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„Osiemnastka” w Skokach
19-20 czerwca 2010 

DNI MIASTA I GMINY SKOKI
w telegraficznym skrócie

Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki dały 
start do osiemnastki, którą świętowaliśmy przez dwa kolejne dni. Od 
rana w sobotę 19 czerwca 2010 roku nad jeziorem Rościńskim w Sko-
kach brały ryby. Tych grubych najwięcej złowili zawodnicy z Wiórka I 
zajmując I miejsce. Dalej na podium znaleźli się wędkarze ze Skoków 
I, najmniejszy puchar odebrała ekipa Skoki II. Startowało łącznie 16 
drużyn, nad całością czuwał PZW Koło nr 120 w Skokach z prezesem 
Alojzym Pacholskim i sekretarzem Wojciechem Kłosowskim na czele. 
Zawody odbywały się na żywej rybie. Ryby przeżyły rybobranie i odpły-
nęły wkrótce po ich zważeniu. Na zgłodniałych zaś czekała grochówka, 
którą tradycyjnie (bez kiełbasy)przyrządził kucharz Marian Konrad. 
Znawcy sztuki kulinarnej byli pod wrażeniem.                           

W skockiej Bibliotece trwały w tym czasie co zawody wędkarskie 
zmagania z ortografią o Pióro Burmistrza. Komisja w składzie: Iwona 
Migasiewicz, Danuta Słoma i Elżbieta Słoma przyznała I miejsce w 
kategorii dorosłych:  Bożenie Nieradka, w kategorii gimnazjalistów: 
Natalii Witkowskiej, a w kategorii szkół podstawowych: Patrycji Du-
dzińskiej. W finale konkursu uczestniczyły łącznie 32 osoby.                                              
 „Dni Miasta i Gminy osiągnęły pełnoletność” ogłosił Burmistrz Ta-
deusz Kłos otwierając osiemnastkową imprezę na skockim rynku.                                                                 

Na przekór prognozom synoptyków wypadła jak na tegoroczny 
czerwiec przy niezłej całkiem pogodzie, a w dodatku bardzo hucznie. 
Gości też nie brakowało. Przybyli zewsząd skreślając przy „dozwolo-
nym” niepotrzebne „od” lub „do” lat osiemnastu. 

Dokończenie na str. 8
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Uroczystość obchodów jubileuszu 15 - lecia miała charakter wielkie-
go międzynarodowego festynu. Był on okazją nie tylko do spotkania 
mieszkańców naszych gmin partnerskich, ale także do zaprezentowania 
dorobku kulturalnego partnerskich regionów. 

Uroczystości rozpoczęło wspólne, piątkowe, wieczorne spotkanie 
podczas, którego burmistrzowie partnerskich gmin, w swoich wystą-
pieniach, podsumowali dorobek minionych 15 lat współpracy. Była to 
również okazja do podziękowań ludziom szczególnie zaangażowanym w 
propagowanie idei partnerstwa. Ze strony polskiej takie podziękowanie 
za 15 letnie propagowanie idei współpracy otrzymała pani Wiesława 
Surdyk-Fertsch - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

Osobne podziękowania skierowano pod adresem tych którzy od 
września 2009r. pracowali nad przygotowaniem wspólnych uroczystości 
jubileuszowych. Stronę polską reprezentowała grupa robocza w skła-
dzie: Wiesława Surdyk-Fertsch, Elżbieta Berendt Karolina Stefaniak, 
Zbigniew Kujawa i Michał Rosik.

Po wzajemnych podziękowaniach i życzeniach przyszedł czas na 
rozmowy przy kolacyjnym stole. Ten pełen wrażeń wieczór zakończył 
wspaniały występ Teatru Ognia Beltaine z Jabłkowa , który zachwycił 
wszystkich obecnych.

Kolejny dzień przyniósł również wiele wrażeń. Obchody jubi-
leuszu partnerstwa przeniosły się na rynek w Bardowick , gdzie o 
godz. 14.00 otwarty został uroczyście międzynarodowy jarmark. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrzowie gmin 
partnerskich: Tadeusza Kłos , Gunter Duber i Rob van den Rit .  
Atrakcyjności jarmarkowi dodawały występy artystów, życz-

liwie przyjmowane przez tłumnie zgromadzona widownię .  
Naszą gminę reprezentowali: Grupa Taneczna Ross pod opieka p. 
Wiesławy Hauke, zespól muzyczny Destiny stworzony przez uczniów 
skockiego gimnazjum Agnieszką. Gadkowską i Macieja. Kujawę. 
Wystąpili także z osobnymi koncertami wokaliści: Jerzy Muszyński i 
Wojciech Moliński (wokalista zespołu Rosarium). Wystąpił także Teatr 
Ognia Beltaine, który po raz kolejny zachwycił wszystkich .

Jarmark był okazją do zaprezentowania smakołyków kuch-
ni regionalnej i tutaj furorę zrobiły polskie potrawy: bigos, chleb 
ze smalcem, kiełbasa polska oraz pyszne ciasta przygotowane 
przez panie z koła gospodyń wiejskich z Potrzanowa i Jabłkowa. 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygoto-
wane wspólnie przez wędkarzy gmin partnerskich, w który sprze-
dawano polskie piwo i pyszne kanapki z wędzonymi rybami. 
Nie zbrakło także wystaw prac: plastycznych pań: Małgorzaty Za-
ganiaczyk i Agnieszki Mańki oraz nagrodzonych fotograficznych 
Witolda Drewicza i Katarzyny Gruszki, a także pokazów ręko-
dzieła artystycznego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem .  
W stoiskach polskich , obsługiwanych przez młodzież z gimnazjalnego kółka 
europejskiego , dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały promujące 
gminę Skoki oraz specjalnie przygotowany wspólnie przez trzy gminy 
jubileuszowy kalendarz. Uroczystości zakończyły się wspólną, niedzielną, 
ekumeniczną mszą, która dostarczyła nam wielu przeżyć. Pożegnalna kawa 
z ciastem była ostatnim akcentem wspólnego święta gmin partnerskich. Po 
spontanicznych pożegnaniach delegacje powróciły do swoich gmin. 

 

W dniach 4-6 czerwca 2010r. ponad stu osobowa delegacja mieszkańców gminy Skoki 
uczestniczyła w uroczystościach 15-lecia podpisania porozumienia o partnerstwie 
miedzy gminą Skoki a gminami Bardowick w Niemczech i Drechterland w Holandii. 
Dla naszych obu gmin partnerskich była to również okazja do obchodów 40-lecia 
partnerstwa miedzy tymi dwoma gminami.

Jubileusz 15-lecia współpracy 
Gminy skoki z Gminami bardowick w Niemczech 

i Drechterland w Holandii

Zobacz również na str. 12
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki 
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta 
i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i łamanie 
komputerowe:  Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład 
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kowalewska Zofia ur. 18.05.
Kowalewska Gabriela ur. 18.05.
Kordylasińska Tatiana ur. 19.05.
Radzymiński Radosław ur. 22.05.
Drewicz Szymon ur. 23.05.
Sękowski Tomasz ur. 26.05.
Czarnecka Olga ur. 04.06.
Szymocha Jagoda ur. 09.06.
Korczak Gabriela ur. 14.06.
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:
Górny Jerzy i Mioduszewska Sylwia
Kaczkowski Adam i Urbaniak Joanna
Sulikowski Szymon i Urbańska Agnieszka
Lossa Dariusz i Kincel Katarzyna
Maćkowiak Wiktor i Maj Małgorzata
Nadworny Eryk i Gruszka Monika
Laskowski Michał i Frehlich Kamila
Kantorski Łukasz i Strykowska Monika
Ćwiek Marcin i Giersig Izabela
Jaszyk Tomasz i Owczarzak Michalina
Balcerowiak Andrzej i Kasper Beata
Rogaliński Robert i Zygmunt Mirosława
Loręcki Michał i Solmińska Dominika
Kowalski Andrzej i Bączkiewicz Dorota
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:
Małachowski Alfons r. 1932 – Skoki zm. 11.05.
Przybylska Genowefa r. 1946 – Potrzanowo zm. 12.06.
Prażyńska Władysława r. 1931 – Skoki zm. 13.06.
Lehmann Piotr r. 1966 – Skoki zm. 17.06.
Hepner Jan r. 1961 – Roszkówko zm. 26.06.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie 
tylko do odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy 
Skoki pod adresem:

www.gmina-skoki.pl
Strona w obecnej postaci istnieje w sieci od czerwca 2006 
i z miesiąca na miesiąc odwiedza ją coraz więcej internau-
tów. Na stronie oprócz bardzo bogatej informacji o naszej 
gminie znajdują się opisy wydarzeń bieżących. Na stronie 
znajduje się także Forum internetowe.
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Wyniki głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r. - Gmina Skoki 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Imię i nazwisko 
kandydata

OKW
Skoki/Szkoła 

OKW 
Skoki/ 

Przedszkole 

OKW 
Kakulin 

OKW 
Lechlin 

OKW
Potrzanowo 

OKW 
Rejowiec 

OKW
BliŜyce 

Razem 

% 
waŜnych 
oddanych 

głosów 
Marek Jurek 3 3 0 3 1 1 0 11 0,34 
Jarosław Kaczyński 162 214 46 126 70 95 36 749 22,96 
Bronisław Komorowski 441 520 111 196 111 227 66 1672 51,26 
Janusz Korwin-Mikke 11 17 3 9 1 8 1 50 1,53 
Andrzej Lepper 6 14 11 14 6 13 11 75 2,30 
Kornel Morawiecki 1 1 0 0 0 0 0 2 0,06 
Grzegorz Napieralski 128 205 37 66 48 67 34 585 17,93 
Andrzej Olechowski 17 23 1 2 3 8 0 54 1,66 
Waldemar Pawlak 4 19 4 9 15 3 8 62 1,90 
Bogusław Ziętek 0 1 0 1 0 0 0 2 0,06 

773 1017 213 426 255 422 156 3262  

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:   6.946

Liczba osób głosujących:    3.282 

Liczba głosów waŜnych:    3.262 

Liczba głosów niewaŜnych:    20 

Frekwencja:      47,25% 

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA 
„ZAChOwAj TRZeźwY UMYSŁ”

Ta cenna inicjatywa już na stałe wpisała się w krajobraz naszej Gminy 
i trudno wyobrazić sobie miesiące maj lub czerwiec bez włączenia się 
młodzieży, dzieci i nauczycieli w ogólnopolską kampanię profilaktyczną 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” poprzez  publiczne zaakcentowanie swojego 
stanowiska wobec problematyki uzależnień.

Również w tym roku, 2 czerwca, ulicami Skoków przeszedł MARSZ 
PROFILAKTYCZNY, którego organizacją tradycyjnie zajęło się Gimna-
zjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków. 

