęciach brali także wolontariusze, 

którzy w roku szkolnym odbyli szkolenie „asystent osoby niepełno-
sprawnej”. Swoją wiedzę teoretyczną znakomicie wykorzystywali w 
relacjach z osobami niepełnosprawnymi.

Dzień trzeci lipca pozostanie na długo w naszej pamięci. Tego dnia 
odbyła się impreza mająca na celu włączenie nas do wybranego przez 
nas plemienia: „Celtyckie Żmije”. Trzeba było  zaprezentować umie-
jętności nabyte przez dwa tygodnie kolonii. Była to „droga przez mękę” 
gdyż koloniści musieli się wykazać zarówno odwagą jak i humorem. 
Smak magicznego napoju pozostaje w ustach do dziś. Największą frajdę 
sprawiło polewanie głów wodą na znak włączenia do plemienia. 

Wiele wrażeń dostarczyły nam wyjazdy między: innymi całodniowy 
pobyt w parku dinozaurów w Rogowie, gdzie drodze powrotnej odwie-
dziliśmy jezioro w Borzątew, kąpiele słoneczne i wodne nad jeziorem 
w Kłecku oraz wyjazd do kina na seans: „KUN FU PANDA” 

Kolonia w Jabłkowie to nie tylko codzienne zajęcia warsztatowe, 
sportowe oraz teatralne ale przede wszystkim pogłębianie istniejących 
już przyjaźni oraz zawiązywanie nowych pomiędzy uczestnikami kolo-
nii. Nasz dwutygodniowy pobyt był nadzorowany przez „kierownictwo”, 
które pilnowało i dbało aby nasz wypoczynek był bezpieczny i pełen 
pozytywnych wrażeń.

KOLONIE W ROGOźNIE
W okresie od 22.06 do 05.07.2008r. 100 uczniów uczęszczających do 

szkół należących do Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim wypoczywało 
na kolonii letniej w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym w Rogoźnie.

Wypoczynek odbywał się pod hasłem „Wakacje z Harrym Potterem„. 
Wspólne obejrzenie filmu rozpoczęło naszą przygodę z Harrym. Dzieci 
zostały podzielone na grupy, które przyjęły nazwy związane z tematyką 
kolonii. Każda grupa miała za zadanie wykonać stroje czarodziejów, 
różdżki, miotły, a także wymyślić hasło, piosenkę i szereg zaklęć cha-
rakteryzujących daną grupę. 

Oprócz wspaniałej zabawy z Harrym Potterem młodzież uczestni-
czyła w warsztatach socjoterapeutycznych mających na celu integrację 
dzieci z różnych środowisk społecznych. Uczestnicy poznali różnorodne 
zagadnienia, które pozwoliły im radzić sobie z problemami i lepiej 
funkcjonować społecznie. Organizacja pracy w grupie zminimalizowała 
problem wandalizmu i agresji wśród rówieśników, a także pomogła 
wyeliminować destruktywne napięcia emocjonalne wśród dzieci. 

Między zajęciami grupowymi dzieci korzystały z takich atrakcji jak: 
eurobangi, kłady, rowerki wodne. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na 
plażowanie i zabawy wodne pod okiem ratownika. Kolejną atrakcją 
były wyjazdy autokarowe do Biskupina i Poznania.

Podsumowaniem wypoczynku był chrzest kolonisty, na którym 
dzieci musiały sprostać różnym zadaniom sprawnościowym, a także 
skosztować eliksirów szczęścia, dobrego humoru i mówienia prawdy. 
Po zdobyciu tytułu kolonisty dzieci przy ognisku prezentowały swoje 
grupy.
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NA PÓŁKOLONIACH 
BYŁO PIęKNIE I CIEKAWIE!

Tegoroczne półkolonie pod hasłem „ Celtowie na ziemiach polskich” 
rozpoczęły się 30 czerwca. Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane w 
Zespole Parkowo-Pałacowym w Jabłkowie.

