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Gminne Święto Plonów
JABŁKOWO 2009

W sobotę, 22 sierpnia 2009r. Jabłkowo stało się centrum życia społeczno – kulturalnego Gminy Skoki. 
Bo to właśnie tutaj, w Jabłkowie odbywało się tegoroczne Gminne Święto Plonów.

Do uroczystości tej, od dłuższego czasu przygotowywali się mieszkańcy wsi. Porządkowano nieruchomości 
i ich otoczenie, a młodzież własnoręcznie odmalowała przystanek autobusowy oraz figurę Matki Boskiej i 
uporządkowała teren wokół nich. Równocześnie, podobnie jak w innych Sołectwach wykonywano wieniec 
dożynkowy i przygotowywano się do udziału w Dożynkowym Turnieju Sołectw.

Dokończenie na str. 7-10
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W dniu  4 września 2009 r. (w piątek) 
w godzinach od 9.00 – 15.00 

na parkingu przy Ośrodku Zdrowia „Falco”
 ul. Wągrowiecka w Skokach odbędzie się:

AKCJA
HONOROWEGO 

ODDAWANIA  KRWI
pod hasłem „Krew darem życia” 

     

Zapraszamy wszystkie osoby zdrowe od 18-65 roku życia 
do oddawania krwi. Należy zgłosić się po spożyciu lekkiego 
posiłku oraz okazać dowód tożsamości.
• Każdy  Dawca zostanie  przebadany  przez  lekarza!
• Każdy Dawca uzupełni kalorie w postaci czekolad, soku, 
herbatników! 
Pomimo  ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się 
wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest 
niezbędna w wielu sytuacjach, np.: dla poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach 
narządów.
Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie 
krwi to rodzaj posłannictwa - ludzie tacy jak Ty!
Oddając krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś 
życie, dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić  kolejne urodziny, rocznicę, 
przeżyć kolejne  wakacje, spacer na plaży, noc pod gwiazdami! Osoba, 
która  otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś 
ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem.
Zachęcamy  wszystkich,  których  stan  zdrowia  pozwala do oddawania krwi, 

za co z góry serdecznie dziękujemy.

ZAPROSZENIE
W czwartek, 17 września 2009 roku o godzinie 

18.00 w Skokach odbędzie się odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej mieszkańców Ziemi Skockiej 
zamordowanych na Wschodzie. 

Na uroczystość tę mamy zaszczyt zaprosić Miesz-
kańców Miasta i Gminy Skoki.

Skocka Grupa Organizacyjna 
„Katyń-Pamiętamy”

PROGRaM uROcZySTOŚci

Godz. 18.00 - Msza św. w kościele pw. św. Piotra i Pawła przy 
ulicy Parkowej
Około godz. 19.00 – przejście/przejazd na cmentarz parafialny 
przy ulicy Rościńskiej
Godz. 19.15 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wejście na 
cmentarz)
Około godz. 20.00 – otwarcie okolicznościowej wystawy w 
Bibliotece Publicznej w Skokach przy ul. Ciastowicza 11a
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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: 
Ćwiertniak Jessica ur.10.07.
Chromiak Julia ur. 15.07.
Grzechowiak Stanisław ur. 16.07.
Walkowiak Ewelina ur. 22.07.
Hudziak Daniel ur. 22.07.
Kuczyński Kamil ur. 30.07.
Dobrochowski Jakub ur. 31.07.
Student Maciej ur. 01.08.
Bartosik Oliwier ur. 03.08.
Ludzkowska Alicja ur. 07.08.
Zalewski Krystian ur. 08.08.
Wyrozumialski Alan ur. 10.08.
Skrocki Dominik ur.12.08.
Radzińska Amelia ur. 12.08.
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:
Zasadziński Krzysztof i Januszewska Lidia
Konieczny Damian i Kozłowska Dorota
Januszewski Dawid i Siwka Joanna
Szóstak Łukasz i Pernet Ewelina
Skowroński Łukasz i Krzyśka Katarzyna
Werda Grzegorz i Strzyż Izabela
Milibrand Radosław i Śladecka Alicja
Koperski Marcin i Antkowiak Angelika
Karmelita Marcin i Bolewska Natalia
Szawuła Mariusz i Jaskulak Daria
Bochyński Łukasz i Halamus Katarzyna
Budnik Marcin i Tadeusz Barbara
Broda Jan i Sobik Elżbieta
Jaśkowiak Krzysztof i Dobrochowska Marta
Czarnecki Hubert i Połczyńska Lucyna
Bączkiewicz Krzysztof i Podbylska Julita
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:
Kujawa Roman r.1953 – Skoki zm.26.07.
Pacholska Marianna r.1919 – Pawłowo Skockie zm.30.07.
Owczarzak Irena r.1919 – Lechlin zm.02.08.
Kuczyńska Lidia r.1971 – Skoki zm.06.08.
Kamińska Zenobia r.1957 – Skoki zm.07.08.
Grossmann Witold r.1958 – Bliżyce zm.08.08.
Gronowicz Marianna r.1930 – Glinno zm.11.08.
Mucha Anna r.1948 – Skoki zm.23.08.
Wieczorek Zofia r.1936 – Grzybowo zm.23.08.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
1 sierpnia obchodziliśmy 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-

skiego. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy otrzymał list od Prezy-
dent miasta stołecznego Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z 
podziękowaniem za pomoc i życzliwość ze strony mieszkańców naszej 
Gminy dla wypędzonych ze stolicy warszawiaków. List ten, stanowi 
także prośbę dotarcia do nieznanych informacji o losach warszawskich 
uchodźców. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy 
Skoki o przekazanie nam informacji o nieznanym bądź zapomnia-
nym wkładzie naszych mieszkańców w pomoc udzieloną uchodźcom 
z Warszawy. 

Wszelkie informację w tej sprawie proszę przekazywać do tutejszego 
urzędu, do pani Karoliny Stefaniak, pokój nr 9, tel. 8925 820.  

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy. 

70 ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ!

1 września 1939 roku o godz. 4.45 na polskie Westerplatte spadły 
pociski wystrzelone przez niemiecki pancernik Schleswig – Holste-
in.

Atakiem na nasz kraj Niemcy wywołały największy konflikt zbrojny 
w historii świata. Zginęło w nim 62 mln ludzi, w tym 6 mln obywateli 
Polski. Cierpień kolejnych milionów policzyć nie zdoła nikt...

70 lat później, 1 września 2009 r. spotkają się w Gdańsku przy-
wódcy państw, które tego dnia stały się śmiertelnymi wrogami, by 
powiedzieć: 

„NiGDy WięceJ!”

ZAPRASZAMY 
NA IV GALĘ PRODUKTÓW 

REGIONALNYCH, 
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH

24 października br. w hali Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach, odbędzie się iV Gala Produktów, Regionalnych Tradycyj-
nych i Lokalnych. 

Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie produktu lokalnego, promocja 
dla firm, przedsiębiorstw, twórców, stowarzyszeń, organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gali wszystkich, którzy chcieliby 
zaprezentować swoje wyroby czy usługi: przedsiębiorców szczególnie 
z branży spożywczej, firmy, ogrodników, pszczelarzy, rzemieślników, 
rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, chałupników oraz wszystkie 
uzdolnione osoby wyszywające, haftujące, robiące tradycyjne smaczne 
wypieki itp. Szczególnie zależy nam na osobach z terenu Gminy Skoki, 
ale mile widziani będą także wystawcy z innych rejonów kraju. 

Zapewniamy bezpłatne miejsce wystawowe, reklamę i ciekawą oprawę 
artystyczną. 

Uczestnicy prezentują swoje wyroby, produkty w dowolnej formie: pre-
zentacji, pokazu, degustacji czy sprzedaży. Najlepsze stoiska zostaną nagro-
dzone pucharami. Wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe dyplomy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września br. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 9, tel. 061 8925 820.

Karolina Stefaniak

POZYSKALIŚMY ŚRODKI Z UNII!
Informujemy, że złożony w dniu 31.03.2009 r. przez Gminę Skoki 

wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa świe-
tlicy wiejskiej w Rościnnie w Gminie Skoki” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” uzyskał dofinansowanie w wysokości 319.229,00 zł, co stanowi 
75% wartości netto inwestycji. Koszt całkowity zadania to 519.280,12 
zł. Przebudowa świetlicy zrealizowana zostanie w roku 2010.

Marianna Gregorczuk
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GAZ W SKOKACH!
Po pięciu latach starań i negocjacji, w dniu 22 maja br. podpi-

sano porozumienie pomiędzy Gminą Skoki a Wielkopolską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącą zasad współpracy przy gazyfikacji 
miasta Skoki.

Zgodnie z tym porozumieniem Wielkopolska Spółka Gazownictwa 
wybuduje magistralę z Wągrowca do Skoków oraz sieć gazową śred-
niego ciśnienia na obszarze trzech czwartych naszego miasta. Gmina 
Skoki wybuduje sieć gazową obejmującą ulice Wągrowiecką, część 
ulicy Jana Pawła II do wysokości ul. Ogrodowej, Ogrodową, Łąkową, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkową, Kazimierza 
Wielkiego, Ciastowicza, Dworcową i Dąbrowskiego, bez przyłączy 
gazowych.

Planowany termin zakończenia całości inwestycji to koniec przy-
szłego roku. Aktualnie trwają roboty ziemne i instalacyjne związane 
z budową magistrali gazowej do Skoków.

Dzięki wybudowaniu sieci gazowej w Skokach, zostanie stworzona 
mieszkańcom, najpierw miasta a w przyszłości całej gminy, możliwość 
podłączenia do swoich posesji gazu.