Zaproszone do udziału w nim były wszystkie szkoły i placówki oświatowe 
działające na gminnym terenie. Jak co roku, delegacje poszczególnych 
instytucji zameldowały się na starcie marszu wyposażone w transparenty 
z emblematami profilaktycznymi. „Więcej wiem, bo główka pracuje” i „ 
Mogę więcej, bo rozum nie śpi” - wiodące hasła kampanii - pojawiły się na 
przygotowanych planszach i plakatach. Tradycyjnie też, przedstawiciele 
młodzieży w trakcie marszu wstępowali do okolicznych sklepów i przeka-
zywali sprzedawcom alkoholu i wyrobów tytoniowych plakaty edukacyjne, 
które mamy nadzieję w nich zawisły. Przypominają one o obowiązującym 
zakazie sprzedawania wymienionych wyżej towarów młodzieży poniżej 
18 roku życia oraz ustawowo zagwarantowanym prawie do poproszenia 
o przedłożenie przy ich zakupie dowodu osobistego.  

Niestety ciągle jeszcze nie wszyscy sprzedawcy decydują się o sprawdze-
nie dowodu tożsamości osoby kupującej, bo jak wiadomo samo posiadanie 
dowodu osobistego nie jest jeszcze świadectwem pełnoletności. Należy 
sprawdzić czy osoba legitymująca się takim dokumentem ma faktycznie 
ukończone 18 lat.

Ładny gest w stosunku do młodzieży uczynili gospodarze Gminy 
– Burmistrz Pan Tadeusz Kłos i Pani Sekretarz Blanka Gaździak, którzy 
powitali „marszowiczów” przed Urzędem Miasta i Gminy i uwiecznili się 
z nimi na wspólnej fotografii, podkreślając tym samym, że są im  bliskie 
idee trzeźwościowe.

Dyrekcji Gimnazjum za przygotowanie, a wszystkim uczniom i nauczycie-
lom za udział, należą się w tym miejscu serdeczne podziękowania. Osobne 
natomiast kierujemy do przedstawicieli Policji, która jak co roku zabezpie-
czyła trasę marszu pod względem porządkowym. Do zobaczenia za rok

M. Szpendowska-Wylegalska - gminny koordynator ds. uzależnień

ZAPROSZeNIe!
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów serdecznie zaprasza w pierwszy wtorek każdego miesiąca o 
godz. 11-tej do sali Biblioteki Publicznej Gminy Skoki na spotkanie 
członków Związku.

Drodzy Emeryci, Renciści i Inwalidzi, Wszyscy Ludzie Trzeciego 
Wieku, jeśli nie należycie jeszcze do naszego Związku to serdecznie 
Was zapraszamy.

Z nami nie będziecie czuć się samotnie i nie będziecie się nudzić. 
Organizujemy wspólnie różnego rodzaju życie towarzyskie, a więc: spo-
tkania, zabawy, wieczorki, ogniska, wycieczki turystyczno-krajoznawcze 
oraz wyjazdy do kina i do teatru, a także wiele innych atrakcji.

Czas płynie nam we wspólnej, radosnej atmosferze, zapominamy 
o codziennych troskach, o zmartwieniach, kłopotach i chorobach i o 
tym, że „Jesteśmy trochę wcześniej urodzeni”.

DROGI TURYSTO 
I MIeSZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, 
wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. 
Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do na-
szych lasów w poszukiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego ro-
dzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego 
pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych 
przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet 
spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, 
wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowi-
sko. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego 
przeznaczonych. 

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, 
a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą 
zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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24 czerwca 2010 r. z udziałem pełnego składu radnych odbyła się 
XLVI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Obradom przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad 
pełniła radna Elżbieta Berendt.

W trakcie prowadzonych obrad Rada podjęła 12 następujących 
uchwał:

1. Uchwałę nr  XLVI/278/10
-  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
W/w uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o kwotę 

144.512 zł., przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu o 
kwotę 90.473 zł. 

W rezultacie w/w zmian ogólne dochody budżetu na rok 2010 wy-
noszą 25.579.298 zl., a ogólne wydatki budżetu zamykają się kwotą 
30.356.783 zl.

2. Uchwałę nr  XLVI/279/10
-  w sprawie zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.
W/w uchwałą Rada uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.
Uchwalone Studium stało się dokumentem określającym politykę 

przestrzenną Gminy. Kierunki rozwoju Miasta i Gminy Skoki w nim 
określone stanowić będą wytyczne dla prowadzenia dalszych prac 
planistycznych, w szczególności sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Uchwałę nr  XLVI/280/10
-  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie Piła.
W/w uchwałą Rada postanowiła o udzieleniu Gminie Piła pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 132 zł. z przeznacze-
niem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu 
Miasta i Gminy Skoki.

4. Uchwałę nr  XLVI/281/10
-  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 
danego  roku.

Powyższą uchwałą Rada ustaliła zakres i formę udzielenia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  wyko-
nania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze 
półrocze danego  roku.

5. Uchwałę nr  XLVI/282/10
-  w sprawie zmiany  Uchwały nr XXIV/158/2008 Rady  Miejskiej 

Gminy Skoki z dnia 30 października  2008r. w sprawie inkasa podatków 
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W związku ze zmianą na stanowisku sołtysów Sołectw Szczodro-
chowo i Glinno Rada wyznaczyła nowo wybranych sołtysów do pro-
wadzenia inkasa podatków lokalnych w reprezentowanych przez nich 
sołectwach.

6. Uchwałę nr  XLVI/283/10
-  w sprawie  uchylenia Uchwały Nr  XXIX/203/2009 Rady Miejskiej  

Gminy Skoki z dnia 19.03.2009r. dot. upoważnienia kierownika Ośrod-
ka Pomocy  Społecznej w Skokach do  załatwiania indywidualnych  
spraw z zakresu administracji publicznej.

W związku ze zmianą wprowadzoną do obowiązującej ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w myśl 
których zgodnie z art. 8 b upoważnienie kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyj-
nych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
zostaje wydane w drodze pisemnego upoważnienia organu właściwego 

dłużnika, czyli Burmistrza, należało uchylić uchwałę Nr XXIX/203/2009 
Rady Miejskiej z dnia 19.03.2009r. 

7. Uchwałę nr  XLVI/284/10
-  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru  godzin zajęć  dla nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, metodyka zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Skoki.

W/w uchwałą Rada określiła zasady udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, metodyka 
zatrudnionych  w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Skoki.

8. Uchwałę nr  XLVI/285/10
-  w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę-

programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządo-
wym imienia Kubusia Puchatka w Skokach.

W/w uchwałą Rada określiła opłaty rodziców za świadczenia prze-
kraczające podstawy programowe w Przedszkolu Samorządowym 
w Skokach- omówienie w/w opłat zamieścimy w lipcowym wydaniu 
Wiadomości Skockich.

9. Uchwałę nr  XLVI/286/10
-  w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszka-

niowego zasobu Gminy Skoki.
Powyższą uchwałą Rada określiła zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów komunalnych Gminy 
Skoki- omówienie w/w zasad zamieścimy w lipcowym wydaniu Wia-
domości Skockich.

10. Uchwałę nr  XLVI/287/10
-  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na okres  dłuższy 

niż trzy lata lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jana 
Pawła II nr 28 w Skokach.

W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do wydzierżawienia na 
okres dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego przy ulicy Jana Pawła II nr 
28 w Skokach. 

11. Uchwałę nr  XLVI/288/10
-  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej po-

łożonej w Skokach oznaczonej ewidencyjnie jako  działka nr 858/7.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości grun-

towej położonej w rejonie ulicy Antoniewskiej w Skokach, zapisanej 
jako działka nr 858/7 o pow. 1305 m2 stanowiącą drogę dojazdową do 
zabudowanej nieruchomości przy ulicy Antoniewskiej. Właściciele tej 
nieruchomości wystąpili z prośbą o sprzedaż im w/w im działki uza-
sadniając swój zamiar tym, że w ten sposób po wykonaniu na własny 
koszt jej utwardzenia uzyskają poprawę warunków dojazdu do swej 
nieruchomości 

12. Uchwałę nr  XLVI/289/10
 -  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w 

Skokach w rejonie ul. Antoniewskiej.
Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na zamianę gruntów ko-

munalnych oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 1052/5 o pow. 
0.4001 ha położonej w rejonie ulicy Antoniewskiej w Skokach na 
grunty stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone ewidencyjnie 
jako działka nr 1032/7 o powierzchni 0,2044 ha. Proponowana zamiana 
nieruchomości jest korzystna dla obu stron. Gmina Skoki uzyskuje 
dojazd do gruntów gminnych dotychczas pozbawionych możliwości 
dojazdu, a wnioskodawca poprawi warunki zagospodarowania swojej 
działki, na której prowadzi budowę zakładu produkcyjnego.

Wykonanie w/w uchwał Rada powierzyła Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Skoki. Podjęte uchwały wraz z protokółem z sesji prezentujemy 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowocze-
snagmina.pl. Równocześnie wraz z protokołem z sesji znajdują się one 
do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. 
Obsługi rady i jej Organów- pokój nr 8.

E.Lubawy
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PRZETARGI:
•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni 

ul. Głowackiego i części Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją 
deszczową i siecią wodociągową. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę w cenie 1.023.489,84 zł złożyła firma Przed-
siębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe STAWOJ Sp. z o.o. z Niechanowa. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 
– do 30 lipca br.

•Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas 
nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Wiejskim Ośrodku 
Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim. Czynsz dzierżawny za 
lokal o pow. 83,16m2 przeznaczony  na cele handlowo-usługowe, 
ustalony został w wys. 1.450 zł brutto/miesiąc.

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę drogi 
gminnej w Chociszewie – II etap. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę tj. 98.594,30 zł  złożyła firma „POL-DRÓG 
PIŁA” Sp. z o.o.  W ramach zadania zaplanowano ułożenie 330 m.b. 
nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze z kruszywa.

•Trwa budowa podbudowy drogi gminnej w Roszkówku – II etap. 
Inwestycja obejmuje budowę na istniejącej drodze gruntowej podbu-
dowy z kruszyw łamanych twardych na długości 907 mb. Ze względu 
na niekorzystne warunki pogodowe termin zakończenia inwestycji 
przesunięto z 31 maja do końca czerwca br. 

•Podpisano umowę z wykonawcą na budowę nawierzchni bitumicznej 
ulic Kasztanowej na długości 340 mb i Lipowej na długości 133 mb 
w Skokach. Inwestycja według przyjętego harmonogramu ma być 
zakończona do 30 września br.

•Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi 
gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki – I etap. Otwarcie ofert nastąpi 
22 czerwca br. W ramach inwestycji zaplanowano ułożenie nawierzch-
ni bitumicznej na dł. 950 mb.

•Wielkopolska Spółka Gazownictwa rozpoczyna II etap gazyfikacji 
miasta, który obejmie ułożenie sieci gazowej wzdłuż ulic: pozostałej 
części Jana Pawła II, Plac Pwst. Wlkp., Kościelnej, Krętej, Strumyko-
wej, Parkowej, Rościńskiej, Krańcowej, Krótkiej, Bocznej, Wodnej, 
Pogodnej, Wąskiej, Poznańskiej i Rogozińskiej. 