Jak wyglądał w ogóle dzień na półkoloniach? Koloniści każdego 
dnia brali udział w zajęciach warsztatowych oraz w zajęciach zorgani-
zowanych przez swoich wychowawców.

Jakie były atrakcje na półkoloniach? Otóż było ich naprawdę 
wiele.

Zajęcia warsztatowe podobnie jak w zeszłym roku zorganizowane 
były na różnych stanowiskach. Dziewczynki najbardziej zaintereso-
wane były warsztatami tkackimi, gdzie mogły sobie zrobić piękne 
krajki, korale czy wełniane laleczki. Chłopcy z kolei chętnie oblegali 
stanowisko z wojami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również 
przygotowanie celtyckiego jadła czy wykonanie różnych form cera-
micznych na stanowisku garncarstwo.

Podobnie przebiegały zajęcia z wychowawcami. Każdy z opiekunów 
starał się aby jak najlepiej wprowadzić uczniów w celtycki świat

Oprócz wspomnianych zajęć trzy razy udaliśmy się nad jezioro do 
Kłecka gdyż pogoda podczas tegorocznego wypoczynku bardzo nam 
dopisała. Zwiedziliśmy również przepiękne Muzeum Przyrodniczo-
Łowieckie w Uzarzewie. Każdy z półkolonistów był zachwycony eks-
pozycjami znajdującymi się w pomieszczeniach pałacu i stajni.

Niestety wszystko ma swój koniec. Ostatni dzień był posumowaniem 
półkolonii, które zostało przeprowadzone w formie zabawowej. Po 
sprawdzeniu wiadomości teoretycznych, umiejętności praktycznych 
półkoloniści musieli wykazać pokorę wobec króla plemienia, po czym 
zostali włączeni do plemienia Jablio Celtic. Na koniec zasiedliśmy do 
biesiadnego stołu. Z pełnymi brzuchami, z radosnymi minami pożeg-
naliśmy się, zapewniając organizatorów tego wypoczynku, że spotkamy 
się za rok. A więc do zobaczenia !!!!!!!!!!!

SREBRNOGÓRSKIM SZLAKIEM
W dniach 11-15 czerwca 2008 r. uczniowie klasy III b wraz z wycho-

wawcą panem Andrzejem Surdykiem pokonywali trudy podróży, na 
którą udali się do Srebrnej Góry. 

Wędrowali na srebrnogórskich szlakach wśród buczyny, wśród 
fortecznych murów, w gnejsowych ścianach sztolni i w półmroku wą-
wozów. Ich głosy pewnie na długo zapamięta srebrnogórskie echo, w 
którego pamięci pozostaną wspomnienia, jak to uczestnicy wyprawy 
zjeżdżali na linach z wysokości 30 metrów, kiedy pokonywali własne 
opory psychiczne przy pokonywaniu mostu tybetańskiego, który 
kończył się kilkumetrowym skokiem w wir gałęzi i krzewów. Mimo 
zmęczenia i grawitacji dzielnie wspinali się na skalną ściankę pod okiem 
sympatycznego instruktora. Oczywiście wszystkie zajęcia przebiegały 
pod nadzorem zawodowców tryskających ogromnym poczuciem 
humoru, podczas gdy niektórym uczniom wcale nie było do śmiechu. 
Srebrna Góra zapamięta również świst lotek strzał, które absolwenci 
gimnazjum wypuszczali z łuków, ich okrzyki, gdy wyczołgiwali się z 
wąskiego tunelu. Nie zapomni przepraw przez fosy, nocnych marszów, 
emocji i zmęczenia. Za to uczestnicy wycieczki oprócz tych szalonych 
„wyskoków” zapamiętają jeszcze wędrówki po górach z wychowawcą, 
wspólne zabawy, śpiewy przy ognisku oraz zakwaterowanie prawie 
w spartańskich warunkach. Ale pamiętajmy, że prawie robi wielką 
różnicę, bo tak naprawdę dach nad głową, ciepła woda i czysta toaleta 
w połączeniu z łonem natury, świetnie współgrają, dając niesamowity 
efekt. Cała grupa za odwagę i wytrwałość otrzymała certyfikat, który 
potwierdził tylko jak klasa III b jest zgrana, twarda i mocna niezależnie 
od miejsca, w którym się znajdują.