Przyłącza do poszczególnych posesji, po uiszczeniu przez właściciela 
opłaty przyłączeniowej, będzie budowała Wielkopolska Spółka Ga-
zownictwa. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na świadczenie 
usług dystrybucji paliw gazowych opłata przyłączeniowa przedstawia 
się następująco:
- Opłata ryczałtowa za budowę odcinka sieci służącego do przyłączania 
o długości do 15 m

             1471 zł netto + 323.62 zł podatku VAT = 1794.62 zł
- Stawka opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza powyżej 15m                    
                                  60.70 zł + 13.35 VAT=74.05 zł
(Uwaga: W/w stawki nie obejmują kosztów zakupu i montażu szafki 
przeznaczonej na kurek główny. Operator może na wniosek przyłączanego 
podmiotu opłatę rozłożyć na raty.)

Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze 
strony internetowej www.wsgaz.pl, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach pokój nr 15 lub w sekretariacie. Wypełniony druk wraz ksero-
kopią mapki obejmującą teren Państwa działki, dowodem osobistym, 
nr Pesel należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Oddziału WSG w 
Wągrowcu ul. Skocka 53 (przy obwodnicy) Tel. 067 2688887.

NOMINACJE 
SKOCKICH KAPłANÓW

Ks. abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński z dniem 1 
czerwca 2009 r. mianował na okres 5 lat ks. Karola Kaczora probosz-
cza parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach dziekanem dekanatu 
goślińskiego. 

W skład dekanatu goślińskiego wchodzi 6 parafii: św. Tymoteusza 
w Białężynie, św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, św. Stanisława 
Bpa w Lechlinie, św. Jakuba w Murowanej Goślinie, Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach w Murowanej 
Goślinie, św. Mikołaja Bpa w Skokach. 

Z dniem 25 czerwca 2009 r. dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Mikołaja Bpa w Skokach, ks. Leszek Sakowski został mianowany 
wikariuszem w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z 
Padwy w Złotnikach Kujawskich. 

Tego samego dnia w skockiej parafii rozpoczął pracę nowy wika-
riusz. 

Ks. Rafał Chmielewicz urodził się w 1975 r. w Bydgoszczy. W 
latach 1995-2001 studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2001 r. z 
rąk ks. abpa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, a 
następnie podjął pracę duszpasterską w latach 2001-2004 jako wika-
riusz w parafii Ducha Świętego we Wrześni, a w latach 2004-2009 w 
parafii Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu. Od 1 stycznia 2005 
r. pełnił równocześnie funkcję duszpasterza głuchoniemych rejonu 
inowrocławskiego. 

Łukasz Ogórkiewicz

ALBUM O POWIECIE 
WąGROWIECKIM 

Z okazji 10-lecia Powiatu Wągrowieckiego Starostwo w Wągrowcu 
wydało pamiątkowy album o powiecie przy współpracy gmin.

Album tworzą głownie fotografie współczesne i archiwalne ze zbio-
rów urzędów i Muzeum Regionalnego, prezentujące najpiękniejsze 
i najcenniejsze zabytki historyczne, architektoniczne i przyrodnicze 
naszego regionu. Autorem fotografii współczesnych jest Marek Cheł-
miniak, ale swych zdjęć do albumu użyczyli także m.in. mieszkańcy 
powiatu: Paweł Dykban, Arkadiusz Dembiński, Zbigniew Paulus, Jacek 
Głów, Tomasz Cyranek, Bolesław Szmania, Karolina Stefaniak. 

W rozdziale „powiat wągrowiecki oczami mieszkańców” w publi-
kacji przedstawiono fotogramy laureatów konkursów fotograficznych, 
organizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego. 

Album liczy ponad 150 stron w twardej oprawie. Ukazał się w 
trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Można go nabyć 
w wągrowieckich księgarniach za cenę 50 zł. 

Zachęcamy także do zapoznania się z jego elektroniczną wersją na 
stronie www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak 

KOMISARIAT POLICJI 
W SKOKACH INfORMUJE

W miesiącu sierpniu br zastąpiła zmiana dzielnicowego dla miasta 
Skoki i Antoniewo Zakład. Nowym dzielnicowym został sierż. Szt. 
Sławomir Słoma, tel. kontaktowy 783 102 421.

W dniu 11.08.2009 weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, 
min. dodano nowe punktowane wykroczenia.
1. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku uzywania wymaga-
nych przepisami świateł:
a) od zmierzchu do świtu     4 punkty
b) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza  2 punkty  
c) w okresie od świtu do zmierzchu    2 punkty
d) w tunelu niezależnie od pory dnia   4 punkty
2. naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciw-
mgielnych:
a) przednich     2 punkty
b) tylnich      2 punkty
3. pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia  
      3 punkty

Wysokość mandatów nie uległa zmianie.
W dniu 24.07.2009 awansowano niżej wymienionych funkcjonariuszy 

KP w Skokach:
sierż. Piotr Rojek awansował na stopień młodszego aspiranta,
sierż. Radosław Kujawa awansował na stopień starszego sierżanta. 

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
podinsp mgr Jacek Matysiak 

OŚRODeK SZKOLeNiOWy „SZKOLeNiOWiec” w Skokach
zaprasza do nauki

Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września 2009r.) 
do następujących klas:
- Technikum uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej 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 miesiącu (sobota, 
niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w Skokach, ul. Rogozińska 1.
Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych zawo-
dach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.
Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają: p. Maria Ka-
pusta, tel.(0-61) 8-925-441; p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. 
kom. 0-607-620-645. ZAPRASZAMY
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PRZeTaRGi
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów 
gminnych w Rejowcu, stanowiących działkę nr 198/5 o pow. 2,15 ha. 
Działka przeznaczona jest do czasowego prowadzenia produkcji rol-
niczej. Przetarg zaplanowano na 31 sierpnia br.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach. 
Cena wywoławcza sprzedaży lokalu (pow. 62,29 m2) wynosi 157.700 
zł. Przetarg zaplanowano na 4 września br. 
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na udzielenie i obsługę 
kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe w kwocie 1 mln 
złotych. Planowany termin przetargu 7 września 2009r.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci gazowej śred-
niego ciśnienia z rur PE Dz125 i 63mm w Skokach. Pierwszy etap 
inwestycji obejmie budowę sieci gazowej w mieście Skoki w ulicach: 
Wągrowiecka, Łąkowa, Jana Pawła II, Ogrodowa, Kazimierza Wlk., 
Dworcowa, Dąbrowskiego, Ciastowicza, Zamkowa, Słowackiego, Sien-
kiewicza i Mickiewicza. Termin przetargu zaplanowano na 10 września 
br. Zakończenie robót przewiduje się na 30 kwietnia 2010 r.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-
dowlanych położonych w Sławie Wlkp tj, 
działka nr 15/17 o pow. 0,0762 ha, cena wywoławcza sprzedaży 39.040 zł
działka nr 15/18 o pow. 0,0733 ha, cena wywoławcza sprzedaży 37.576 zł
działka nr 15/34 o pow. 0,1060 ha, cena wywoławcza  sprzedaży 53.436 zł
Przetargi zaplanowano na 11 września br.
• Ogłoszono przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych 
w Jabłkowie. Do wydzierżawienia przeznaczono działkę nr 75/2 o 
pow. 2,14 ha i część działki nr 75/4 o pow. 1,30 ha. Czynsz wyjściowy 
do przetargu wynosi 7q pszenicy rocznie. Przetarg zaplanowano na 
29 września br.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 
Gminy wynoszącego 409/518 części we własności działki nr 214 poło-
żonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej. Przetarg zaplanowano na 5 
października br.
• Rozstrzygnięto przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli sąsiadu-
jących działek letniskowych), na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 320/5 o pow. 0,0050 ha położoną w Sławicy. 
Działkę sprzedano za 2.980 zł.
Pełną treść ogłoszeń publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu.

WyKaZaNO DO PuBLicZNeJ WiaDOMOŚci
• Działki budowlane przeznaczone do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego, położone w rejonie ul. Rakojedzkiej w Skokach 
(działki 70/24, 70/28-70/43, 40/48-70/52);
• Działkę nr 15/30 o pow. 0,0186 ha położoną w Sławie, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla miesz-
kańców Sławy Wlkp.
• Działkę nr 75/2 i część działki nr 75/4, o łącznej pow. 3,44 ha prze-
znaczone do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego.
• Część (0,0133 ha) działki nr 5/48 położonej w Sławicy, przeznaczoną 
do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 
150 w Sławicy.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. W związku z trudną sytuacją 
finansową dłużnika Burmistrz postanowił rozłożyć na raty należność z 
tyt. czynszu najmu lokalu nr 2 w budynku nr 47 w Potrzanowie.
• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za II kwartał 2009 r.

• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone re-
alizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2009.
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
• Ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-
usługowej lub rozrywkowej podczas Dożynek Gminy Skoki w dniu 22 
sierpnia 209 w Jabłkowie.
• Przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy i informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 r.

SPRaWy Bieżące
• Zakończono budowę chodnika w Roszkowie. Dobiega końca budowa 
podbudowy drogi gminnej w Roszkówku.
• Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 8 
lokalami socjalnymi przy ulicy Sosnowej i Topolowej w Skokach Bu-
dowa, której łączny koszt wyniesie ok. 940 tys. zł. zgodnie z podpisaną 
z wykonawcą umową, ma być zakończona do 31.09.2010r.
• Rozpoczęto II etap rekultywacji murawy budowy boiska sportowego 
w Skokach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia 
trawiasta płyty. Planowany koszt inwestycji to 67 tys. Boisko do wiosny 
2010 roku zostanie czasowo wyłączone z użytkowania.
• Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami 
zaplanowano na 21 września br.
• Opracowano dokumentację na budowę przepompowni wody ze 
zbiornikiem wyrównawczym w Potrzanowie. Realizację inwestycji 
planuje się na ostatni kwartał br.
• Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę podbudowy drogi do 
terenów osiedlowych w Sławie Wlkp.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  sieci 
wodociągowej na nowopowstałych terenach mieszkaniowych przy ul. 
Rakojedzkiej w Skokach. Zlecono również wykonanie dokumentacji 
projektowej do zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki a osobą fi-
zyczną, w celu utworzenia nowej drogi dojazdowej do tych terenów.
• Wyłożono do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów po byłej roszarni w Sławie Wlkp. Na objętym 
planem obszarze (19,5 ha) przewidziano tereny zabudowy mieszka-
niowej z częścią usługową wzdłuż drogi wojewódzkiej.
• W związku z licznymi przypadkami podrzucania w okresie letnim 
śmieci w okolicach przystanków przy drodze wojewódzkiej, urucho-
miono kompleksową kontrolę wyposażenia działek letniskowych i 
ogrodów działkowych w pojemniki na odpady komunalne. 
• Wykonano trzebież późną w lasach gminnych w Sławie Wlkp.