•Rozstrzygnięto przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej:

Działkę nr 70/24 o pow. 0,1452 ha, cena wyw. 94.770 zł sprzedano za 
95.720 zł;
Działki nr 70/30 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 60.050 zł sprzedano za 
60.660 zł;
Działkę nr 70/36 o pow. 0,1034 ha, cena wyw. 67.590 zł sprzedano za 
79.700 zł;
Działkę nr 70/37 o pow. 0,1020 ha, cena wyw. 66.612 zł sprzedano za 
69.500 zł;
Działkę nr 70/39 o pow. 0,0908 ha, cena wyw. 57.584 zł sprzedano za 
58.164 zł;
Działkę nr 70/51 o pow. 0,1013 ha, cena wyw. 66.112 zł sprzedano za 
66.782 zł;
Działki nr 70/29 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza. 60.050 zł nie 
sprzedano.
Działki nr 70/42 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 60.050 zł nie 
sprzedano;
Działki nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza 88.084 zł nie 
sprzedano;
Działki nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 67.552 zł nie 
sprzedano;
Działki nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wywoławcza 61.244 zł nie 
sprzedano;
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę 

kredytu długoterminowego na inwestycje gminne. Do przetargu 
przystąpiły 4 banki. Najkorzystniejszą ofertę złożył  PKO Bank Polski 
SA. Kwota kredytu 2.000.000 zł, okres kredytowania od 2010 do 2018 
roku, cena oferty 427.217,32 zł.

•Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę działki nr 896/4 w Skokach. 
Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Działkę o pow. 1.758 m2, położoną 
przy zabudowaniach byłej rzeźni w Skokach wydzierżawiono za 73,20 
zł czynszu miesięcznie. 

•Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej 
w Rościnnie. Do przetargu przystąpiło  9 firm. Cena najtańszej oferty 
wynosi 327.400,97 zł. Wysłano do wszystkich uczestników przetargu 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

•Ogłoszono przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku 
po byłym Ośrodku Zdrowia w Skokach. Pierwszy etap inwestycji obej-
mie wykonanie elewacji frontowej południowo-zachodniej. Termin 
składania ofert upływa 1 lipca br.

•Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi 
gminnej w Potrzanowie ul. Szkolna. W ramach inwestycji zaplano-
wano przebudowę istniejącej 3 metrowej nawierzchni bitumicznej 
drogi posiadającej liczne spękania i ubytki, poprzez jej poszerzenie 
o 0,5 m z każdej strony i ułożenie nowej nawierzchni na długości 620 
mb. Ponadto zaplanowano wykonanie skrętu w prawo przy budynku 
byłej szkoły częściowo z masy bitumicznej i kostki betonowej. Termin 
składania ofert upływa 1 lipca br.

•Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek poło-
żonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Szkolnej. 

•Na 25 czerwca br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 762/5 o pow.0,0756 ha, cena wyjściowa 38.503 zł;
Działki nr 762/7 o pow. 0,0997 ha, cena wyjściowa 57.804 zł;
Działki nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działki nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działki nr 762/10 o pow. 0,0961 ha, cena wyjściowa 55.803 zł;
Działki nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wyjściowa 51.850 zł;
Działki nr 762/12 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
•Na 2 lipca br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 762/13 o pow. 0,0974 ha, cena wyjściowa 56.754 zł;
Działki nr 762/14 o pow. 0,0949 ha, cena wyjściowa 55.101 zł;
Działki nr 762/15 o pow. 0,0792 ha, cena wyjściowa 46.153 zł;
Działki nr 70/16 o pow. 0,0832 ha, cena wyjściowa 48.349 zł;
Działki nr 762/17 o pow. 0,0840 ha, cena wyjściowa 48.800 zł;
Działki nr 762/18 o pow. 0,0848 ha, cena wyjściowa 49.300 zł;
Działki nr 70/19 o pow. 0,1031 ha, cena wyjściowa 47.202 zł;

DZIAłALNOŚć BIEżąCA: 
•Wykonano równanie i wałowanie gminnych dróg gruntowych oraz 

pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg.
•Trwa realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach 

wyodrębnionego w budżecie Gminy funduszu sołeckiego. Dotychczas 
wykonano m.in. prace modernizacyjne ogrzewania świetlicy wiejskiej 
w Bliżycach (łącznie z wymianą pieca c.o.), zakupiono wyposażenie 
kuchni do świetlic w Grzybowie, Brzeźnie i Stawianach, zakupiono 
kosiarkę dla sołectwa Rościnno. Trwają również prace związane z 
przygotowaniem terenów i wyposażeniem zaplanowanych  w poszcze-
gólnych sołectwach placów zabaw.

•W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skoki wniosek, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie 
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wys. 26.400 zł.

•W związku z ogłoszonymi konkursami przygotowano i złożono wnio-
ski o sfinansowanie następujących projektów ze środków unijnych i 
krajowych:

•Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie oraz Potrza-
nowie;

•Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzanowo-Budziszewko;
•Eurytmia – sposób na wszechstronny rozwój skockich przedszko-

laków;
•XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki: Promocja walorów turystyczno-

rekreacyjnych oraz kulturowych Gminy Skoki;
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•W ramach zorganizowanej przez Gminę Skoki akcji „Dzień Ziemi 
2010” zebrano 635 worków odpadów oraz zużyty sprzęt elektroniczny, 
folie, worki po nawozach sztucznych i odpady wielkogabarytowe.

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZY:
•Działki budowlanej nr 1669/16 o pow. 0,1082, przeznaczonej do zby-

cia, położonej w Skokach w rejonie ul. Topolowej i Sosnowej.
•Działki nr 37 o pow. 0,21 ha położonej w Pomarzankach, przezna-

czonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

•Części działki nr 7 o pow. 1,5250 ha położonej w Budziszewicach, 
przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograni-
czonego.

PONADTO BURMISTRZ WYDAł ZARZąDZENIA W SPRAWACH:
•Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010;
•Odstąpienia od przysługującego prawa pierwokupu działki nr 150/3 w 

Łosińcu. Burmistrz nie skorzystał z przysługującego prawa pierwoku-
pu uwzględniając fakt, że Gmina Skoki dysponuje wolnymi terenami 
budowlanymi przeznaczonymi do sprzedaży, a ustalona pomiędzy 
stronami cena działki była ceną stosunkowo wysoką.

•Ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-
usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów XVIII Dni Miasta i 
Gminy Skoki 2010;

•Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za I kwartał 2010 roku;

•Zatwierdzenia cen „loco las’ na sprzedaż drewna małowymiarowego 
i średniowymiarowego pozyskiwanego z lasów i zadrzewień należą-
cych do Gminy Skoki obowiązujących od 17 czerwca do 31 grudnia 
2010 roku.

•Powołania oraz przygotowania do działania na terenie Gminy Skoki 
formacji obrony cywilnej.

•W związku z zarządzonymi na 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezy-
denta RP, zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał:

OśRODeK SZKOLeNIOwY 
„SZKOLeNIOwIeC” w SKOKACh

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

2010r.) 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.
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

W Y K A Z
lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia położonego w budynku

przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Skokach.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

 

Opis
nieruchomości

   Przeznaczenie
   nieruchomości

Wywoławcza
wartość

miesięcznego
czynszu najmu 
z 22% podat. 
VAT ( brutto)   

  w zł

Okres wydzierża-
wienia 

lokalu użytkowego

Sposób wydzierżawie-
nia

lokalu użytkowego

          1                 2           3           4           5          6

Lokal użytkowy
położony w budynku 
przy ul. Jana Pawła II 
nr 28 w Skokach na
dz. nr 701/1                 ( 
wspólnota mieszka-
niowa)

Powierzchnia
użytkowa lokalu
wynosi : 19,60 m2.
Lokal składa się 
z jednego pomiesz-
czenia i wyposażony 
jest w instalację elek-
tryczną oraz insta-
lację wodociągowo-
kanalizacyjną.

Lokal przeznaczony jest 
na cele handlowo-usłu-
gowe.

 400,00 zł
         +
koszty eksploata-
cyjne
obejmujące m.in.
opłaty za:
energ ię  e lek-
tryczną, wodę, 
śc ieki ,  wywóz 
śmieci
wg odrębnych 
umów z  pod-
miotami świad-
czącymi w/wym. 
usługi.

  czas nieokreślony Przetarg ustny
nieograniczony

•Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy przezna-
czonych do umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych;

•Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wybor-
czych;

•Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

•W związku z zarządzonym Powszechnym Spisem Rolnym 2010, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał:

•Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Lidera gminnego do wykonywa-
nia prac związanych z realizacją na terenie Gminy Skoki Powszech-
nego Spisu Rolnego w 2010 r.

•Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
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Tych z naciskiem na „od” przywitał Tercet Egzotyczny. „Polska 
Egzotyko, Pamelo witaj w Skokach” usłyszeli zebrani od witającej 
Izabelę Skrybant z zespołem dyrektor Biblioteki Elżbiety Skrzypczak. 
Tłum gęstniał z minuty na minutę, aby apogeum frekwencji osiągnąć 
w sobotę pod koniec dnia.  W rytmie folkowym spod samiuśkich 
Beskidów połączył pokolenia zespół Brathanki.. Niezapomniane 
przeboje, cudowne brzmienie instrumentów dało się słyszeć daleko 
poza granicami miasteczka. 

Na chwilę czas  zatrzymać się chciało, gdy do rynku wjechały zjawi-
skowe Syrenki i Warszawy z Nekielskiego Klubu Miłośników Syren 
i Warszaw. 

Kultowe pojazdy PRL- u zabrały w fascynującą podróż naszą HAR-
FĘ. Jej członkinie i członkowie pomknęli główną ulicą skockiego rynku 
wprost do sceny. Witani owacjami wprowadzili  nas w klimat przebojów 
iście pełnoletnich. Wszak osiemnaście mieć lat to nie grzech dało się 
słyszeć w Skokach całych. Maestro Antoni Wiśniewski podążał za ze-
społem Warszawą wzbudzając podziw wśród młodszego pokolenia(łza 
kręciła się w oku nieco wcześniej urodzonym). 

Bardzo udane występy  SKOCZKÓW, ROSSES, SWEET i PRZED-
SZKOLACZKÓW wspominają mieszkańcy miasta i gminy doceniając 
wkład i zaangażowanie instruktorów i opiekunów amatorskich grup 
lokalnych. Śpiew i taniec zamiennie uatrakcyjniał Dni Miasta i Gminy 
w sobotę i niedzielę. Apetyty zaś wzbudził  i wzrok widzów przykuł 
tort osiemnastkowy z cukierni PISTACJA mistrza Aleksandra Szym-
kowiaka z Roszkówka. 