Uczestniczka wycieczki
Olga Witecka

Zakończył się rok szkolny i młodzież z Ośrodka Wychowawczego w 
Antoniewie rozjechała się po Polsce. Towarzyszą im wspomnienia dni 
trudnych, ale też i miłych przeżyć związanych z sukcesami, o których 
mówiono w Ośrodku. Ale nie tylko. Pisała też o nich prasa i można 
było przeczytać na stronach internetowych Ośrodka i Samorządów 
Lokalnych. 

W kilku słowach chcę o tych sukcesach wspomnieć, by przybliżyć je 
czytelnikom „Wiadomości Skockich”. Czynię to tym chętniej, że an-
toniewska młodzież reprezentowała nie tylko Ośrodek, ale też Miasto 
i Gminę Skoki oraz Powiat Wągrowiecki.

Bo przecież, uczestnicząca 14.06.br. 35 osobowa grupa młodzieży, 
w towarzystwie opiekunów: Katarzyny Kalki, Bartosza Seidlera i 
Grażyny Lubawej oraz reprezentującego LZS Mirosława Piecho-
ckiego w 11,5 kilometrowym Rajdzie Pieszym, organizowanym pod 
hasłem „Witamy Wakacje”, a stanowiącym III etap współzawodnictwa 
turystycznego powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zdobyła I miejsce dla 
powiatu wągrowieckiego. II miejsce wywalczył powiat koniński, a III 
powiat szamotulski.

Nasza reprezentacja wystawiła 5 drużyn, przy czym każda zaopa-
trzona w mapki z trasą Rajdu już na starcie musiała oddać jedną pracę 
plastyczną propagującą ochronę przyrody i zachowania proekologicz-
ne, a następnie meldując się na punktach kontrolnych, uczestniczyć w 
konkursach sprawnościowych.

Po podsumowaniu wszystkich punktacji okazało się też, że jedna z 
naszych drużyn wywalczyła I miejsce w punktacji drużynowej, a nasi 
uczestnicy mogą pochwalić się zajęciem dobrych miejsc w indywidu-
alnych konkurencjach sprawnościowych. I tak: w rzucie podkową do 
celu-bardzo dobrą precyzją wykazał się Jakub Kąkol i on też zdoby-
wając I miejsce, stanął na najwyższym podium. Analogiczny wynik 
i I miejsce na podium za rzut lotką zdobył też Bartosz Seidler, a w 
konkurencji „ Niespodzianka”, II miejsce zyskał Dawid Konopka, a 
III miejsce Jakub Kąkol.

Komisja wysoko oceniła też pracę plastyczną propagującą ochronę 
środowiska wykonaną przez Agnieszkę Tutaj, a jej praca zyskała II 
miejsce w ogólnej punktacji. 

Ale udział w  Rajdzie, to nie jedyne osiągnięcie antoniewskiej 
młodzieży. Wcześniej, bo 25.05 uczestniczyła w Letniej Powiatowej 
Spartakiadzie Mieszkańców Wsi i Miast Powiatu Wągrowieckiego 
w Żelicach. 

W Spartakiadzie tej młodzież reprezentująca Miasto i Gminę 
Skoki wywalczyła srebrny medal dla Gminy. Natomiast w punktacji 
indywidualnej: 

-Anna Ratajczak, Ariel Tanistra i Monika Kasprzak, zajęli II miejsce 
i zdobyli srebrny medal w sztafecie sprawnościowej; 

-Paweł Kotowski i Marek Szczakowski wywalczyli złoty medal w 
konkurencji przenoszenia partnera; 

-Paweł Marcjaniak, Łukasz Pawlikowski i Zbigniew Marciniak 
uzyskali brązowy medal w przeciąganiu liny;

-Paweł Sawała i Paulina Bendyk zdobyli srebrny medal w skoku w 
dal.