URZąD MIASTA I GMINY W SKOKACH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

- w poniedziałki, od godz. 900 do 1700

- od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530

Burmistrz i Przewodniczący Rady 
w sprawie skarg i wniosków przyjmują 

w środy od godz. 1200 do 1530

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w biurze Rady 
(pokój nr 8) w następujących dniach: 

elżbieta Berendt, Przewodnicząca Komisji Finansów, 
Rozwoju Gminy i Komunikacji 

w każdy pierwszy poniedziałek m-ca w godz. od 1530 do 1630

antoni Wiśniewski, Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej 

w każdy poniedziałek od godz.1430 do 1600
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XXXIV SESJA 
RADY MIEJSKIEJ

18 sierpnia 2009 roku odbyła się XXXiV, zwołana w trybie nad-
zwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Samorządzie 
Gminnym oraz §23 pkt. 5 rozdz. V Statutu Gminy sesja Rady Miejskiej 
Gminy Skoki.

Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza 
obrad pełnił radny Jan Garstka. Rada obradująca w pełnym składzie 
– 15 radnych podjęła jednogłośnie: „uchwałę Nr XXXiV/227/2009 w 
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok”.

Gmina Skoki ubiega się o dofinansowanie w roku 2010 ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przed-
sięwzięcia pn. „Wodociągowanie gospodarstw wsi Bliżyce i Wysoka, 
Gmina Skoki – drugi etap”. 

W związku z powyższym w uchwale budżetowej na 2009 rok jako 
źródło finansowania przedmiotowego zadania wskazano w limitach 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w planie wy-
datków na programy i projekty ze środków Unii europejskiej środki 
własne oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku weryfikacji 
wniosków przez Urząd Marszałkowski zapisy te zostały uznane za 
nieprawidłowe gdyż na obecnym etapie Gmina powinna zabezpieczyć 
100% kosztów operacji.

W świetle powyższego należało podjąć niniejszą uchwałę korygującą 
zapisy w uchwale budżetowej.

Podjęta uchwała udostępniona została do wglądu w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.
pl. Równocześnie, wraz z protokółem sesji znajduje się ono do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów 
– pokój nr 8.

e. Lubawy

OGłOSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje o wyznaczeniu 
daty przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 

Gminy we własności działki nr 214. Udział Gminy stanowi 409/518 
części, a powierzchnia ogólna działki nr 214 wynosi  
518 m2, położenie działki - Skoki ul. Wągrowiecka

Cena wywoławcza udziału (z podatkiem vat) - 28.183 zł
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu  winny wpłacić 
wadium w wysokości  3000 zł w kasie Urzędu, w terminie do dnia 1 
października 2009 r. godz.1500 (czwartek).  
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - sala 
konferencyjna biblioteki

5 października 2009 r. o godz. 1500 (poniedziałek)
Ogłoszenie pełnej treści zamieszczono zostało na tablicy informa-
cyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy - w Biuletynie 
Informacji Publicznej . 
Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości uzyskać można 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - pokój nr 2, tel. 
061 8 925 - 815.

OGłOSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje o wyznaczeniu daty 
przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntów gminnych 
o pow. 3,44 ha w Jabłkowie. 

W przetargu będą mogli wziąć udział rolnicy, których siedziba gospo-
darstwa znajduje się na terenie Gminy Skoki, a obszar gospodarstwa 
– łącznie z wydzierżawianą powierzchnią 3,44 ha, nie przekroczy 100 
ha (zgodnie z przepisami o podatku rolnym). 

Czynsz wywoławczy – 7 kwintali pszenicy (rocznie)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny wpłacić 
wadium w wysokości 80 zł w kasie Urzędu, w terminie do dnia 25 
września 2009 r. godz.1500. 
W tym samym terminie należy również złożyć w sekretariacie Urzędu 
dokumenty potwierdzające zameldowanie na terenie Gminy Skoki 
oraz kserokopię nakazu płatniczego (w kopercie z dopiskiem prze-
targ w Jabłkowie).
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - sala 
konferencyjna biblioteki w dniu:

29 września 2009 r. o godz. 1300

Ogłoszenie pełnej treści zamieszczono zostało na tablicy informacyj-
nej Urzędu, sołectwa Jabłkowo oraz  na stronie internetowej Gminy 
- w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości uzyskać można 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - pokój nr 2 , tel. 
061 8 925 - 815.

OGłOSZENIE   
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Skoki

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o: 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Skoki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 w dniach od  8 września 2009 r. do 22 października 2009r. 

w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Skoki 
w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2009r.  o godz. 1200   

w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Skoki  ul. Ciastowicza 11 – sala 
Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany 
studium. 

Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. 

Ciastowicza 11, 62-085 Skoki;
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@

skoki.nowoczesnagmina.pl
- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie 

Miasta i Gminy Skoki,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 
2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos
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„EMERYCI SIĘ BAWIą” – 
„HARfA” W KRZYKOSACH!

Polski Związek emerytów, Rencistów i inwalidów Koło w Krzyko-
sach, pod patronatem Zarządu Okręgowego PZeRiJ w Poznaniu oraz 
Wójta Gminy Krzykosy, zorganizował w dniu 2 sierpnia w amfiteatrze 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzykosach festyn pod hasłem: 
„emeryci się bawią”. 

Skocki Oddział PZERiJ reprezentował na festynie Emerycki Zespół 
Śpiewaczy „Harfa” oraz kilku członków naszego Związku.

Zespoły prezentowały kilkuminutowy program wokalny oraz brały 
udział w zawodach rekreacyjno- sportowych. Wszystko przeplatane 
było smaczną wiejską kuchnią, loterią fantową oraz zabawą tanecz-
ną. 

W zawodach rekreacyjno- sportowych prym wiedli i punkty zdobywa-
li: Łucja Nowak, Stanisław Grzegorzewski i Andrzej Kazubski. „Harfa” 
zaśpiewała 4 biesiadne utwory z podkładem muzycznym.

Festyn w Krzykosach, to wielkie przedsięwzięcie dla organizatorów. 
Opanowanie organizacyjne całości było bardzo trudne, co też od czasu 
do czasu dało się odczuć. Mieliśmy przykłady małych organizacyjnych 
wpadek.

Na festynie, można było dostrzec m.in. emerytów i zespoły: z Su-
chego Lasu, Pogorzeli, Kamieńca, Rydzyny, Kleszczewa, Murowanej 
Gośliny, Obornik, Krobii, Cerekwicy, Wrześni, Święcichowej, Grano-
wa, Swarzędza, Środy Wlkp., Kostrzyna, Krzykosów, no i oczywiście 
ze Skoków. 

W ogólnym podsumowaniu festynu grupa ze Skoków zdobyła IV 
miejsce w woj. wielkopolskim, czego dowodem były puchary oraz 
dyplomy uznania

a. Wiśniewski

ZAŚPIEWALI 
W BIESZCZADACH 

I WE LWOWIE - WOJAżE 
CHÓRU KAMERALNEGO!

W dniach 11 do 16 sierpnia tego roku, chór Kameralny odbył podróż 
artystyczno-wypoczynkową. celem podróży był uroczy zakątek Polski 
jakim są Bieszczady. Jeden dzień spędziliśmy we Lwowie. Podczas 
podróży odwiedziliśmy Lesko. Tutaj 15 sierpnia w kościele parafialnym 
zaśpiewaliśmy na mszy Św.  

Lesko,  to nasza baza wypadowa. Z tąd codziennie wyjeżdżaliśmy w 
inny rejon Bieszczadów. Zwiedziliśmy Zalew Soliński, tak od strony 
lądu jaki i z wody. Objechaliśmy  Pętlę Bieszczadzką, Zwiedziliśmy 
Łańcut i Sandomierz. Ukoronowaniem naszej wędrówki był jedno-
dniowy wypad do Lwowa. Dużo wrażeń dostarczył nam pobyt na 
cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywają prochy wielu sławnych 
Polaków (z najbardziej znanych to Maria Konopnicka, Gabryjela 
Zapolska). Obok tej nekropolii znajduje się znany, obecnie już dość 
zadbany, Cmentarz Orląt Lwowskich. Tutaj spoczywają obrońcy 
Lwowa w wojnie Polsko-Ukraińskiej z 1918 r. Większość z nich nie 
ukończyła 18 roku życia. Niejako w hołdzie tym ludziom w kaplicy 
przycmentarnej po wysłuchaniu pogadanki przedstawiciela miejsco-
wego Stowarzyszenia Na Rzecz Cmentarza Orląt Lwowskich chór 
wykonał Pieśń "Modlitwa o pokój". Wpisaliśmy się także do księgi 
kondolencyjnej. Chór zaśpiewał także kilka utworów w Katedrze 
Lwowskiej, niektóre w języku starorosyjskim. Śpiewaliśmy także 
w kilku innych kościołach  podczas zwiedzania miasta. We Lwowie 
niemal każdy budynek ma swoją historię, bardzo często znaczoną 

polskością. Wiele z nich wymaga dużego nakładu, aby uzyskały blask 
co najmniej taki jak zabytki Wilna. 