Już świtało w niedzielny przedporanek, gdy zakończyła się zabawa 
taneczna. Rozkręcali ją z powodzeniem Krzysztof Koniarek, Piotr 
Wiśniewski  i IzabelaKott znani jako zespół muzyczny TAKT. Grali i 
do rymu i do taktu, a chętnych do zabawy nie brakowało. 

Najwcześniej w niedzielę przepięknie zabrzmiał Chór Kameralny 
skocko- wągrowiecki, którego koncert po uroczystej mszy świętej 
wysłuchali zebrani w kościele wierni. Po raz pierwszy usłyszeliśmy: 
„Moją piosnkę” Cypriana Norwida w aranżacji dyrygenta Andrzeja 
Kaliskiego, największe owacje towarzyszyły „Pstrągowi” Franza Petera 
Schuberta oraz  „Va Pensiero” Giuseppe Verdiego. 

Wśród artystów estrady serce publiczności podbili i uśmiech od ucha 
do ucha wywołali: Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin Szczurkie-
wicz i Michał Tercz, czyli Kabaret Skeczów Męczących. Wspomnieć 
warto, że po raz drugi już w Skokach cieszyli się wielkim powodzeniem. 
Obowiązek obywatelski spełnili w Skokach oddając swoje  głosy na kan-
dydata na prezydenta w lokalu wyborczym nr 1 (szkoła podstawowa). 
Świętując osiemnastkę  nie zapomnieliśmy o poszkodowanych podczas  
tegorocznej powodzi.  

Zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD pro-
wadził Komitet Pomocy dla Gminy Wietrzychowice(województwo 
małopolskie, powiat tarnowski). W skład Komitetu weszli pracownicy 
Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” w Antoniewie, 
Banku PKO w Skokach oraz Urzędu miasta i Gminy w Skokach. Ze-
brano łącznie 3380,00 złotych. 

W niedzielne popołudnie młodzieżowo – hip hopowo zabrzmiała 
Grupa Operacyjna. Nastolatkowie dali upust energii tańcząc przed 
sceną coś co klasyki tańca wszak nie przypominało, ale ponoć jest 
trendy wśród młodzieżowców. 

Na finisz zabrzmiała i widowiskowo zaprezentowała się grupa ta-
neczna z Ivanem Komarenko i jego czarnymi oczami. Fanki śpiewały, 
pozdrawiały Ivana, puszczały oko, a na koniec „łowiły autograf” A 
następnego dnia  wpisały się na oficjalnej stronie Komarenko:

Organizatorem XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. 

SPONSORZY 18 Dni Miasta i Gminy Skoki:
Sponsor główny: Samorząd Gminy Skoki
1.KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu 
2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe LEMAR w Czerwonaku 
i w Potrzanowie
3.Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. BAZA PALIW nr4 
w Rejowcu
4.Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
5.Dragon Fishing Białe Błota
6.Adder Group Sp.z o.o. z Białegostoku
7.Alojzy Pacholski ze Skoków
8.Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
9.VA-BANK w Skokach, Państwo Arleta i Andrzej Pilaczyńscy
10.Trofea Sportowe i Okolicznościowe PODIUM w Czerwonaku
11.Pizzeria VERONA w Skokach, Pan Robert Cichy
12.PISTACJA cukiernia w Roszkówku, Pan Aleksander Szymkowiak
13.Karczma KOłODZIEJ w Skokach, Pani Dorota Kamińska

Dziękuję najserdeczniej Sponsorom za pomoc w organizacji 18 Dni 
Miasta i Gminy Skoki.

Za życzliwe zaangażowanie i uatrakcyjnienie Święta Miasta i Gminy 
dziękuję: Księdzu Proboszczowi Karolowi Kaczorowi za odprawienie 
uroczystej mszy świętej w intencji mieszkańców miasta i gminy Skoki, 
Pocztom Sztandarowym za uświetnienie liturgii, Skocko- Wągrowiec-
kiemu Chórowi Kameralnemu pod dyrekcją pana Andrzeja Kaliskiego 
za najpiękniejsze brzmienie Musica Sacra, Musica Profana, Panu 
Jackowi Matysiakowi Komendantowi i policjantom z Komisariatu 
Policji w Skokach  oraz  policjantom z Komendy Powiatowej Policji 
w Wągrowcu za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, 
Panu Krzysztofowi Jachnie Prezesowi i Braciom Kurkowym z Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Skokach za organizację wiatrówkowych 
zawodów strzeleckich, Panu Alojzemu Pacholskiemu Prezesowi i 
wędkarzom z PZW KOłA nr 120 w Skokach za organizację zawodów 
wędkarskich, Paniom Iwonie Migasiewicz, Danucie Słoma,  Elżbie-
cie Słoma i Katarzynie Przybysz za organizację Finału Konkursu 
Ortograficznego o PIÓRO BURMISTRZA, Przedstawicielom prasy 
lokalnej PODSKOKI i  Wiadomości Skockie,  Radio Merkury  i ITV 
Wągrowiec za objęcie patronatem medialnym 18 Dni Miasta i Gminy 
Skoki, Szczudlarzom z TEATRU BELATAINE przy  Fundacji Pomoc 
Dzieciom Wiejskim w Bliżycach za wspaniałą zabawę dla dzieci i z 
dziećmi, Zespołom artystycznym: Emeryckiemu Zespołowi Śpiewa-
czemu HARFA pod dyrekcją pana Antoniego Wiśniewskiego, Grupie 
Artystycznej SKOCZKI z instruktorami Małgorzatą i Mieczysławem 
Jarzembowskimi, Zespołowi tanecznemu ROSSES i młodzieży gim-
nazjalnej w Skokach z dyrektorem Wiesławem Sierzchułą  i panią  
opiekun Wiesławą Hauke, Grupie Tanecznej SWEET pod kierownic-
twem pani Marietty Kiszki, PRZEDSZKOLAKOM z dyrektor panią 
Jolantą Czepek i opiekunom, paniom: Katarzynie Kędziora-Dukszcie, 
Dorocie Muszyńskiej, Wiesławie Koralewskiej, Agnieszce Serafin, 
Wiesławie Paczyńskiej, Alinie Martynek, Małgorzacie Futro z Przed-
szkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach za występy 
artystyczne wokalne i taneczne.     
Wolontariuszom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Anto-
niewie z opiekunami: panią Pauliną Czepek i panią Lidią Wróbel za 
pomoc w przygotowaniach do Święta Miasta.

KOMITETOWI POMOCY DLA GMINY WIETRZYCHOWICE za 
zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych w powodzi mieszkańców 
gminy Wietrzychowice oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji 18  imprezy z okazji Dni Miasta i Gminy 
Skoki Najserdeczniej dziękuję.

W imieniu organizatora XVIII Dni Miasta i Gminy Skoki
Elżbieta Skrzypczak

„Osiemnastka” w Skokach
19-20 czerwca 2010 
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Jubileusz 15-lecia współpracy 
Fot. Karolina Stefaniak
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OGłOSZENIE  O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,

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

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  działki budowlanej położonej w Skokach w rejonie 

ul. Topolowej i ul. Sosnowej 

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości 

wg
ewidencji  grun-

tów,
numer KW

Położenie nierucho-
mości,

jej przeznaczenie i 
warunki

zabudowy

Cena 
wywoław-

cza
 w zł 

(brutto)

Termin
wpłaty 

wadium
i wysokość

wadium w zł

Miejsce i ter-
min przetargu

 1                  2                  3            4          5            6
1.     D z i a ł k a  n r 

1669/16 o pow. 
0,1082 ha zapisa-
na w K.W.       nr 
46.833 SR Wągro-
wiec.             Księga 
wieczysta  nie wy-
kazuje obciążeń 

Skoki,  rejon ul. Topo-
lowej i ul. Sosnowej 
Działka przeznaczona 
pod budownictwo 
mieszkaniowe
jednorodzinne na 
podstawie decyzji Nr 
56/2007 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki 
z dnia 21.05.2007r.
Warunki zabudowy:
a/budynki mieszkalne 
i gospodarcze-partero-
we z poddaszem,
b/szerokość elewacji 
frontowej – max. 
30,0m
c/wys. głównej kale-
nicy
-max. 9,0 m,
d/wys.okapu-max 
4,0m,
e/kąt nachylenia 
połaci
dachowych 200 -  350,
f/ układ połaci dacho-
wych- dach dwu lub 
wielospadowy

66.490,00 6.700,00
do dnia
03.08.2010r.

U M i G - S k o -
k i w  d n i u -
06.08.2010r.o 
godz. 1000

I.  Forma wniesienia wadium:     wadium należy wnieść w pieniądzu
II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 

4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP  SA  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 
wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 03 
sierpnia 2010r.   

III.  Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce 

biblioteki  w dniu:  06 sierpnia 2010r. od godz. 1000  - piątek        
IV. 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.                                                        
V. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 

podanym 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 przetargu.

CENY ZBÓż
Obecnie (z dnia 30 czerwca 2010 r) ceny skupu 

zbóż są na poziomie :  żyto na mąkę – ok. 360-390 
zł/tona, pszenica - ok. 550 zł/t, jęczmień 460 zł/t. 
Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny 
skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są 
na poziomie : pszenica na paszę ok. 540 zł/tona, 
pszenżyto na paszę ok. 420 zł/t, jęczmień na paszę 
w cenie do 440 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok 
temu w tym samym okresie ceny skupu zbóż 
były nawet nieco niższe, np. pszenica była około 
510 zł za 1 tonę . Targowiskowe ceny pszenżyta, 
jęczmienia, mieszanki średnio 25-30 zł/50 kg, 
pszenicy 35 zł / 50 kg. 
CENY TUCZNIKÓW I BYDłA RZEźNEGO

Cena skupu tuczników ( z dnia 30 czerwca 2010 
r) –wynosi średnio 3,9 – 4,0 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. 
Mimo tego i tak jest niższa o prawie  1,00 zł/kg 
niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal 
wysokie – do 160 zł/szt. Pogłowie trzody chlewnej 
jest w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 3-4 lata 
temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego: byki 
ok. 4,60 – 4,80 zł/kg, jałówki do 4,00 zł/kg , krowy 
3,00 do 3,40 zł/kg plus 3 - 6 % VAT. Mleko ok. 
0,8 – 1,00 zł/l.

INNE WIADOMOŚCI
Ceny skupu zbóż są nadal niższe niż w latach 

2005-2007. Wzrosła nieco cena skupu tuczników 
do poziomu netto 4,0 zł/kg wagi żywej. Cena 
„Oleju napędowego” stopniowo wzrasta, jest 
dużo wyższa niż rok temu. Stan zasiewów zbóż i 
rzepaku był dobry. Jednak obecnie brak opadów 
deszczu  przyczyni się do obniżenia plonów – ziar-
no będzie drobniejsze, a tam gdzie nie dokonano 
oprysków zwalczających miotłę zbożową w ozimi-
nach spadek plonów będzie większy. Ogólnie na 
naszym terenie  jest bardzo sucho.  Jeżeli susza 
się przedłuży będą też niższe plony ziemniaków i 
innych pastewnych. Trudno już określić wysokość 
cen skupu rzepaku - raczej będą wyższe niż rok 
temu i cen skupu zbóż – może też będą nieco 
wyższe niż ubiegłoroczne.