W rezultacie rozegranych gier zespołowych:
- piłki siatkowej, zarówno reprezentacja dziewcząt, jak i chłopców 

zdobyli brązowe medale,
-koszykówki chłopców- nasi chłopcy okazali się bezkonkurencyjni 

i wywalczyli złoty medal.
W koszykówce dziewcząt Gminę Skoki reprezentowały dziewczęta 

z Gimnazjum, które mogą pochwalić się zajęciem II miejsca w tej 
konkurencji i tym samym przyczyniły się do zdobycia II miejsca przez 
Gminę Skoki w ogólnej klasyfikacji Gmin Powiatu Wągrowieckiego.

Grażyna Lubawa
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„DZIEń MATKI, 
DZIECKA I OJCA” 

Na uroczystość do Glinna w dniu 31 maja 
zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy na-
szego sołectwa „Glinno, Antoniewo Górne i 
Niedarzyn”.

Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami na 
boisko sportowe. Rada Sołecka zadbała, aby 
w tym dniu niczego nie zabrakło. Był tort 
okolicznościowy, słodycze, placki i lody. 

Atrakcją dla wszystkich był przyjazd straża-
ków z OSP w Skokach, którzy mile ochłodzili 
gorące powietrze na boisku swoimi pokazami. 
Strażacy zrobili pokaz nie tylko armatką wod-
ną, ale także udzielaniem pierwszej pomocy. 
Dzieci były bardzo szczęśliwe, widząc wóz 
strażacki, mogąc go dotknąć i obejrzeć. Po 
pokazach odbyły się zawody sportowe dla 
chętnych, w których uczestniczyły dzieci i 
mamy. Następnie rozpalone zostało ognisko, 
w którym później smażyliśmy kiełbaski. Na 
zakończenie dnia odbyła się zabawa taneczna, 
która trwała do późna w nocy. 

Mieszkańcy sołectwa dziękują za pomoc 
w przygotowaniu tej uroczystości, a przede 
wszystkim Panu Burmistrzowi Tadeuszowi 
Kłosowi min za kupno siatek na bramki, 
strażakom i ich przełożonym za przyjęcie 
zaproszenia, Piekarni „EMKA” Pana Miga-
siewicza za sponsoring bułek i pączków, Cu-
kierni „PISTACJA” za dowiezienie tortu, oraz 
wszystkim którzy pomogli nam w tym dniu.

Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkań-
ców i swoim.

ZABAWA 
TANECZNA 

„NA POWITANIE 
LATA”

Dnia 21.06.2008roku w sołectwie Glinno, 
odbyła się zabawa taneczna  „Na powitanie 
lata”. Zaproszone zostały okoliczne wsie i nie 
tylko. Przybyli mieszkańcy Antoniewa Gór-
nego, Rakojad, Bliżyc, Jagniewic, Raczkowa, 
Popowa Kościelnego i inni. 

Do tańca przygrywał nam zespół muzyczny 
„S I M P T A L”.

Był grill, słodycze, napoje oraz kawa. Wspa-
niale bawiliśmy się do 2:30 w nocy.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zaba-
wę i obiecuję że to nie była ostatnia taka 
impreza.

Osobno i z całego serca chciałabym po-
dziękować paniom z Rady Sołeckiej, na które 
zawsze mogę liczyć. Paniom: Katarzynie 
Iradzkiej i Justynie Wypyszczak oraz wszyst-
kim mieszkańcom Glinna za pomoc, aby w 
naszej wsi żyło się lepiej.

Sołtys Sołectwa Glinno
Beata Gronowicz 

Z ŻYCIA SOŁECTWA W GLINNIE

W sobotnie popołudnie 19 lipca na placu zabaw spotkali się najmłodsi 
i starsi aby wspólnie się bawić. 