Z najbliższych planów chóru należy wymienić oprócz przygotowania 
2 nowych utworów (Missa Brevis CYRIE i Moja Piosnka C.K Norwi-
da), wyjazd na tzw. Adwentfest do Lüneburga w listopadzie tego roku, 
a wcześniej we wrześniu czynny udział we mszy św. i odsłonięciu tablicy 
pamiątkowej ku czci pomordowanych Skoczan w Katyniu.

Nieśmiałym naszym marzeniem jest wyjazd do Rzymu, gdzie jeszcze 
za życia Ojca Św. Jana Pawła II zamierzaliśmy pojechać i wykonać dla 
niego kilka patriotycznych utworów oraz podarować nagraną przez 
chór płytę Jemu właśnie dedykowaną jako Papieżowi Pielgrzymowi. 
Nie udało się tego zrealizować. Być może uda nam się wykonać 
wcześniejszy zamiar w przyszłym, a może jeszcze następnym roku i 
zaśpiewać u grobu tego Wielkiego Polaka.

Skoki dnia 27-08-2009 r.
andrzej Mizgajski

„SKOCZKI” W SKORZĘCINIE 
– ICH PIERWSZY DłUżSZY 

WYJAZD
Wakacje to czas wypoczynku oraz zabawy dla dzieci, ale członkowie 

zespołu Skoczki  w dniach od 26 – 30 lipca nie próżnowały, bowiem 
uczestniczyły w swoich pierwszych warsztatach wokalno-tanecznych. 
Warsztaty zorganizowane zostały w przepięknie położonym ośrodku 
w Skorzęcinie, do którego w niedzielne popołudnie rodzice przywieźli 
swoje pociechy. 

Dla większości z nich  był to pierwszy dłuższy wyjazd i rozstanie z 
rodzicami. Mieliśmy trochę obaw jak dzieci zniosą rozłąkę, czy bardzo 
będą tęsknić za bliskimi, jednak  szybko nasze obawy zostały rozwiane, 
gdyż jak tylko rodzice zginęli z pola widzenia , nasze małe Skoczki 
ruszyły na plac zabaw. Następnego dnia rozpoczęła się intensywna 
praca, zajęcia wokalne, taneczne, emisja głosu, nauka tekstów nowych 
piosenek pod okiem instruktorek Pani Małgosi i Natalii. Ale bez obaw 
były tez przyjemności. Przygotowaliśmy różnego rodzaju gry, zabawy, 
były przejażdżki rowerowe, wesołe miasteczko i co najważniejsze, 
byliśmy nad jeziorem, a że pogoda dopisywała większość wolnego 
czasu dzieci spędzały nad wodą. Powstały wspaniałe budowle z piasku, 
tamy, dzieci pływały na dmuchanych pontonach, a te którym pływanie 
już nie obce pod okiem ratowników doskonaliły dalej swoje pływackie 
umiejętności. Po tak intensywnie spędzonym dniu nie musieliśmy 
specjalnie nikogo namawiać do snu, same szybko zasypiały. Apetyty 
wszystkim dopisywały. Pani Basia i Ania przechodziły siebie wymyśla-
jąc i przygotowując wspaniałe pyszności na śniadania, podwieczorki 
i kolacje. Nasze warsztaty szybko jednak dobiegły końca,  szkoda że 
wszystko co  piękne trwa tak krótko. Na ostatni wieczór grupa przy-
gotowała krótki program artystyczny dla wczasowiczów ośrodka oraz 
opiekunów. Zespół zaprezentował m.in. program , który przygotowały 
podczas warsztatów. Były także wybory miss i mistera Skoczków. 
Jury miało nie mały problem aby wyłonić zwycięzców. Jakoś sobie 
jednak poradziliśmy i wybraliśmy miss i mistera w trzech kategoriach 
wiekowych. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki, które na pewno przypominać będą niezapomniane chwile 
ich pierwszego, wspólnego wyjazdu. Tych kilka dni przeżytych w tak 
wspaniałej atmosferze spowodowało, że grupa stała się sobie bardziej 
bliska, pogłębiły się więzy koleżeńskie i przyjaźnie. Trudy i radości 
przeżytych dni scalają wszystkich nie tylko dzieci ale ich rodziców, 
opiekunów. 

Warsztaty te mogły się odbyć dzięki wielkiemu zaangażowaniu i 
pomocy wielu osób. Dziękujemy bardzo serdecznie: Pani Basi Jarzem-
bowskiej i Ani Michalskiej za przygotowanie wspaniałych smakołyków 
na śniadania, podwieczorki i kolacje, pani Pani Bejmie i pani Gąseckiej 
– rodzicom, pani Kubickiej – babci za pomoc w opiece nad dziećmi, 
a przede wszystkim instruktorom panu Mieciowi Jarzembowskiemu, 
Małgosi Jarzembowskiej i Natalii Kłysz za przeprowadzenie zajęć.

Gabriela Bałażyk
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ceNy ZBóż
Obecnie (z dnia 26 sierpnia 2009 r) ceny skupu zbóż są na pozio-

mie: żyto na mąkę = ok. 230-250 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 
450 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok. 
400-430 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 300 zł/tona. Do ceny doliczyć 
3 lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym okresie ceny skupu zbóż były 
ok. 200 zł za tonę wyższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, 
pszenicy średnio 25 zł za 50 kg. 

ceNy TucZNiKóW i ByDŁa RZeźNeGO
Cena skupu tuczników (z dnia 26 sierpnia br.) - wynosi średnio 4,60 

zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa o ok. 0,50 
zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie – do 200 
zł/szt. Pogłowie trzody jest nadal mniejsze niż rok temu. Cena skupu 
młodego bydła rzeźnego: byki ok. 5,20 – 5,40 zł/kg, krowy ok. 4,10 
zł/kg plus 3 - 6% VAT. 

iNNe WiaDOMOŚci
Kończą się zbiory zbóż. Plony rzepaku i zbóż okazały się znacznie 

lepsze niż jeszcze na początku maja (okres suszy) na to wskazywało. 
Można powiedzieć, że plony są co najmniej średnio 30% wyższe niż 
w 2008 r. Ma to bardzo duży wpływ na poziom aktualnych cen skupu 
zbóż. Ceny skupu są dużo niższe niż w ostatnich latach. Rolnicy mają 
problemy ze sprzedażą zbóż. Większość rolników magazynuje zboże z 
przeznaczeniem na paszę dla trzody, a niektórzy liczą na wyższe ceny 
skupu w terminie późniejszym. Czy tak będzie czas pokaże – może 
ceny z czasem wzrosną, ale trudno to określić. Przy takim poziomie 
cen skupu zbóż będą rozważania na temat opłacalności ogrzewania 
piecami opalanymi zbożem, np. owies, żyto, a piecami na węgiel. Z 
uwagi na wyższe zbiory zbóż można przewidywać stopniowy wzrost 
pogłowia trzody chlewnej, co może doprowadzić do spadku ceny  
skupu tuczników. Powyższe okoliczności jeszcze raz potwierdzają fakt, 
że  rolnicy w swej pracy i gospodarowaniu mają nadal wiele trudności 
i problemów.

Z uwagi na niskie ceny skupu zbóż może obniżą się ceny na zboże 
siewne. W miarę możliwości finansowych zachęcam rolników do 
choćby częściowej wymiany materiału siewnego. Proszę pamiętać 
możliwości uzyskania dotacji do zboża siewnego składając wniosek w 
Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. W Wągrowcu można zakupić 
zboże siewne jęczmienia ozimego w cenie 107 zł za 100 kg, żyto w 
cenie 95 zł (żyto F-1 203 zł), pszenżyto ozime 105 zł, a pszenica ozima 
110 – 120 zł za 100 kg. Do ceny należy doliczyć 3% VAT.  W miesiącu 
wrześniu rolnicy mogą składać wnioski o dotacje do oleju napędowego 
kupionego na fakturę w okresie od marca do sierpnia 2009 r.

Uwaga Rolnicy! 
Można już w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki składać wnioski o do-

finansowanie do utylizacji azbestu, tj. płyt eternitowych. W większości 
gospodarstw występują takie pokrycia dachów. Druki wniosków oraz 
więcej informacji w Biurze Urzędu.

Doradca Rolników  
Stanisław  Kida

INfORMACJA DLA 
PRODUCENTÓW ZWIERZąT

urząd Miasta i Gminy informuje, że w bieżącym roku odbiór pa-
dłych sztuk zwierząt gospodarskich zapewnia 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe 

„HeTMaN” Spółka z o. o.
Telefon zgłoszeniowy  052 384 44 43

RADOŚć, SPORT, ZABAWA
W niedzielę 2 sierpnia na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabł-

kowie odbył się III Festyn Jabłkowski. Organizowanie tego typu spotkania 
na stałe już wpisało się w kalendarz szkolnych imprez. Celem przedsięwzię-
cia jest integracja  nie tylko społeczności szkolnej, ale także mieszkańców 
gminy Skoki. Festyn to również okazja do aktywnego wypoczynku i dobrej 
zabawy. Tak było i tym razem. Chociaż w niedzielne popołudnie żar lał 
się z nieba, w miarę upływu czasu, park zapełnił się gośćmi.