 Osobiste tragedie przeżywają mieszkańcy i 
rolnicy na terenach Polski, gdzie wystąpiły po-
wodzie. Wielu straciło całkowicie swoje zasiewy 
i uprawy rolne.

Do 25 czerwca 2010 rolnicy mogli składać w 
ARR wnioski o dopłatę do zakupionego mate-
riału siewnego zbóż i sadzeniaków.

W Bankach można uzyskać kredyty preferen-
cyjne na zakup gruntów, maszyn i inwestycji w 
gospodarstwach rolnych. Większość jest opro-
centowana na 2 %.

Trwają dyskusje na temat Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. Więcej 
informacji na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa.

W dniu 14 lipca br. (środa)o godz. 11 – tej 
zapraszam rolników do sali Biblioteki w Skokach 
na szkolenie o sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
rolnych i kalkulacji tuczu trzody chlewnej. 

W miesiącu wrześniu 2010 roku planowany jest 
Narodowy Spis Rolny. 

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida
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„SKOCZYLIśMY” NA jAKUbO-
wY FeSTYN RODZINNY

Dnia 12.06.2010r.  odbył się Jakubowy festyn rodzinny przy placu 
klasztornym w Wągrowcu. Organizowany przez księży wągrowieckich 
po raz VIII  miał na uwadze działalność charytatywną. 

Rok 2010 jest jubileuszowym rokiem św. Jakuba apostoła. Dzięki 
temu mieliśmy okazję nie tylko uczestniczyć w ożywianiu kultu św. 
Jakuba, ale również wziąć udział w imprezie społeczno – kulturalnej.

Dzieci z zespołu muzyczno-artystycznego Skoczki, pod patronatem Bi-
blioteki Publicznej w Skokach, zaprezentowały swoje umiejętności taneczne 
z udziałem solistów, a tym samym porywając zgromadzonych do naśladow-
nictwa tanecznych ćwiczeń wykonywanych przez dzieci.  

Zespół po raz kolejny spisał się na medal, pozostawiając po występie 
sympatyczne wrażenie. Tematyka piosenek podkreślała charakter spotkania, 
w których między innymi pojawił się motyw wartości rodzinnych.    

DRODZY CZYTeLNICY
W OKRESIE WAKACYJNYM W MIESIĄCACH 

LIPIEC I SIERPIEŃ 2010 r. BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
MIASTA I GMINY SKOKI CZYNNA BĘDZIE

poniedziałek – czwartek          9 °°  -  17 °°
piątek                                      10 °°  -  18 °°

Serdecznie zapraszamy !

SPOTKANIe 
Z PAwŁeM KRÓLIKOwSKIM 

Sala na piętrze w Bibliotece Samorządowej 8.06 br. kolejny raz 
wypełniła się publicznością, tym razem spragnioną spotkania z zapo-
wiadanymi Iloną Ostrowską i Pawłem Królikowskim –  bohaterami 
serialu telewizyjnego pt. „Ranczo Wilkowyje”.

Przybyłych już na wstępie witała przygotowana przez pracowników 
Biblioteki prezentacja multimedialna obrazująca twórczość filmową i 
telewizyjną Ilony Ostrowskiej – powszechnie znanej jako Lucy i Pawła 
Królikowskiego znanego jako Kusy. Lecz tym razem – kapryśna, cho-
ciaż nie w Skokach, a w Warszawie – aura nie oszczędziła przybyłym 
rozczarowania. Otóż, okazało się że z powodu fali powodziowej, która 
dotknęła część Warszawy i okolice, na spotkanie nie przybędzie pani 
Ilona której woda zalała garaż i piwnicę. Wiadomość tę przyjęto ze zro-
zumieniem, chociaż z pewnym rozczarowaniem – pozostało zadowolić 
się zapowiedzią że dyrektor Biblioteki oraz przybyły „Kusy” będą robić 
wszystko by „Lucy” odwiedziła w przyszłości Skoki.

W trakcie wieczoru, jego uczestnicy, bądź to z samej autoprezentacji, 
bądź to w formie zadawanych pytań i udzielonych przez aktora pre-
zentacji odpowiedzi, poznali jego drogę życiową, a więc lata szkolne i 
studenckie oraz twórczość reżyserską i aktorską i jego życie rodzinne 
– żoną pana Pawła jest Małgorzata Ostrowska, znana jako Grażyna 
Lubicz, żona Ryszarda Lubicza z serialu „Klan”. Szczególnym zain-
teresowaniem uczestników spotkania cieszyły się informacje dot. po-
wstawania serialu „Ranczo Wilkowyje” oraz zapowiedzi, że w miesiącu 
lipcu rozpoczną się zdjęcia do kolejnych odcinków tego serialu – przez 
najbliższe 4 lata powstawać będą i w programie pierwszym Telewizji 
Polskiej ukazywać się będzie po 11 nowych odcinków „Rancza”.

I chociaż ten wieczór autorski, różnił się zasadniczo od wieczorów 
z Emilią Krakowska i Anną Seniuk (bohater nie zdecydował się na 
prezentacje fragmentów swych ról), jego uczestnicy poszerzyli swe 
poglądy i wyobrażenia o pracy aktorów szerokorozumianej polskiej 
sceny kulturalnej.

E. Lubawy

VII RAjD eKOPUSZCZA 
wPUSZCZA

Po raz VII Związek Międzygminny 
Puszcza Zielonka w dniu 23 maja zor-
ganizował rajd rowerowy pod nazwą 
Puszcza Wpuszcza. W tym roku przybrał 
on przydomek ekoPuszcza Wpuszcza 
w myśl promowania postaw i edukacji 
proekologicznej. 

Od samego początku ideą rajdu było 
spotkanie się jego uczestników, czy to na 
rowerach czy pieszo w jednym punkcie 
na terenie gmin Puszczy Zielonka. Warto 

przypomnieć, że w roku ubiegłym to nasza Gmina gościła uczestników 
imprezy w Jabłkowie. W tym roku rolę gospodarza wzięła na siebie 
Gmina Czerwonak i na parkingu pod wieżą widokową na Dziewiczej 
Górze zorganizowała metę rajdu. Do celu wiodły trzy trasy rowerowe, 
dwie piesze, byli też tacy którzy dojechali z Poznania na metę specjalną 
linią „Eko” firmy Transkom, tworząc pokaźną grupę ok. 200 osób. 

Każda grupa prowadzona była przez przewodników lub regionali-
stów, którzy odpowiadali zainteresowanym na pytania dotyczące terenu 
Puszczy Zielonka. Na zgłodniałych czekał poczęstunek, na spragnio-
nych słońca - na szczęście piękna pogoda. Po krótkim odpoczynku moż-
na było potrenować swój kręgosłup pod czujnym i wymagającym okiem 
instruktorki, Ewy Maruszewskiej. Nie zabrakło tematyki rowerowej 
- pokaz „składaka” (zaproponowany przez sieć sklepów „Dobre Sklepy 
Rowerowe” z Murowanej Gośliny) - alternatywy dla kierowców stoją-
cych w korkach - wzbudził duże zaciekawienie, zwłaszcza, że można było 
go osobiście dosiąść. Wszyscy byli też usatysfakcjonowani nagrodami 
- zarówno w konkurencjach o profilu „rowerowym”, jak i w konkursie 
„Zielone oczko, czyli 21 pytań o sekrety Puszczy Zielonka” (udział w 
konkursie wzięło 60 osób, z czego uhonorowanych zostało 18 finali-
stów). Na zakończenie można było podziwiać rozległe widoki Puszczy 
z platformy wieży przeciwpożarowej na Dziewiczej Górze (obie nazwy: 
Dziewcza i Dziewicza Góra są poprawne i funkcjonują zamiennie). 
Także Skoczanie wzięli udział w imprezie. (Dystans który mieliśmy do 
pokonania był nam dobrze znany, gdyż już w roku ubiegłym gościliśmy 
na Dziewiczej Górze i nad brzegami Warty.) W liczącą ponad 70km 
trasę w obydwie strony wybraliśmy się 12 osobową grupą uczestników. 
Warto nadmienić, iż wydarzenia na mecie otworzył i zamknął burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos, który w ZM Puszcza Zielonka 
odpowiada za sprawy związane z turystyką.

Karolina Stefaniak

II RAjD ROweROwY 
Z OKAZjI DNIA DZIeCKA

- SOKOLe OKO! 
Dopiero co wyleczyliśmy zakwasy w mięśniach po ubiegłotygodnio-

wym rajdzie ekoPuszcza Wpuszcza, a tu kolejny rajd rowerowy. Tym 
razem zorganizowany w całości przez burmistrza Miasta i Gminy 
Tadeusza Kłosa pod nazwa III Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka, 
jak w latach minionych w ramach Kampanii Profilaktycznej Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.

Tym razem nie kończyliśmy przy Gimnazjum w Skokach lecz 
wyjechaliśmy poza granice Gminy Skoki do Durowa za Wągrow-
cem, aby dotrzeć na metę do Ośrodka Edukacji Leśnej w Durowie 
należącego do Nadleśnictwa Durowo. Ponad 60-osobowa grupa 
rowerzystów po dotarciu na metę wzmocniła swoje siły przy grillu 



1�

i placku oraz napojach. Pyszny posiłek przygotował dla nas nieza-
wodny Krzysiu Mańka (dzięki Ci Krzysiu) w asyście pani Małgosi 
Wylegalskiej szefowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i nauczycielek z Gimnazjum w Skokach. Dziękujemy.  
 Jednak nie pyszne jedzonko było główną atrakcją rajdu. 
Atrakcją tą było spotkanie oko w oko z podniebnymi myśliwymi 
- ptakami drapieżnymi, które przywieźli do nas sokolnicy. Nawet 
organizatorzy, którzy mieli nadzieję zainteresować rowerzystów nie 
spodziewali się takiego zachwytu uczestników ptakami i sposobem w 
jaki sokolnicy nam je zaprezentowali.

Jeden z ptaków został puszczony i usiłował cały czas zapolować na 
wabidło którym wabił go jego opiekun. Drugi z panów sokolników wraz 
ze swoją koleżanką trzymając na ręku swoje ptaki opowiadał nam o 
nich, o tym dlaczego je hodują i do czego służą, jakie są ich zwyczaje 
i w jaki sposób polują. 

Pytań było mnóstwo. Po odpowiedzi na nie przyszedł czas na to, aby 
każdy kto miał na to ochotę mógł w specjalnej rękawicy wziąć ptaka na 
własne ręce i zrobić sobie zdjęcie. Generalnie rzecz biorąc skrzydlatymi 
drapieżcami byli zainteresowani wszyscy i dzieci i ich opiekunowie. 
Po zakończeniu spotkania z drapieżcami nadszedł czas na krotki test 
wiedzy o tym czego się od sokolników dowiedzieliśmy. Wyniki były 
zaskakujące, prawie wszyscy odpowiedzieli na pytania bezbłędnie. 
Pytanie wiec stawiają sobie organizatorzy: Czy test był tak łatwy? Czy 
tak uważnie wszyscy słuchali sokolników. 