Piknik rodzinny 
na Placu zabaw Przy ulicy Polnej

W czasie pikniku nie zabrakło zabaw i 
konkursów dla dzieci i młodzieży, które pro-
wadził Pan Piotr Wiśniewski, a dla starszych 
od godziny 20:00 trwała zabawę taneczną pt. 
„Skocka Betonka”. Jak na piknik przystało 
było coś do zjedzenia i do picia. Można było też 
posmakować jak za dawnych lat cukrową watę. 
Uczestnikom przygrywał zespół Krzysztofa 
Koniarka i Piotra Wiśniewskiego „Krzysztof 
i Piotr”. 

Główną atrakcją pikniku były jednak pokazy 
przeprowadzane przez Pana Jacka Pałasie-
wicza – zajmującego się w Zoo w Poznaniu 
pawilonem bezkręgowców oraz sezonowo 
motylarnią. Uczestnicy z zainteresowaniem, a 

często z dreszczykiem emocji oglądali prezen-
towane okazy i słuchali ciekawych opowieści 
na ich temat. Opowieści te często zaprawione 
były nutą humoru i porywały bezpośredniością 
przekazu. Niektóre z okazów można było wziąć 
na rękę inne tylko pogłaskać, a jeszcze inne 
– ze względów bezpieczeństwa – tylko obejrzeć. 
Prezentowany był między innymi: pająk ptasz-
nik, modliszka, patyczaki, straszyki, karaluch z 
Madagaskaru, i wąż – połoz amurski, z którego 
wiele osób miało zrobiony krawat. 

Piknik zorganizowała Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Skokach przy dużej pomocy 
radnego Pana Michał Rosika.

Łukasz Ogórkiewicz

KRÓLOWAŁ GOSPEL
Po raz drugi Skoki gościły uczestników 

Obozu Gospel. W obozie uczestniczyło około 
70 osób. Tak jak w poprzednim roku uczestnicy 
zakwaterowali się w skockim gimnazjum. W 
czasie trwania tygodniowego obozu uczestnicy 
zawzięcie ćwiczyli śpiewy gospel. Zajęcia trwały 
po ponad osiem godzin dziennie. Prowadzą-
cym ponownie był Brian Fentress – wszech-
stronnie wykształcony muzycznie – i nie 
tylko – pełen energii, czarnoskóry instruktor, 
który specjalnie przyjechał z USA. Część zajęć 
prowadziła, równie pełna energii Agnieszka 
Górska – Tomaszewska, która jest dyrygentem 
poznańskiego chóru Gospel Joy.

Efekty pracy chórzyści zaprezentowali w 
czasie koncertu w sobotę 12 lipca o godzinie 

20:00 w hali widowiskowo – sportowej sko-
ckiego Gimnazjum. W czasie dwugodzinnego 
koncertu usłyszeliśmy utwory nie tylko w 
języku angielskim – jak w zeszłym roku, w 
czasie pierwszego koncertu gospel – ale i 
po polsku. Gospel to znaczy ewangelia, stąd 
wszystko staje się jasne – uczestnicy śpiewali 
o Bogu i jego zbawieniu. Ale jak śpiewali! Z 
uśmiechem, z wielkim optymizmem i z prze-
konaniem o prawdziwości przekazywanych w 
utworach treści – z pełną wiarą w Boga.

Pomiędzy utworami muzycznymi słucha-
liśmy wypowiedzi dyrygentów i uczestników 
na temat ich wiary. Słowa te, bardzo osobiste 
były wypowiadane z głębi serca.

Klimat i atmosfera koncertu pozwalały 
spojrzeć z innej perspektywy nie tylko na mu-
zykę kościelną i na sposób wyrażania własnej 
wiary, ale przede wszystkim na własne życie, 
na codzienność i na nastawienie do drugiego 
człowieka. 