Spotkanie rozpoczęła część oficjalna, podczas której prezes Fundacji, Jan 
Sztylka, powitał przybyłych i życzył wszystkim udanej zabawy. Następnie na 
scenie swoje talenty wokalne i taneczne zaprezentowali uczniowie szkół 
fundacyjnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje  grupa dzieci niepełno-
sprawnych z teatru „Agrafka”, która wraz ze swymi kolegami z Murowanej 
Gośliny, wystawiła przedstawienie pt. „Słoń z plamą”. Oglądający mogli 
na chwilę przenieść się do afrykańskiej dżungli i śledzić losy bohaterów  
szukających przyjaźni i akceptacji. Inscenizacja, w której gra aktorów 
przeplatała się z rytmicznym śpiewem i muzyką, chwyciła publiczność za 
serce. Niepełnosprawni artyści po raz kolejny udowodnili, że w teatrze 
nie ma barier; liczy się zaangażowanie włożone w odgrywaną rolę. Poza 
młodymi artystami  na scenie pojawiły się tego dnia jeszcze inne zespoły. 
Dziewczęta ze „Skoczków” porwały publiczność do zabawy, wykonując 
popularne melodyjne przeboje, natomiast dzieci z zespołu „Walentynki”, 
zaprezentowały tańce regionalne. Późnym popołudniem publiczność bawił  
swoimi skeczami kabaret „Nie dej sie” z Potrzanowa. 

Oprócz strawy duchowej, organizatorzy festynu zadbali również o coś 
dla ciała. I tak, na ringu przed sceną, podziwiać można było wyczyny 
strongmanów i ich imponującą muskulaturę. Siłacze postanowili wciągnąć 
do wspólnej zabawy obecnych na festynie panów. Niestety, śmiałków 
zgłosiło się niewielu, i nawet oni nie sprostali wyzwaniu. Ciężar kilku-
dziesięciokilogramowych skrzyni przytłaczał... Na szczęście odbyło się 
bez kontuzji, a śmiechu było co niemiara. Wielu emocji dostarczył mecz 
rozegrany pomiędzy przedstawicielami Fundacji i młodzieżą z Jabłkowa. 
Pojedynek, w którym padło aż dziewięć bramek, zakończył się zwycię-
stwem tych pierwszych.  Miłośnicy sportu i mocniejszych wrażeń mogli 
tego dnia przejechać się quadem lub spróbować jazdy konnej.

Organizatorzy imprezy zapewnili jeszcze szereg innych atrakcji. Naj-
młodsi w namiotach  mogli obejrzeć bajki oraz prace plastyczne z kolekcji 
zatytułowanej „Fiknijmy Koziołka”. Paniom szczególnie spodobało się 
stanowisko, przy którym członkinie Koła Gospodyń wiejskich z  Potrza-
nowa uczyły, jak wykonać ozdoby ze słomy, siana i innych materiałów. 
Powodzeniem cieszyło się także stoisko z ręcznie wykonywaną biżuterią, 
tatuaże oraz kącik fotograficzny, w którym za drobną opłatą można było 
zrobić sobie zdjęcia w ciekawym entouragu. Jednak największe oblężenie 
przeżywało stanowisko z loterią fantową. Wygrywał każdy los, choć za-
pewne kupujący marzyli po cichu o wygraniu którejś z głównych nagród 
– roweru górskiego oraz roweru stacjonarnego. Dużą frajdę sprawił udział 
w konkursach rodzinnych. Zadaniem uczestników konkursu kulinarnego 
było przyrządzenie potrawy z dostarczonych przez organizatorów skład-
ników, natomiast biorący udział w konkursie mody papierowej, musieli 
przygotować fantazyjne kreacje.

Każdy, kogo podczas całodziennej zabawy dopadł głód lub pragnienie, 
mógł  za symboliczną złotówkę skosztować ciasta upieczonego przez mamy 
uczniów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży słodkości, napojów oraz losów 
na loterii, przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez Fundację.  Po zapadnięciu zmroku aktorzy z 
teatru Baltaine dali urzekający pokaz tańca z ogniem. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna.

III Festyn Jabłkowski przeszedł już do historii, ale na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Cieszy fakt, że w jego przygotowanie zaangażowali się 
wszyscy członkowie szkolnej społeczności: uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Chcemy w tym miejscu podziękować także sponsorom, którzy finansowo 
lub w jakikolwiek inny sposób wsparli nasze przedsięwzięcie. 
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Uroczystości w dniu 22.08 rozpoczął barwny 
korowód dożynkowy, który z miejsca zbiórki 
przed miejscowym kościołem przemieścił 
się na teren parku udostępnionego przez 
Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 
Bliżycach. Korowód prowadzony przez Mi-
rosława Hamerę, otwierała Kapela Ludowa 
„Wielkopolanie” wchodząca w skład działają-
cego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Ze-
społu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, za 
którą podążały poczty sztandarowe, delegacja 
młodzieży z darami ołtarza symbolizującymi 
tegoroczne zbiory, 18 delegacji wieńcowych z 
poszczególnych Sołectw, Starostowie Doży-
nek z bochnem chleba z tegorocznych zbiorów 
oraz: przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy, przedstawiciele władz powiatowych i 
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, sto-
warzyszeń rolniczych, a także duchowieństwo 
i mieszkańcy Gminy.

Po przemieszczeniu się korowodu dożyn-
kowego i prezentacji wieńców przez delegacje 
Sołectw oraz złożeniu ich u stóp ołtarza, 
rozpoczęła się koncelebrowana przez księży: 
Marka Stajkowskiego – proboszcza parafii  
Raczkowo i Jabłkowo oraz Henryka Badurę 
– proboszcza parafii Rejowiec „msza święta 
dziękczynna za tegoroczne płody ziemi i pracy 
rąk ludzkich”.

Uroczystości mszalne, w trakcie których 
młodzież złożyła dary ołtarza, a ksiądz Staj-
kowski poświęcił chleb i wieńce dożynkowe, 
uświetniał muzyką i śpiewem duet Moniki i 
Tomasza Serwatków z Mieściska, którzy rów-
nież zabawiali publiczność w trakcie turnieju 
wsi.  W trakcie wygłoszonego  kazania, ksiądz 
Stajkowski apelował o poszanowanie dla pra-
cy rolnika oraz  dla pracy każdego człowieka 
i o szacunek dla ludzi pracy.

Po mszy świętej, w imieniu gospodarzy wsi, 
zebranych gości powitał na ludowo trubadur 
z Jabłkowa Władysław Szelka, a następnie 
odwiecznym zwyczajem, Starostowie Dożynek 
– Małgorzata Napierała i Piotr Stajkowski - 
symboliczny bochen chleba przekazali wraz z 
życzeniami na ręce Burmistrza, a Ten życząc 
by go im nigdy nie zabrakło, podzielił się nim 
z uczestnikami uroczystości.

Zabierając głos uczestniczący w uroczy-
stości przedstawiciele władz samorządowych 
i państwowych oraz organizacji rolniczych, 
podziękowali rolnikom za trudną, codzienną 
pracę dla wyżywienia narodu oraz życzyli dal-
szych zadowalających plonów i pomyślności 
dla nich samych i dla ich rodzin.

Dożynki, to również czas uznania i wyróż-
nień dla przodujących rolników i mieszkań-
ców wsi. Przyznane przez Burmistrza Nagrody 
„Złotego Kłosa” otrzymali: 
- Barbara Janiak-Kaczyńska i Dariusz Ka-
czyński z Łosińca

- Teresa i Eugeniusz Nawroccy z Kuszewa
- Magdalena i Piotr Pińkowscy z Kuszewa
za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolne-
go i wyróżniające się osiągnięcia w produkcji 
rolnej.
- Tomasz Jeżewski – Sołtys wsi Stawiany: 
za ogromny wkład pracy w modernizację 
obiektu świetlicy wiejskiej i ożywienie życia 
kulturalnego wsi.

Tym akcentem oficjalne uroczystości 
dobiegły końca i nadszedł czas na zabawę. 
Na scenie zaprezentował się Zespół Folklo-
rystyczny „Wielkopolanie”, wraz ze swą Ka-
pelą, który muzyką, śpiewem oraz barwnymi 
strojami i tańcami, zachwycał uczestników 
uroczystości.

Z kolei nadszedł czas na Dożynkowy Tur-
niej Sołecki, w którym w 6-ciu konkurencjach 
zmierzyły swe siły, umiejętności i szczęście 
reprezentacje 12 wsi. 

Na konkurencje te składały się: dojenie 
sztucznej krowy, wahadłowy bieg przez baloty, 
„strzał w dziesiątkę”, tj. strzelanie z wiatrówki, 
spór o miedzę, „potrójne spodnie” – czyli 
wiejskie trojaczki oraz „szybciej i wyżej”, 
czyli przemieszczanie balota i budowa na 
czas piramidy. 

Wszystkie konkurencje wywołały wiele 
emocji, nie tylko wśród zawodników i dopin-
gującej ich publiczności, ale i wśród komisji 
konkursowej w składzie: Wiesława Surdyk- 
Fertsch, Michał Rosik i Mirosław Hamera 
i głównego sędziego zawodów Krzysztofa 
Mańki, która pomijając indywidualne sympa-
tie ogłosiła, że I miejsce zdobyła i zwycięzcą 
Turnieju została reprezentacja Potrzanowa, II 
miejsce zajęło Jabłkowo, a III miejsce zdobyło 
Roszkowo  .Przebieg Turnieju i zwycięzców 
poszczególnych konkurencji omówimy w 
artykule pt. „Potrzanowo – zwycięzcą Dożyn-
kowego Turnieju Sołectw”).

Komisja konkursowa oceniała też wieńce do-
żynkowe, a po ogłoszeniu jej prac okazało się, że 
za najlepszy uznano wieniec sołectwa Lechlin, 
który 23 sierpnia reprezentował Gminę Skoki na 
Powiatowym Świecie Plonów w Damasławku, II 
miejsce przyznano wieńcowi reprezentowane-
mu przez Sołectwo Potrzanowo, a III miejsce 
wieńcowi ze wsi Budziszewice. 