Po rozdaniu nagród ruszyliśmy w powrotną drogę do Skoków, 
prognozy pogody się na szczęście nie sprawdziły i deszcz jedy-
nie chwile nas pokropił. W sumie przejechaliśmy jakieś 50 km.  
Kończy się relacja zaczynają się podziękowania, a wiec serdeczne 
dzięki dla:
• Krzysztofa Mańki za aprowizację 
• Małgosi Szpendowskiej Wylegalskiej i jej załogi za pomoc na mecie 
i wsparcie finansowe 
• dyrekcji Nadleśnictwa Durowo z udostępnienie Ośrodka Edukacji 
Leśnej 
• Policjantom z Komisariatu Policji w Skokach i Komendy Powiatowej 
Policji w Wągrowcu za niezwykle sprawne zabezpieczenie bezpieczeń-
stwa rowerzystów za równo na terenie naszej gminy jak i w granicach 
Wągrowca 
Serdeczne dzięki i do zobaczenia na szlaku 

Karolina Stefaniak 

NAjLePSI w wIeLKOPOLSCe!
12 czerwca 2010r. w Boszkowie odbył się rajd kolarsko-pieszy „Wi-

tamy wakacje”.
W III etapie współzawodnictwa turystycznego powiatów wojewódz-

twa wielkopolskiego o puchar Marszałka Wielkopolskiego wzięła udział 
30 osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie z opiekunami K. Kalką, B.Seidlerem i 
G.Lubawą. Głównymi celami imprezy było min.: poznanie Przemęckie-
go Parku Krajoznawczego, popularyzacja turystyki pieszej i zwrócenie 
uwagi na ochronę przyrody i ekologię.

Przedstawiciele 30 drużyn (my wystawiliśmy 4 zespoły) wzięli udział w 
teście krajoznawczym „Ochrona przyrody w Polsce”. Agnieszka Henek 
zajęła 8 miejsce, tuż za nią uplasowała się Kinga Mazur, 13 miejsce 
przypadło Oli Jaśkiewicz. Na starcie każdy zespół oddał pracę pla-
styczną, propagującą ochronę przyrody i zachowania proekologiczne. 
W tym miejscu serdecznie dziękuję grupie VIII, IV i VII za wykonanie 
przepięknych plakatów, które zaprezentowaliśmy w Boszkowie. Jury 
wysoko je oceniło przyznając nam dwa razy V miejsce i dwa razy VI 
miejsce.

Na 12 kilometrowej trasie rajdu przebiegającej wokół jeziora Domi-
nickiego znajdowały się punkty kontrolne z konkursami sprawnościowy-
mi, w których startowało dwóch uczestników z każdej drużyny.(tj. rzut 
lotką, przejście przez rzekę, rzut podkową, niespodzianka.) W konku-
rencjach indywidualnych trzykrotnie zajęliśmy I miejsce. Najlepszymi 
okazali się: Patryk Zieliński - rzeka, Wojciech Skiba - rzut podkową, 
wychowawczyni Katarzyna Kalka - niespodzianka. Natomiast w rzucie 

lotką II miejsce zajął łukasz Sikorski. W podsumowaniu punktacji 
drużynowej jeden z naszych zespołów wywalczył II miejsce, pozostałe 
zespoły zajęły odpowiednio miejsce IV, VIII i XII. O klasyfikacji 
powiatów stanowiła suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze 
drużyny z powiatu. Powiat wągrowiecki, który mieliśmy zaszczyt 
reprezentować zajął I miejsce. II miejsce zajął powiat szamotulski, 
III - leszczyński. Klasyfikację powiatów z IX pozycją zamyka powiat 
koniński. Na zakończenie imprezy wszyscy jej uczestnicy zajadali się 
przepyszną grochówką.

Serdecznie dziękuję naszej młodzieży za aktywny udział w rajdzie, 
godne reprezentowanie naszej placówki i powiatu wągrowieckiego.

G. Lubawa

PIeLGRZYMKA eKUMeNICZNA 
SZLAKIeM OTTONA III 
PRZeZ GMINĘ SKOKI!

W sobotę 26 czerwca przez teren Gminy Skoki przechodziła eku-
meniczna polsko-niemiecka pielgrzymka podążająca szlakiem Ottona 
III. W tym roku trasa pielgrzymki biegnie z Gniezna do Magdeburga 
w Niemczech. 

Pielgrzymi zawitali na nasz teren już w piątkowy wieczór i zatrzymali 
się na nocleg w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabł-
kowie prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim z 
Bliżyc. Po przybyciu do Jabłkowa grupa zwiedziła kościół św. Michała 
Archanioła. Wieczorem uczestnicy znaleźli czas na modlitwę, śpiew 
oraz integrację poprzez rozmowę, także na trudne tematy związane z 
polsko-niemiecką historią. 

W sobotę pielgrzymi mieli do przebycia pieszo trasę z Jabłkowa do 
Skoków. Dla uczestników pielgrzymki dzień rozpoczął się o godz. 9:30 
wspólną modlitwą poranną na terenie obok Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jabłkowie. Następnie uczestnicy wyruszyli w drogę przez 
Raczkowo, gdzie nawiedzili kościół Wszystkich Świętych. 

Dalej pielgrzymi ruszyli leśną, momentami nieco piaszczystą drogą 
w kierunku Skoków. Po przejściu ok. 4 km grupa zatrzymała się na 
krótki odpoczynek i modlitwę południową, której głównym elementem 
była kontemplacja natury i zaduma nad Dziełem Stworzenia. Po jej 
zakończeniu  uczestnicy dalej wędrowali wśród lasów do drogi: Skoki 
– Antoniewo, a następnie skręcili w polną drogę biegnącą wzdłuż 
rzeki Małej Wełny na teren stawów rybnych prowadzonych przez Go-
spodarstwo Rybackie w Skokach. Po dojściu do ul. Polnej niewielki 
odcinek do parkingu przy trasie wojewódzkiej Skoki-Poznań pielgrzymi 
wędrowali po bezdrożach biegnących malowniczo położonymi  łąka-
mi. Następnie przeszli do Karczmy Kołodziej na posiłek, po którym 
udali się na zwiedzanie, będącego w remoncie kościoła św. Mikołaja w 
Skokach. Tutaj na uczestników pielgrzymki czekali Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz wikariusz skockiej parafii, ks. Rafał 
Chmielewicz, którzy opowiedzieli o historii oraz remoncie kościoła, a 
także o dziejach Skoków. Po zrobieniu wspólnej fotografii uczestnicy 
przeszli ulicami miasta na stację kolejową i udali się szynobusem w 
kierunku Murowanej Gośliny.

łukasz Ogórkiewicz
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DZIeŃ DZIeCKA
1 czerwca stał się prawdziwym świętem najmłodszych. Dzięki współ-

pracy i hojności Rady Rodziców dzieci spędziły ten dzień w niezwykły 
sposób. Korzystały z wielu atrakcji i rozrywek. Rodzice i nauczyciele 
zorganizowali rozgrywki sportowe, konkurencje sprawnościowe, 
warsztaty plastyczne i artystyczne. Ogromnym zainteresowaniem 
najmłodszych cieszyły się plastikowe budowle i trampoliny, na któ-
rych bez ograniczeń można było skakać, kulać się i  harcować do woli. 
Przejażdżka zaprzęgiem konnym, który  na ten dzień udostępnił Jan 
Wójcik, stanowiła kolejną atrakcję. Na spragnionych i zmęczonych 
czekały napoje, ciepły posiłek, a także słodkości w najróżniejszym 
asortymencie przygotowane przez zapobiegliwe mamy. Ucztę kończyła 
porcja uwielbianych przez dzieci lodów.   

Na zakończenie czekała wszystkich prawdziwa niespodzianka: występ 
znanego z programów telewizyjnych Krystiana Herby, który zapre-
zentował pokaz akrobacji rowerowych. Publiczność z nieukrywanym 
zachwytem, a chwilami z zapartym tchem śledziła wyczyny i popisy, 
nagradzając ich wykonawcę ogromnymi brawami. 

Wielu zapewne żałuje, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku…

MINIPLAYbACK ShOw
W ostatnim tygodniu roku szkolnego wielbiciele estrady i popisów 

wokalnych zaprezentowali swoje talenty w kolejnej edycji programu 
zorganizowanego przez Paulinę Pytlińską, Justynę Grzegorzewską, 
Agnieszkę Maciejewską i Justynę Markiewicz, która zadbała o oprawę 
plastyczną. Po wstępnych kwalifikacjach w finale znalazły  się 4 zespoły, 
które oceniało jury w składzie: Beata Babrakowska, Alicja Kramer 
i Wioletta Molińska. Ocenie podlegał dobór repertuaru, poprawna 
imitacja śpiewu, interpretacja utworu, układ taneczny i ogólny wyraz 
artystyczny. 
I miejsce - zespół harcerski Plastikowa biedronka – Weronika Pawlicka 
i Katarzyna Koperska
II miejsce - Michael Jackson – Szymon Serafiński
III miejsce - Lady Gaga – Blanka Kopydłowska, Monika Stróżewska, 
Justyna Bartkowiak, Zuzanna Rychlicka 
III miejsce - Demi Lowato, Joe Jonas – Weronika Pawlicka, Krzysztof 
Neldner   
Wyróżnienie otrzymał Franciszek Dukszta.

NAjLePSI NAGRODZeNI
W przeddzień zakończenia roku szkolnego uhonorowano nagrodami 

wszystkich uczniów zasługujących na uznanie. Reprezentowali naszą 
szkołę w wielu konkursach, turniejach, rozgrywkach i zawodach spor-
towych. Dodatkową pracę musieli pogodzić z codziennymi zajęciami 
i lekcjami, co zasługuje na szczególne uznanie. Kosztowało to wiele 
wysiłku, zaangażowania i poświęcenia. Plejada nagrodzonych to liczna 
grupa uczniów posiadająca wiele różnorodnych zainteresowań i talen-
tów. Końcowe chwile uroczystości umilił szkolny zespół „Fantazja”.

OKO KAMeRY
Na początku czerwca uczniowie klas V i VI mieli niecodzienną 

okazję poznania fotoreportera Telewizji Poznańskiej pana Marcelego 
Ucińskiego. Już pierwsze chwile spotkania przekonały  o wyjątkowości 
gościa, który z niesamowitą pasją opowiadał o swojej pracy. Uczniowie 
poznali zasady przygotowania ciekawego, nietuzinkowego reportażu, 
obejrzeli także dwa materiały dokumentalne autorstwa pana Marce-
lego. Szczegółowo omówiony został sprzęt reportera począwszy od 
mikrofonu, po profesjonalny aparat fotograficzny. Uczniowie mogli 
wcielić się w rolę operatora i stanąć po drugiej stronie kamery. Nie-

którzy uczestnicy spotkania przynieśli swoje aparaty fotograficzne i 
przy wskazówkach pana Marcelego starali się wykonać dobrej jakości 
zdjęcia. Być może to spotkanie zainspiruje uczniów do działania    i 
doskonalić będą swoją spostrzegawczość, cierpliwość, samodzielność, 
cechy niezbędne w zawodzie reportera.