Łukasz Ogórkiewicz
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Nałęczowie też już w XIII lub w XIV wieku 
ufundowali tu kościół p.w. Wszystkich Świę-
tych. Tym samym powstała tu samodzielna, 
niezależna parafia. Ówczesny kościół drew-
niany nie zachował się. Wiadomo natomiast, 
że w roku 1406 proboszczem w Raczkowie 
był ks. Wojciech, a ok. roku 1526 ks. Maciej 
z Łekna.

Obecna, drewniana świątynia na skarpie 
doliny nad Małą Wełną, została wybudowana 
w latach 1780-1782, o czym świadczy zachowa-
ny stary napis umieszczony na belce tęczowej 
wewnątrz kościoła, a fundusze na jej budowę 
zapewnili miejscowi dziedzice: Stanisław 
Miniszewski i Ludwik de Osten - Sacken oraz 
Ludwika Ostenowa i Wawrzyniec Loga.

W czasie zaborów i w okresie międzywo-
jennym przez 50 lat posługę kapłańską w 
Raczkowie pełnił ksiądz Leonard Foerster, 
budowniczy domu parafialnego, którego 
nagrobek obok nagrobków okolicznych dzie-
dziców i kapłanów znajduje się na cmentarzu 
przykościelnym.

Podczas II wojny światowej, w latach 1940-
1945 kościół był nieczynny z powodu areszto-
wania duszpasterza przez władze okupacyjne. 
W latach powojennych 1959-1963 dokonano 
całkowitej renowacji fundamentów, a na 
przełomie lat 80-90-tych XX wieku przepro-
wadzono kapitalny remont dachu. Od wielu 
lat proboszcz Raczkowa pełni równocześnie 
funkcję proboszcza w sąsiedniej parafii w Jab-
łkowie, a od roku 2004 proboszczem tutejszej 
parafii jest ksiądz marek Stajkowski. 

Kościół w Raczkowie jest budowlą jedno-
nawową o konstrukcji wieńcowej z brusów 
grubości ok. 16 cm, szerokości ok. 30 cm, 
obitej od zewnątrz deskami szerokości ok. 
30 cm i grubości ok. 5cm. Ściana południowa 
wzmocniona jest 5 lisicami. Strop wykonany 
z belek drewnianych. Całość zwieńczona 
jest dwuspadowym dachem krokwiowo - 
jętkowym, pokrytym dachówką karpiówką. 
Bryłę kościoła od strony zachodniej uzupeł-
nia dwukondygnacyjna wieża konstrukcji 
ryglowej oszalowana od wewnątrz deskami, 
zakończona obitym blachą cynkową hełmem 
barokowym z ażurową sygnaturką, oraz ko-
pułką z kulą i krzyżem.

Wieża w parterze stanowi kruchtę wejścia 
głównego do kościoła. Od strony północnej, 
do kościoła prowadzi kruchta wejścia bocz-
nego, a całość uzupełnia przybudowana do 
południowej ściany prezbiterium zakrystia. 

Samo prezbiterium zakończone trójbocznie 
jest nieco węższe i niższe od nawy kościoła.

Wewnątrz kościoła znajdują się dwa kru-
cyfiksy, stanowiące swoiste miejsce kultu 
i będące równocześnie godnymi podziwu 
dziełami sztuki.

Pierwszy krzyż półludowy, pochodzący z 
XVII wieku, znajduje  się w ołtarzu głównym, 
drugi monumentalny całkowicie pozłacany, 
również z XVII wieku stoi na belce tęczowej 
w otoczeniu figur Matki Bożej i Św. Jana 
Ewangelisty.

Mówiąc o pierwszym z krzyży, od stuleci 
uznawanym za cudowny i będącym celem 
pielgrzymek, chciałbym posłużyć się słowami 
księdza Karola Kaczora, w latach 1997-2004, 
proboszcza tejże parafii, które cytuję:

„W ołtarzu głównym jest umiejscowiony 
Cudowny Krzyż wraz z 36 zachowanymi zabyt-
kowymi wotami. Woty te pochodzą z różnych 
miejscowości, m. in. z Kłecka i Czarnkowa. Na 
niektórych z nich są wyryte napisy z intencją 
pozostawienia wota, nazwiskiem ofiarodawcy 
oraz czasem ich ofiarowania.