Zmagania Sołectw przeplatały prezentacje 
taneczne Zespołu „Walentynki” z Fundacji 
„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach 
oraz występ niesamowitego Ślązaka, znanego 
z roli Alojza w filmie „Święta wojna” i z pre-
zentowanej w telewizji TVN „Nauki jazdy” 
-Grzegorza Stasiaka, w którego wykonaniu 
zabrzmiał humor śląski. Artysta ten, niewąt-
pliwie wzbudził najwięcej emocji i aplauzu ze 
strony zgromadzonej publiczności.

Niezależnie od Turnieju, odbywał się w 
trzech kategoriach, konkurs na najdłuższy 
warkocz. Konkurs ten, w kategorii wiekowej 

do lat 7, wygrała Weronika Koperska z Re-
jowca, która w wieku 6 lat może pochwalić 
się warkoczem o długości 47cm. W kategorii 
wiekowej od lat 8 do 15, najdłuższy – 50-cio 
centymetrowy warkocz prezentowała 9-let-
nia Ilona Nowicka ze Stawian. W kategorii 
powyżej 15 roku życia, najdłuższy 45-cio 
centymetrowy warkocz wyhodowała Małgo-
rzata Lichota z Budziszewic. Zwyciężczynie 
w poszczególnych kategoriach otrzymały 
ufundowane przez panią Monikę Gruszkę 
talony do salonu fryzjerskiego.

Tym sposobem w Jabłkowie nadeszły godzi-
ny wieczorne, a wraz z nimi o godzinie 20.30, 
na scenie pojawiły się „Wędrowne Gitary” 
- Zespół prezentujący znane przeboje swych 
poprzedników – „Czerwonych Gitar”. Nie 
zabrakło też atrakcji dla miłośników większych 
wrażeń, a to za sprawą grupy „Beltain” z Fun-
dacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliży-
cach, prezentującej pokazy żywego ognia. 

Sobotni wieczór, 22 sierpnia zakończyła 
Zabawa Taneczna, na której w takt muzyki 
zespołu „Matador” uczestnicy dożynek bawili 
się do godziny 2-giej w nocy.

Ale wcześniej, równolegle z w/w impreza-
mi głównymi, uczestnicy uroczystości mogli 
podziwiać prezentacje końskiego kadryla ze 
Stajni „Pod Lasem”, uczestniczyć w bezpłat-
nej, profesjonalnej ścieżce wspinaczkowej, 
zwiedzać wioskę celtycką i prezentowane 
przez nauczycieli Fundacji ginące zawody, 
a dzieci miały do swej dyspozycji urządzenia 
pneumatyczne i przejażdżki konne.

 Organizatorzy Dożynek: Burmistrz Miasta 
i Gminy i Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Skokach, zadbali też o wyżywienie i wszy-
scy uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z 
wiejskich, ekologicznych przysmaków.

W uroczystościach Dożynkowych, oprócz 
Gospodarzy Gminy, a więc Burmistrza Ta-
deusza Kłosa oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zbigniewa Kujawy i jego z-cy 
Wiesławy Surdyk-Fertsch oraz radnych Rady 
Miejskiej, udział wzięli: przewodniczący Rady 
Powiatu Wagrowieckiego Krzysztof Miga-
siewicz i członek Zarządu Powiatu Wiesław 
Ewertowski, kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Wągrowcu - Dorota Ewertowska i 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kó-
łek i Organizacji Rolniczych - Ryszard Napie-
rała. Uroczystości prowadzili i komentowali: 
Elżbieta Skrzypczak, dyrektor Biblioteki w 
Skokach wspólnie z dziennikarzem  Piotrem 
Woltmanem, szefem anteny Radia ESKA, 
oddział w Inowrocławiu. 

Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć dożyn-
kowych na stronie www.gmina-skoki.pl oraz 
obejrzenia relacji filmowej ze Święta Plonów, 
dostępnej na www.itvwagrowiec.pl

e. Lubawy

Gminne Święto Plonów
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ZAPROSZENIE NA JASNą GÓRĘ
Z okazji przypadającej w bieżącym roku 100- nej rocznicy powstania Kółka Rolniczego w  Łosińcu członkowie tej organizacji zapro-

szeni zostali do udziału w centralnych Dożynkach Jasnogórskich w częstochowie. uroczystości odbędą się już niedługo w niedzielę  6 
września. 

Pani Danuta Berent – sołtys wsi oraz opiekun grupy - Pan Jerzy Patelski liczą, że chętnych do wyjazdu nie zabraknie, a rolnicy łosinieccy 
godnie zaprezentują „kółkowski” sztandar i okazały bochen chleba u stóp Królowej Polski. 

STAROSTOWIE DOżYNKOWI
Tę zaszczytną funkcję sprawowali  w trakcie tegorocznych uroczystości Święta Plonów  w Jabłkowie Małgorzata Napierała i Piotr Staj-

kowski.
Obydwoje prowadzą – Pani Małgosia z mężem Wojtkiem, a Pan Piotr z żoną Ireną, gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 

znacznie 40 ha w Jabłkowie i Pomarzankach. Są to gospodarstwa nie tylko o znaczącym areale, ale również bardzo wysokim poziomie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Cieszymy się, że każdy - Starościna i Starosta, dochowali się trojga dzieci. Następcy rosną, mając w rodzicach wzorzec godny naślado-
wania.   

Głęboki ukłon dla Starostów za wysiłek włożony w przygotowanie dożynek 
Patrząc na tegoroczny dorodny bochen chleba pewni jesteśmy, że znalazł się on w godnych rękach.

Gminne Święto Plonów
JABŁKOWO 2009
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PODZIĘKOWANIE!
W imieniu organizatorów Gminnego Święta Plonów- Jabłkowo 2009, dzię-

kujemy Starostom Dożynkowym: Pani Danucie Napierale i Panu Piotrowi 
Stajkowskiemu. 

Podziękowania składamy Prezesowi Fundacji Pomocy Dzieciom Wiejskim 
w Bliżycach Panu Janowi Sztylka oraz nauczycielom i personelowi Fundacji 
zaangażowanym w organizację dożynek.

Dziękujemy delegacjom wieńcowym sołectw z Potrzanowa, Łosińca, Roszko-
wa, Glinna, Kuszewa, Brzeźna, Pomarzanek, Roszkówka, Lechlina, Bliżyc, Szczo-
drochowo, Kakulina, Budziszewic, Rejowca, Raczkowa, Rościnna i Jabłkowa.

Dziękujemy pocztom sztandarowym: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, niesiony przez harcerzy ze Skoków, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sko-
kach, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Nr 120 w Skokach, Gimnazjum 
Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Skokach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Cechu 
Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie i w Skokach. 
Dziękujemy Kapłanom: Księdzu Proboszczowi parafii Raczkowo i Jabłkowo 
Markowi Stajkowskiemu, Księdzu Proboszczowi parafii Rejowiec Henrykowi 
Badura.

Dziękujemy ekipom III Dożynkowego Turnieju Sołectw z Bliżyc, Budziszewic, 
Glinna, Jabłkowa, Kakulina, Kuszewa, Lechlina, Łosińca, Potrzanowa, Rejowca, 
Roszkowa i Szczodrochowa.

Dziękujemy Mieszkańcom Sołectwa Jabłkowo, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów, szczególnie Młodzieży 
z Jabłkowa za nowy dożynkowy wizerunek wsi. 

Dziękujemy Młodzieży z Teatru Tancerzy Ognia BELTAINE w Jabłkowie. 
Dziękujemy członkom Komisji Sędziowskiej: Wiesławie Surdyk-Fertsch, Mi-

rosławowi Hamerze i Michałowi Rosikowi oraz Sędziemu Głównemu Turnieju 
Krzysztofowi Mańce. 

Dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji  w Skokach Panu podinsp. 
Jackowi Matysiakowi oraz policjantom Komisariatu.

Dziękujemy Zespołowi Folklorystycznemu „Wielkopolanie”, działającemu 
przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu. 

Dziękujemy Spółce z o.o „Naftor” – Ochrona Mienia P-poż w Rejowcu, Kur-
kowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach, Gospodarstwu Agroturystycznemu 
„Stajni pod lasem” w Łosińcu, Panom Franciszkowi i Marianowi Dominiakom 
ze Skoków, Pani Monice Gruszce ze Skoków

Dziękujemy reprezentacjom powiatowych władz samorządowych oraz przed-
stawicielom organizacji i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i wszystkim 
uczestnikom, którzy swym udziałem dowiedli szacunku i uznania dla codziennej, 
ciężkiej pracy naszych rolników.

        
 Dyrektor Biblioteki  Burmistrz Miasta i Gminy

         Elżbieta Skrzypczak               Tadeusz Kłos
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„WEłNA”, NA START!
Po niepowodzeniach, w walce o iV ligę „Wełna” przystąpiła do boju w 

nowym piłkarskim sezonie 2009/2010 Klasy Okręgowej  OZPN Piła.
W pierwszym meczu podejmowała beniaminka GLKS Wysoka, 

wygrywając gładko 4:0. Celne strzały oddali: Eryk Nadworny, w 30 i 
58 minucie oraz Marcin Ślósarczyk w 86 minucie. W doliczonym już 
czasie, celnym strzałem popisał się drugi Marcin Ślósarczyk („młod-
szy”) przykładając „kropkę nad i”  w 92 minucie.

Z „Notecią” Rosko na wyjeździe padł wynik remisowy 1:1 (celny 
strzał oddany przez Pawła Smykowskiego). Sędziowskie sztuczki za-
prezentował w nowym sezonie piłkarskim pan „sędzia” Wałęza, który 
jak wiemy umie robić to doskonale. Ofiarą padł nasz nowy narybek 
Eryk Nadworny, który chcąc nie chcąc musiał zejść z boiska oglądając 
czerwoną kartkę.

Od 30 sierpnia – mecz z „Radwanem” Lubasz, zawody będą roz-
grywane na stadionie gościnnym w Łopuchowie. Jak wiemy, stadion 
w Skokach jest remontowany.