MISTRZOwSKI TURNIej 
PIŁKARZY NOŻNYCh

2 czerwca 2010 roku w Jarocinie odbył się turniej piłki nożnej- IV 
Memoriał im. Macieja Udzika. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn 
reprezentujących szkoły z różnych powiatów, m.in. wągrowieckiego, 
jarocińskiego i pleszewskiego, w tym Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Skokach. Reprezentanci szkoły zaprezentowali się z 
bardzo dobrej strony i ostatecznie wygrali cały turniej, pokonując w 
finale Szkołę Podstawową z Jarocina.     
Dodatkowym sukcesem była nagroda indywidualna i tytuł najlepszego 
zawodnika turnieju dla Radosława Dorawy.    

Reprezentacja piłkarzy: Radosław Dorawa, Jakub Kubiński, Denis 
Grabiszewski, Bartosz Szymaś, Mateusz Tyll, Marek Szymkowiak, 
Edward Surdyk, Hubert Łukaszewski.

Przygotowanie i opieka nad drużyną: Janusz Bojarski.

KONKURSOwO
„KOLOROwe bOISKA… CZYLI 

SZKOLNA PIeRwSZA LIGA”
Pod takim hasłem firma „Śnieżka”, produkująca farby, lakiery i kleje, 

ogłosiła konkurs polegający na zaprojektowaniu kolorów i atrybutów 
Szkolnej Drużyny Piłkarskiej. 

W konkursowe szranki postanowiły stanąć dwie z naszych szkół, 
Pawłowo Skockie oraz Jabłkowo. Uczniowie z Pawłowa wykonali 
makietę boiska, na którym mecz piłki nożnej rozgrywali „niebiesko-
żółci”, gdyż takie właśnie barwy patronowały zawodnikom. Obok 
płyty boiska zbudowano  trybuny, na których zasiedli kibice, ubrani 
– jakżeby inaczej- na żółto i niebiesko. Natomiast wokół boiska 
umieszczono reklamy „Śnieżki” i „Tamexu”, firmy budującej obiekty 
sportowe. Całość wyglądała imponująco. Brakowało tylko dopingu 
 i wrzawy, jaka towarzyszy każdemu meczowi.

         R ó w n i e  o r y g i n a l n y  b y ł  p o m y s ł  u c z n i ó w 
z  J a b ł k o w a .  I c h  p r a c a  p r z y p o m i n a ł a  o k n o  
z okiennicami, po otwarciu których ukazywało się kolorowe boisko i 
walczący na nim piłkarze. 

Natomiast z zewnątrz, na zamkniętych „okiennicach”, namalowano 
herb – czerwone jabłko na żółtym tle. Całość zadziwiała starannością 
wykonania i pomysłowością autorów.

Niestety, do finału konkursu zgłosić można było tylko jeden projekt. 
Po długich dyskusjach podjęto decyzję, że do Warszawy, gdzie rozstrzy-
gnięty zostanie konkurs, wysłanie zostanie praca uczniów z Jabłkowa.  
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki, gdyż na zwycięzców czekają 
niezwykle atrakcyjne nagrody.

L. Błachowiak

w POSZUKIwANIU SŁOwA
18 maja w szkole w Lechlinie odbył się finał II etapu konkur-

su polonistycznego „Znajdź odpowiednie słowo”. W językowych 
potyczkach wzięło udział 27 uczniów z klas IV-VI. Każdy    uczeń 
musiał zmierzyć się z zadaniami polegającymi m. in. na podaniu 
słowa bliskoznacznego, wyszukaniu w zdaniu błędów językowych 
lub podaniu kilku znaczeń jednego słowa. Najwięcej wysiłku kosz-
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towało zapewne napisanie dłuższej wypowiedzi, ponieważ oceniana 
była nie tylko jej treść, ale też poprawność językowa, ortograficzna  
i interpunkcyjna. 

Po sprawdzeniu testów przez panie polonistki ogłoszono następujące 
wyniki:

Wśród czwartoklasistów pierwsze miejsce zajęła Weronika Sydow 
z Lechlina, drugie  Kinga Pisarek, z Jabłkowa, a trzecie Weronika 
Mucha ze szkoły w Pawłowie Skockim. 

Natomiast w grupie piąto- i szóstoklasistów po palmę zwycięstwa 
sięgnęła Roksana Klimczak z Jabłkowa, drugie  miejsce zajęła Mag-
dalena Tyl, również ze szkoły w Jabłkowie, a trzecie  Ewelina Pisarek 
z Lechlina. Zwyciężczyniom gratulujemy znajomości ojczystego języka  
i bogatej wyobraźni, niezbędnej w pisaniu wypracowań.

L. Błachowiak

„SOwA - MĄDRA GŁOwA”
Tradycyjnie już to właśnie  hasło  patronuje od lat konkursowi ma-

tematycznemu w naszej szkole. Tak było i w tym roku. Każdy, komu 
niestraszne są cyfry, ułamki, figury lub procenty, mógł  21 kwietnia 
spróbować swoich sił, rozwiązując wcale niełatwe zadania. Z królową 
nauk - jak bywa nazywana matematyka – postanowiło spotkać się tego 
dnia 25 uczniów z klas IV-VI. Na miano najlepszych matematyków 
zasłużyły następujące osoby:

Klasa IV
I miejsce – Dominika Kądzielawa (Łopuchowo) i Weronika Grynia 

(Pawłowo Sk.), II – Jędrzej Krysztofiak (Łopuchowo), Magdalena 
Paczyńska (Pawłowo Sk.).  

Klasa V
I miejsce – łukasz Jasiński (Lechlin), II – Dominika Zjawińska 

(Lechlin), III – Daria Krupa (Pawłowo Sk.)
Klasa VI
I miejsce – Sebastian Piechowiak (Jabłkowo), II – Dorian Karczew-

ski (Lechlin), Kamil Gramza (Lechlin)
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy wyrazy uznania!

Ilona Dembińska-Wilk 

NAGRODA DLA OSZCZĘDNYCh
Konkurs pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” trwał 

w naszej szkole od 15 września 2009 r. do 15 kwietnia tego roku. Jego 
celem jest wyrobienie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, 
wyzwolenie pomysłowości w samodzielnym wypracowaniu dochodów, a 
także przygotowaniu do korzystania z usług PKO Banku Polskiego.  

Aby pomnożyć zasoby materialne szkoły oraz wpłaty uczniowskie na ksią-
żeczki, w szkole przeprowadzone zostały m. in. następujące akcje: zbiórka 
 i sprzedaż makulatury oraz zbiórka puszek aluminiowych. 13 lutego 
odbyła się zabawa walentynowo-karnawałowa dla dorosłych. W jej 
zorganizowanie zaangażowali się członkowie SKO, nauczyciele oraz 
przedstawiciele rodziców. Od sponsorów, pracowników szkoły i uczniów 
zdobyto przedmioty na loterię fantową. Łączny dochód z zabawy został 
wpłacony na książeczkę SKO, z przeznaczeniem na remont klasy.

W celu popularyzacji działalności SKO, w okresie trwania konkursu, 
zredagowane zostały gazetki ścienne związane z SKO i działalnością 
PKO. Na lekcjach plastyki ogłoszono konkurs na najlepszy rysunek lub 
plakat związany z oszczędzaniem. Kiedy więc na początku czerwca roz-
strzygnięto konkurs, okazało się, że szkoła w Pawłowie Skockim zajęła 
III miejsce. Bank PKO BP ufundował dla szkoły nagrodę w wysokości 
400 zł, natomiast dla uczniów będących członkami SKO kwotę 600 zł, 
za którą zakupione zostaną nagrody.  

I. Dembińska-Wilk

NIePOKONANI w ZbIÓRCe 
SUROwCÓw

Choć nasza szkoła jest niewielka, to trudno znaleźć (przynajm-
niej w powiecie wągrowieckim) taką, która pokonałaby nas w 

zbiórce puszek aluminiowych. Przez osiem kolejnych lat z rzędu 
zajmowaliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Ilość zebranych puszek  
w kilogramach na 1 ucznia”. Również w tym roku nie daliśmy 
sobie wydrzeć zwycięstw Ósmego czerwca na Międzygminnym 
Składowisku Śmieci w Kopaszynie po raz kolejny ogłoszono, że za-
jęliśmy  I miejsce. W sumie zebraliśmy 45 973 puszki (765 kg), co  
w przeliczeniu na jednego ucznia daje wynik 23,91 kilograma. W na-
grodę otrzymaliśmy dla szkoły kwotę w  wysokości 1200 zł .

Natomiast w klasyfikacji indywidualnej wyniki przedstawiają się 
następująco: IV miejsce: Daria Krupa (17140 szt.),V miejsce: Klaudia 
Załęska (13327 szt.), 8 miejsce: Magdalena Paczyńska (8578 szt.), XVI 
miejsce: Damian Krawczyk (3001 szt.).

Ponadto Fundacja RECAL z Warszawy, zajmująca się odzyskiem pu-
szek aluminiowych, ufundowała dla szkoły 10 piłek do gry w piłkę nożną, 
10 piłek do siatkówki oraz wyjazd dla dwóch osób na zieloną szkołę.   

Pisząc te słowa wiemy, że już teraz uczniowie zaczynają zbierać 
puszki, by za rok znów zjawić się w Kopaszynie.

I. Dembińska-Wilk, L. Błachowiak

PODRÓŻe MAŁe I DUŻe
WYPRAWA NA „DZIKI ZACHÓD”

Wczesnym rankiem 24 maja uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Lechlinie wyruszyli autobusem do miasteczka Kan-
sas City w Rudniku niedaleko Grudziądza, aby poznać życie 
 i zwyczaje ludzi mieszkających na Dzikim Zachodzie. Pobyt rozpoczął 
się od przejażdżki wozem preriowym w okolicach miasteczka.  Po wej-
ściu do „miasta” na wycieczkowiczów czekały kolejne atrakcje takie jak: 
szukanie „skarbu”, rzucanie włócznią czy rzucanie podkową do celu . 
Następnie  przewodniczka Asia  oprowadziła cała grupę  po miniZOO,  
w którym były dinozaury i zwierzęta sawanny.  Największym uznaniem  
tego dnia cieszył się pokaz jazdy konnej i mini spektakl, pokazujący 
napad na bank. Dużą frajdą była także przejażdżka starą ciuchcią. Na 
koniec pobytu, w czasie wolnym,  za kupione dolary wszyscy mogli się 
wyszaleć, grając w różne gry salonowe lub w lunaparku. 