Można wnioskować, iż kościół w Raczko-
wie był szeroko znanym Sanktuarium Krzyża 
Świętego, do którego pielgrzymowali miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, zanosząc do 
Chrystusa Ukrzyżowanego swoje prośby oraz 
podziękowania, za doznanie  niezwykłych 
łask. Krzyż w ołtarzu głównym pozostaje od 
wieków ten sam, a skoro wówczas proszący 
byli wysłuchiwani i obdarowywani, może i dziś, 
trzeba byłoby z większą wiarą i zaufaniem, 

pielgrzymować do tego Krzyża, szczególnie 
w odpust, ale także szukać pomocy i pocie-
chy w swoich codziennych bolączkach przez 
cały rok.

Chrystus zawsze ten sam, czekający, aby 
przyszli do Niego wszyscy, którzy są obciążeni 
i utrudzeni., a On ich wysłucha”.

Ołtarz główny uzupełniają pochodzące 
mniej więcej sprzed stu laty figury świętych: 
Piotra i Pawła i umieszczony w drugiej 
kondygnacji obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej. W ołtarzu bocznym od strony 
południowej znajduje się obraz Św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus, a nad nim obraz  Św. 
Wojciecha wraz z towarzyszami, wypatrują-
cych nadchodzących oprawców. Drugi ołtarz 
boczny (od strony północnej) zawiera obraz 
przedstawiający scenę Ofiarowania Różańca 
przez Matkę Boską i Dzieciątko Jezus Św. 
Dominikowi i Św. Katarzynie z Sieny. Ołtarz 
tez zwieńcza obraz Św. Pawła błogosławiącego 
klęczącego przed nim młodzieńca. 

Obok kościoła znajduję się zabytkowa 
dzwonnica i eklektyczna plebania, a poniżej  
cmentarz parafialny.

Główny odpust parafialny w Raczkowie 
przypada 14 września - Uroczystość Podwyż-
szenia Krzyża Świętego.

P.S. Kościół pw. Wszystkich Świętych w 
Raczkowie obok kościołów w Jabłkowie, 
Rejowcu i w Skokach jest jednym z dwunastu 
godnych zwiedzenia kościołów drewnianych 
objętych projektem „Szlak Kościołów Drew-
nianych Wokół Puszczy Zielonka”, realizowa-
nym przez Związek Międzygmminy „Puszcza 
Zielonka”, który to projekt zyskał dofinanso-
wanie ze środków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Więcej na temat „Szlaku Kościołów Drew-
nianych Wokół Puszczy Zielonka” można 
znaleźć na stronie projektu www.koscioly-
drewniane.info 
 E.Lubawy

POZNAJ SWOJĄ GMINĘ!
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie
Historia kościoła w Raczkowie wiąże się z historią wsi Raczkowo, 

o której pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1252,  a która w roku 
1389 pozostawała w posiadaniu Trojana Grochoła Raczkowskiego z 
polskiego rodu Nałęczów. 

Piknik rodzinny 
na Placu zabaw Przy ulicy Polnej



Podsumowanie konkursu Piękna i Zielona Gmina 2008.

Kolonia w Rogoźnie dla dzieci z Fundacji.

Dzień dziecka w sołectwie Glinno. Zawody Aktywu Koła PZW w Skokach nad jez. Rościńskim.

Festyn dla dzieci na placu zabaw przy ul. Polnej.

Młodzież z MOW w Antoniewie na Rajdzie w Boszkowie.

Młodzież z Gimnazjum w Srebrnej Górze. Meta rajdu rowerowego w Stajni Pod Lasem w Łosińcu.

SKOCKI KALEJDOSKOP