5 września – wyjazd do Polonii Chodzież; 
13 września – w Łopuchowie z „Drawą” Krzyż;
20 września – wyjazd do Szamocina;
27 września – w Łopuchowie z „Fortuną” Wieleń;
3 października – wyjazd do Białośliwia;
11 października- w Łopuchowie z „Notecią” Czarnków;
17 października – wyjazd do Ujścia;
25 października – w Łopuchowie z „Płomieniem” Połajewo;
31 października – wyjazd do Stróżewa,
8 listopada – w Łopuchowie z „Pogonią” Łobżenica,
11 listopada – w Łopuchowie z „Nielbą” Wągrowiec;
14 listopada – wyjazd do Wapna.
A oto szeroka kadra „Wełny” Skoki w nowym sezonie:
Pawliński Krzysztof, Ślósarczyk Marcin, Deminiak Mateusz, 

Ślusarczyk Jakub, Meller Przemysław, Meller Grzegorz, Ślósarczyk 
Marcin, Błachowiak Michał, Łuczak Krystian, Smykowski Paweł, Ro-
sin Bartosz, Marcin Krzysztof, Rakowicz Dawid, Tarnowski Krystian, 
Mioduszewski Łukasz, Szwed Szymon, Szczepaniak Andrzej (grający 
trener), Łuczak Mateusz, Pluciński Tomasz, Kalosiński Marcin, Na-
dworny Eryk, Szudarski Arkadiusz, Garczyński Michał.

a. Wiśniewski

SPROSTOWANIE!
W lipcowym wydaniu „Wiadomości Skockich” w artykule pt. „Wełna 

nadal walczy!” w ostatnim akapicie podając skład nowego Zarządu 
„Wełny”, popełniliśmy błąd, za który przepraszamy czytelników, 
członków Zarządu i autora artykułu.

Akapit ten winien brzmieć następująco: „Po dwóch podejściach 
Walnego Zebrania, wyłoniono nowy Zarząd. Prezesem został Wiesław 
Szczepaniak. Do Zarządu weszli: Bogdan Marciniak, Longin Sapieja, 
Paweł Ślósarczyk i Andrzej Pilaczyński.” 

NA ROWERZE DO POBIEDZISK
W ramach akcji „Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka” z 

rynku w Skokach 9 sierpnia wyruszyła do Pobiedzisk ok. 60 osobowa 
grupa rowerzystów ze Skoków, Poznania i okolic oraz Wągrowca. 

Tradycyjnie trasa rajdu wiodła polnymi drogami. Mogliśmy podziwiać 
uroki polskiej wsi w samym szczycie żniw. Na trasie odwiedziliśmy drew-
niane kościoły na Szlaku Kościołów Drewnianych min w Rejowcu i Wę-
glewie. Trasa rajdu wiodła przez „Lednicki Park Krajobrazowy” więc nie 
sposób było nie podjechać pod „Bramę Rybę” nad jez. Lednickim.

Koniec rajdu zgodnie z planem znajdował się w Pobiedziskach w 
Skansenie Miniatur. Jest to park zawierający makiety obiektów histo-

rycznych i interesujących fragmentów zabudowy miast wielkopolskich. 
Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej 
Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym 
kształcie oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwo-
wości polskiej. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, obejmujący 
około 35 najważniejszych, a także i mniej znanych budowli z terenu 
Szlaku Piastowskiego oraz Wielkopolski. Miniatury są wykonane w 
skali 1:20, z trwałych materiałów: szkielet aluminiowy, „elewacja” 
plastikowa zabezpieczona odpowiednimi środkami chemicznymi i 
niektóre fragmenty są realizowane z materiałów identycznych jak 
obiekty oryginalne. 

Po zwiedzeniu skansenu uczestnicy rajdu rozjechali się w 4 strony 
świata do swoich domów. I nam Skoczanom nie pozostało nic innego 
jak wyruszyć w 30 km trasę powrotną, ogólnie dla nas trasa całego 
rajdu wyniosła 78 km. 

Kolejny rajd odbędzie się 27 września z metą w Budziszewicach. 
ZAPRASZAMY. 

Karolina Stefaniak

WYCIECZKA 
DO GNIEZNA I LEDNICY

Pięćdziesięciu członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
spotkało się w czwartek – 20 sierpnia br. w autobusie „u Franka”, by 
uczestniczyć w zwiedzaniu Gniezna i Lednicy. Dla jednych, była to 
pierwsza wyprawa w te strony, dla innych był to kolejny wyjazd, choć 
byli i tacy, którzy trasę tę, tylko w tym roku zaliczali po raz trzeci. 
Ale, czego się nie robi dla miłego towarzystwa i dla przyjemnego 
spędzenia czasu.

I rzeczywiście. Droga szybko minęła, a w Gnieźnie po spotkaniu z 
przewodnikiem wszyscy poznając historię, mogli podziwiać wnętrze 
Katedry i jej podziemia z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Wizytę w Gnieźnie zakończył pobyt w Muzeum Archidiecezjalnym, 
gdzie szczególną uwagę zwracały zabytki sztuki sakralnej, w tym piękne 
monstrancje i szaty liturgiczne oraz rzeźby twórców ludowych, przed-
stawiające Chrystusa i Matkę Boską oraz postacie świętych.

Po rzucie okiem na panoramę Gniezna i krótkim przejeździe, wy-
cieczka dotarła do Skansenu w Dziekanowicach. Tutaj podziwiano 
przeniesione z różnych stron Wielkopolski lub zrekonstruowane dawne 
zagrody wiejskie, w tym zabudowania mieszkalne, gospodarcze i in-
wentarskie wraz z ich wyposażeniem i sprzętem codziennego użytku. 
Podziwiano zrekonstruowany dwór ziemiański, przeniesiony kościół 
drewniany i nieodłączne w dawnym krajobrazie wiatraki i pomiesz-
czenia  rzemieślników wiejskich. 

Ograniczony czas, upał oraz wielka przestrzeń i ogrom ekspona-
tów nie pozwoliły na ich szczegółowe zwiedzanie. Dlatego też, co 
niektórzy z uczestników postanowili do nich powrócić indywidualnie 
w przyszłości.

Po kolejnym, krótkim przejeździe dotarto nad jezioro Lednickie, 
a stąd promem na Ostrów Lednicki, gdzie zwiedzającym ukazały się 
odkryte przez archeologów mury grodu – zamku z czasów Mieszka 
I i Bolesława Chrobrego wraz z kaplicą i chrzcielnicą. To tutaj, na 
Ostrowie Lednickim, oraz w Gnieźnie, w 1000 roku spotykał się cesarz 
Otton III z ówczesnym księciem polskim Bolesławem Chrobrym. 

Po pobycie na Ostrowie Lednickim, nastał czas na odpoczynek i 
posiłek, po którym nastąpił przejazd na pola lednickie wsławione przez 
Ojca Jana Górę, spotkaniami z młodzieżą gromadzącą się wokół „ryby 
– Bramy Trzeciego Tysiąclecia”.  Tutaj podziwiano „rybę” i powsta-
jący kompleks ośrodka duszpasterskiego, a po spacerze nad jezioro, 
rekonstrukcję Łodzi Piotrowej z jeziora Genazaret. 

Tym akcentem, wycieczka dobiegła końća i ze śpiewem udano się 
w drogę powrotną do Skoków. Jeszcze po drodze, były informacje 
pani Reli, która zapraszała wszystkich 27.08. na ognisko do Lesz-
ka, przypomniała o wycieczce do Białęgo Dunajca i Zakopanego 
oraz zasygnalizowała na wrzesień wycieczkę do Żnina, Biskupina 
i Rogowa.

e. Lubawy
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PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Dnia 30 lipca 2009r. zakończyła się realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
skierowany był dla kobiet bezrobotnych z terenu miasta i gminy Skoki korzystających z 
pomocy społecznej. Realizatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach. 
Celem szkolenia było przede wszystkim zdobycie umiejętności praktycznych w opiece nad 
osobą starszą i dziećmi oraz poprawienie aktywności zawodowej kobiet, podniesienie ich 
samooceny oraz nabycie takich umiejętności i cech, które pozwolą im odnaleźć na lokalnym 
rynku pracy i w społeczeństwie.

Na zakończenie szkolenia wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia o jego ukończeniu.
        Tyll iwona

Zgodnie z tradycją tak było i w tym roku, 
kiedy to uroczystości rozpoczęły się już w 
piątek, 14 sierpnia – dzień przyjazdu delegacji 
zaprzyjaźnionego od trzynastu lat bractwa 
z Bardowick. Program tego wieczoru obej-
mował  modlitwę poświęconą obywatelom 
Skoków wyznania ewangelickiego, żyjącym 
niegdyś w naszym mieście oraz zawieszenie 
pamiątkowej tarczy królewskiej na budynku 
króla żniwnego AD 2008 Jana Dziurki. 

15 sierpnia bracia kurkowi rozpoczęli o go-
dzinie 6.50 zbiórką przed siedzibą i przemar-
szem do domu króla żniwnego, aby wspólnie 
z nim, zaproszonymi gośćmi, delegacjami i 
pocztami sztandarowymi skockich instytucji 
i organizacji  pomodlić się przed tablicą 
pamiątkową poświęconą powstańcom wiel-
kopolskim z Ziemi Skockiej oraz wziąć udział 
w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. Po 
zakończonej liturgii miał miejsce tradycyjny 
przemarsz ulicami miasta do siedziby brackiej 

na uroczyste śniadanie królewskie wystawio-
ne przez kończącego kadencję Żniwnego 
Króla A.D. 2008 Jana Dziurkę z małżonką 
Janiną. Uczestniczyli w nim bracia kurkowi z 
rodzinami oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych: Starosta Wągrowiecki- Michał 
Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu 
– Krzysztof Migasiewicz, Burmistrz Miasta i 
Gminy Skoki- Tadeusz Kłos oraz Przewodni-
czący Rady Miasta – Zbigniew Kujawa. Były, 
jak zawsze, okolicznościowe przemówienia, 
symboliczne upominki a także minuta ciszy 
poświęcona pamięci zmarłego w tym roku 
Honorowego Członka KBS w Skokach – por. 
Władysława Gąski. Licznie zgromadzonych - 
w pięknie udekorowanej sali – gości, cieszyła 
nie tylko obfitość i uroda stołu, ale również 
sprawnie postępująca, prowadzona własnymi 
siłami rozbudowa siedziby i zawieszona przed 
miesiącem wiecha. 