Miasteczko westernowe Kansas City to lekcja historii na żywo.
Grażyna Kufel

śLADeM KRZYŻAKÓw
26 maja grupa uczniów z Pawłowa Skockiego i z Łopuchowa wczesnym 

świtem udała się na wycieczkę autokarową do Malborka. Mimo wcześniej-
szych obaw, że powódź może pokrzyżować nasze plany, na miejsce dotar-
liśmy już o godzinie dziewiątej. Most na Wiśle pokonaliśmy bez problemu, 
choć przyznać trzeba, że królowa polskich rzek, rzeczywiście wyglądała 
przepotężnie. Tylko wystające z wody wierzchołki wierzb, pozwalały nam 
zorientować się, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jej właściwe koryto.  

Niezdobyta stolica państwa krzyżackiego, jak dawniej nazywano 
Malbork, przywitała nas piękną, słoneczną pogodą. Raźnie opuściliśmy 
autokar i udaliśmy się w stronę zamku. Oprowadzający nas przewodnik, 
chciał nam w krótkim czasie pokazać jak najwięcej zakamarków,  które 
skrywa zamek, więc tempo mieliśmy iście sportowe. Mimo to,  budowla 
wywarła na nas duże wrażenie. Byliśmy pełni podziwu dla pracowitości i 
mądrości ludzi, którzy ją wznieśli. Szczególnie podobała nam się ogromna 
kuchnia, w której przygotowywa-no jedzenie dla całej rzeszy zakonników.  
Ale i przestronne, ogrzewane ciepłem wydobywającym się ze specjalnych 
otworów w podłodze  sale obrad,  wyglądały imponująco. Ciekawym 
miejscem było nawet gdanisko, czyli odpowiednik dzisiejszej toalety… 
Po opuszczeniu średniowiecznych komnat udaliśmy się do straganów z 
pamiątkami. Wielu uczniów, oprócz rzeczy związanych z Malborkiem, 
kupowało upominki dla mam, gdyż tego dnia przypadało ich święto.  Po 
zrobieniu zakupów udaliśmy się na spacer wokół zamkowych murów. 
Niektórym zmęczenie tak dawało się we znaki, że gotowi byli wrócić 
do autobusu. Jednak w perspektywie widoczny był jeszcze jeden punkt 
wycieczki. Wizyta w barze McDonald’s. Syci i zadowoleni wróciliśmy do 
autokaru. Pan Franek Bober jak zawsze  bezpiecznie i z uśmiechem na 
twarzy, dowiózł nas do domu.   

L. Błachowiak
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Uroczystości Pierwszokomunijne w skockich parafiach w miesiącu maju zdominowały życie w Mieście i Gminie Skoki, z zakończyły je na-
bożeństwa w niedzielę 30 maja br. w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie, gdzie pierwszy raz do Najświętszego Sakramentu 
przystąpiło 10 dzieci i w parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Jabłkowie, gdzie godności Pierwszej Komunii Świętej dostąpiło 16 dzieci 
z parafii w Jabłkowie i z parafii Wszystkich Świętych w Raczkowie. 

Uroczystości Pierwszokomunijne 

Wcześniej, bo 16 maja uroczystości komunijne 
miały miejsce w parafii pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa w Skokach. Tutaj do swych serc pierw-
szy raz Pana Jezusa przyjęło 64 dzieci, a jeszcze 
wcześniej – 9 maja, w parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rejowcu pierwszy raz do 
Sakramentu Eucharystii przystąpiło 11 dzieci.

Jak zawsze bohaterami uroczystości komu-
nijnych byli wzruszone i przejęte dziewczynki i 
chłopcy w białych strojach oraz równie wzruszeni 
rodzice i rodzice chrzestni, którzy w te majowe 
niedziele przybyli do świątecznie przybranych 
kościołów skockich parafii. Biorąc pod uwagę 

fakt, że granice naszych parafii nie pokrywają się 
z granicami Gminy, skockie dzieci, tak jak każ-
dego roku, godności Pierwszej Komunii Świętej 
dostąpiły w swych macierzystych parafiach. 
Wszędzie tam, tj: w parafii Świętego Jakuba 
w Budziszewku, w parafii Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym, w 
parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 
w Dąbrówce Kościelnej oraz w parafii Świętej 
Marii Magdaleny w Długiej Goślinie było równie 
uroczyście, wzruszająco i nastrojowo. 

Dzień Pierwszej Komunii Świętej zakończył 
I etap w życiu dzieci, etap kilkumiesięcznych 

przygotowań w zakresie poznawania zasad wiary 
katolickiej. Przygotowując się do uroczystości 
komunijnych, dzieci uczestniczyły w święceniu 
różańców, książeczek do nabożeństwa oraz 
świec i strojów komunijnych, uczestniczyły też w 
spowiedziach świętych, jednej na miesiąc przed, 
a drugiej w dniach poprzedzających ten wielki 
dzień. Równolegle do uroczystości komunijnych 
trwały też przygotowania młodzieży klas trzecich 
gimnazjum, do Sakramentu Bierzmowania, 
który w tym roku w skockiej parafii miał miejsce 
w dniu 7 czerwca br.

E.Lubawy

Absolwenci klas szóstych 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
klasa: VI a   
wychowawca: mgr Janusz Bojarski
1. Bartsch Karol Marcin  
2. Burzyńska Julia Monika  
3. Dudzińska Patrycja  
4. Herkt Agata   
5 .Janecko Teresa   
6. Kaczmarek Krzesimir Maksymilian 
7. Koczorowska Marta Magdalena 
8. Królczyk Paula Anna  
9. Kubicka Marta Elżbieta  
10. Kucz Daria Maria  
11. Mieleszczuk Eliza 
12. Pietrzak Tomasz  
13. Pilaczyńska Anna Maria 
14. Rakowski Łukasz  
15. Saukens Karolina  
16. Sygnecki Hubert  
17. Szczepaniak Dominika 
18. Szymkowiak Patryk Józef
19. Wojtasiak Patryk  

klasa: VI b                                  
wychowawca: mgr Magdalena Fertsch
1. Chojnacki Szymon  
2. Chudzik Luiza Katarzyna  
3. Dereżyński Dominik  
4. Gronowski Kamil Krzysztof 
5. Koperska Katarzyna  
6. Kubińska Kinga Katarzyna     
7. Markiewicz Piotr Adam  
8. Maryniocha Marta  
9. Michalski Filip   
10. Neldner Wiktoria Józefa
11. Niezen Patryk   
12. Ogórkiewicz Mariusz  
13. Owczarzak Wiktoria  
14. Paśk Julia   
15. Rogal Marta  

16. Stoiński Patryk  
17. Wojciechowski Michał                                         

klasa: VI c                                        
wychowawca: mgr Natalia Klimas
1. Andryszczyk Artur   
2. Bałażyk Patryk  
3. Brzezińska Roksana Maria 
4. Druciarek Mikołaj  
5. Futro Mateusz Maciej 
6. Giersig Łukasz   
7. Kamiński Jakub Tomasz 
8. Kuliński Bartosz  
9. Kwapiński Jakub  
10. Lawrenz Michela Agnieszka 
11. Mycka Krystian Dawid  
12. Pawlak Futro-Iweta  
13. Pawlicka Weronika Katarzyna  
14. Skibiński Robert Piotr  
15. Smolanowicz Joanna  
16. Stróżyńska Wiktoria Maria
17. Świątkowska Anna  
18. Wełnic Tomasz 
19. Witkowski Sebastian   

klasa: VI d             
wychowawca: mgr Wioleta Grzegorzewska    
1. Balicki Jakub   
2. Burzyński Szymon Piotr  
3. Dereziński Kamil Wojciech 
4. Druciarek Szymon Jakub  
5. Dzikowski Jakub  
6. Janc Paulina   
7. Konieczny Kacper  
8. Krzyżaniak Roland   
9. Lewicki Kamil Jakub   
10. Loręcka Ewelina  
11. Loręcka Kinga   
12. Nowak Oliwia Ewa   
13. Pachowicz Donata Magdalena  
14. Szymański Jakub 

UKOŃCZYLI PIeRwSZY eTAP eDUKACjI SZKOLNej!
25 czerwca br. uczniowie zakończyli rok szkolny 2009/2010. Wśród udających się na ponad 2-miesięczny wypoczynek znajdują 
się też ABSOLWENCI KLAS VI-TYCH SZKOłY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH I ZESPOłU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JABłKOWIE.

15. Szymaś Sandra Dominika
16. Wełnic Paulina   

klasał VI e 
wychowawca mgr Renata Stróżewska
1. Dudek  Przemysław
2. Łączyński  Przemysław

Absolwenci klas szóstych 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie
Elińska Marta - Jabłkowo
Fifer Bartosz - Jabłkowo
Kasprzyk Norbert - Jabłkowo
Kular Bartłomiej - Jabłkowo
Piechowiak Sebastian - Jabłkowo
Pikińska Paulina - Jabłkowo
Stajkowski Dawid - Jabłkowo
Szafran Agnieszka - Jabłkowo
Biesek Kamil - Pawłowo Skockie
Florek Mateusz - Pawłowo Skockie
Godek Dawid - Pawłowo Skockie
Gronowicz Sebastian - Pawłowo Skockie
Grynia Daria - Pawłowo Skockie
Jarzembowska Milena - Pawłowo Skockie
Kliński Albert - Pawłowo Skockie
Malczewska Wioletta - Pawłowo Skockie
Muler Remigiusz - Pawłowo Skockie
Sommerfeld Marcin - Pawłowo Skockie
Szafran Mateusz - Pawłowo Skockie
Walkowiak Krystian - Pawłowo Skockie
Zygmaniak Alicja - Pawłowo Skockie
Gramza Kamil - Lechlin
Gruszka Kinga - Lechlin
Karczewski Dorian - Lechlin
Mendel Katarzyna - Lechlin
Pisarek Ewelina - Lechlin
Przybylski Damian - Lechlin
Sierzchuła Patryk - Lechlin
Stoiński Piotr - Lechlin
Tronina Sandra - Lechlin
Wieczorek Kamila - Lechlin
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Na zdjęciach: dziewczynki i chłopcy przyjmujący 16 maja 2010 r. Pierwszą Komunię Świętą w Kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Skokach 
w otoczeniu proboszcza Karola Kaczora, ks. wikarego Rafała Chmielewicza, ks. Krzysztofa Burgiela oraz katachetek: Alicji Kramer i Izabeli Białej.

Uroczystości Pierwszokomunijne 



Spotkanie z Pawłem Królikowskim.

Spotkanie z reporterem TVP3 p Marcelim Ucińskim. Uczestnicy rajdu VII ekoPuszcza Wpuszcza z Gminy Skoki.

Rajd w Boszkowie.

III rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka ze szkrzydlatymi gośćmi.

Marsz profilaktyczny. Dzień Dziecka.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Dzień Dziecka - przejazd bryczką.