Wczesnym popołudniem na strzelnicy 

w Antoniewie odbyły się zawody, w czasie 
których wyłoniono nowego króla żniwnego. 
Został nim w tym roku brat Jan Kamiński, 
a jego rycerzami Janusz Król oraz Michał 
Rosik. W pozostałych konkurencjach zwy-
ciężyli: Jan Dziurka w strzelaniu do tarczy 
brackiej; Halina Wojciechowska do tarczy 
punktowej pań;  Feliks Mielczarek do tarczy 
punktowej panów; Jan Cibail w turnieju do 
tarczy darczyńców; 

Sebastian Rosik w turnieju dla młodzieży 
a Kajetan Winiecki w strzelaniu z broni czar-
noprochowej natomiast kura strącił Starszy 
Bractwa Krzysztof Jachna, a jego bezpośred-
nimi konkurentkami były pp. Anna i Sylwia 
Jachna.

Sobotni wieczór wszyscy braci kurkowi z 
rodzinami i gośćmi spędzili  w swojej siedzibie 
na tzw. raucie królewskim, który tradycyjnie 
zakończył doroczny turniej żniwny. 

                              iwona Migasiewicz

Tradycyjne święto w Bractwie Kurkowym
W Statucie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach przewidziano udział braci w corocznych  turniejach strzeleckich, pielę-

gnujących polską tradycję patriotyczną i niepodległościową. Jednym z nich jest turniej żniwny, przypadający 15 sierpnia w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej. Ma on ścisły związek z rocznicą bitwy 
warszawskiej istniejącej w pamięci i świadomości Polaków jako „cud nad Wisłą” w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920. 

SKOCCY 
WĘDKARZE 

Z KOłA PZW SKOKI 
W NIEMCZECH

W dniach od 31.07-02.08 br. na zaproszenie 
zaprzyjaźnionego koła wędkarskiego z Bardo-
wich 18.osobowa grupa wędkarzy ze Skoków 
udała się do Niemiec.

Po wyprawie w ubiegłym roku do Drechter-
land w Holandii, był to kolejny etap współza-
wodnictwa pomiędzy kołami wędkarskimi z 
Holandii, Niemiec i Polski.

W zawodach w Bardowick, które odbyły się 
na rzece Elbie (Łabie) uczestniczyły 9.osobo-
we drużyny.

Po czterech godzinach połowu ryb I miejsce 
zajęła drużyna z Bardowick, na II miejscu 
uplasowała się skocka grupa w składzie: 
Pacholski Alojzy, Pachela Jarosław, Dudek 
Jacek, Dudek Roman, Neuman Karol, Dudek 
Leszek, Tadeusz Roman, Babrakowski Piotr, 
Kujawa Zbigniew. III miejsce zajęła ekipa z 
Drechterland. 

Oprócz wędkowania wędkarze zwiedzili 
największą w Europie podwójną podnośnie 
barek w Scharnebeck, historyczną bazylikę 
w Bardowick oraz malownicze okolice tej  
miejscowości.

Był to wyczerpujący fizycznie, a zarazem 
udany typowo wędkarski weekend. Finałowe 
wędkowanie zaplanowano na lipiec przyszłe-
go roku w Skokach. 

Zbigniew Kujawa

BLIżEJ NATURY I DRUGIEGO CZłOWIEKA
22 SieRPieŃ obfitował nie tylko w dożynkowe atrakcje. Zaproszenie na integracyjny 

Piknik dla Rodzin zorganizowany z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych oraz grup wsparcia działających w Skokach,  przyjęło prawie 70 osób. 

Na łonie natury na „Łowisku u Leszka”, wy-
poczywały i bawiły się zarówno całe rodziny jaki 
i osoby samotne, niejednokrotnie potrzebujące 
pomocy, zwykłej ludzkiej życzliwości, uwagi, cie-
płego słowa i przyjaznego gestu.

Niewątpliwie domową wręcz atmosferę stwo-
rzyli członkowie ruchów trzeźwościowych oraz 
ich przyjaciele, którym za serce i zrozumienie 
problemów drugiego człowieka należą się w tym 
miejscu słowa podziękowania.

Były tańce, śpiewy przy akompaniamencie gitar, 
wędkowanie, gry i zabawy dla dzieci, grill, słodki 
poczęstunek. Jednak oprócz relaksu zorganizowa-
no również doraźną pomoc dla osób mających pro-
blem z alkoholem czy narkotykami oraz członków 
ich rodzin, a także dla tych, którzy muszą radzić 
sobie z przemocą domową. Zainteresowani mogli 

skorzystać z porad i konsultacji  zaproszonych psy-
chologów i terapeutów leczenia uzależnień.

W bardzo spontaniczny sposób, osoby związane 
z ruchem AA przeprowadziły miting otwarty, w 
trakcie którego  pojawiły się szczere wyznania, 
wzruszenie i łzy.

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła akcja in-
formacyjna związana ze społeczną kampanią edu-
kacyjną „ Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne 
”. Każda zainteresowana osoba mogła wyposażyć 
się w ulotki i broszury omawiające problematykę 
alkoholową  kierowane do wszystkich dorosłych 
konsumentów alkoholu.

Piknik udowodnił, że świetnie można bawić się 
bez tzw. używek,  spędzić czas w atmosferze wza-
jemnego szacunku, zrozumienia i przyjaźni.

M. Szpendowska - Wylegalska
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BADANIE PROfILAKTYCZNE 
RAKA W GMINIE SKOKI

Zdając sobie sprawę z trudności  dotarcia do ośrodków diagnostyki 
przez mieszkańców Naszej  Gminy urząd Miasta i Gminy w Skokach  
włączył się w działania umożliwiające  skorzystania z badań profilak-
tycznych w miejscu zamieszkania lub okolicy. 

W miesiącu lipcu na terenie Naszej Gminy przeprowadzono bez-
płatne badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,  gruczołu 
krokowego oraz raka piersi. 

Ośrodek Profilaktyki  i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 
na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego zorganizował badania w ramach pro-
filaktyki raka jelita grubego oraz gruczołu krokowego. Czternastego 
lipca bieżącego roku  w Bibliotece Publicznej w Skokach, odbyło się 
spotkanie edukacyjne (pogadanka) dla mieszkańców Gminy Skoki, 
podczas którego zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 
lat rozdano specjalne probówki do badań na obecność krwi utajonej 
w kale (profilaktyka raka jelita grubego). W badaniu wzięło udział 
105 osób.  W Polsce, każdego roku, na raka jelita grubego choruje 11 
tysięcy osób. Statystycznie co czwarty Polak dotknięty jest tą chorobą. 
Wczesne rozpoznanie raka jelita grubego zwiększa szanse na całkowite 
wyleczenie. 

 17.07.2009 r. przeprowadzono badania na  oznaczenie po-
ziomu PSA, dotyczące profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego 
(prostaty). Badanie skierowane było do mężczyzn od 50 roku życia i 
wzięło w nim udział 62 panów.  

  Również w lipcu panie w wieku od 50 do 69 lat mogły skorzy-
stać z bezpłatnej  mammografii. Program  adresowany  był dla  kobiet, 
które nie  miały  wykonanych  badań  mammograficznych  w ciągu 
ostatnich  24 miesięcy. Badanie mammograficzne przeprowadzono 
w ramach Programu Wykrywania Raka Piersi metodą mammografii, 
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnostyka – Largo. 
Badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przebadano 78 pań. 

 Gorąco zachęcamy do  skorzystania  z możliwości  wykonania 
bezpłatnych badań   ponieważ  dzięki wykwalifikowanym pracownikom 
oraz aparaturze, szybko, komfortowo i blisko swojego miejsca  zamiesz-
kania  można wykonać  badania  diagnostyczne . Pamiętajcie Państwo, 
że późne rozpoznanie choroby ogranicza możliwości jej skutecznego 
leczenia, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Warto zadbać 
o to, co najcenniejsze – o zdrowie swoje i swoich bliskich! 

OGŁOSZENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół  Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy k/Kalisza

ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc 
organizuje

MASOWE 
BADANIA RENTGENOWSKIE 

POŁĄCZONE 
Z BADANIEM 

SPIROMETRYCZNYM
/badanie określające sprawność Twoich płuc/

dla Mieszkańców Województwa 
Wielkopolskiego – od 18 roku życia. 
Badania wykona ruchomy ambulans 

CYFROWYM aparatem rentgenowskim.
Badanie odbędzie się 22.10. 2009 r. 

w godz. 1000 do 1500.
Miejsce postoju ambulansu: parking przy Ośrodku 
Zdrowia Falco,  ul. Ciastowicza.Rejestracja pod 

numerem tel. 061 8925 800 lub osobiście w  sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr  13.

Mieszkańcy mogą zgłaszać się na badania z legitymacją 
ubezpieczeniową lub dowodem osobistym w oznaczonym terminie 
zgodnie z harmonogramem.
Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – skorzystaj z okazji 

gdy nie jest za późno !
Badania są badaniami bezpłatnymi finansowanymi

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

DROGI TURYSTO 
I MIESZKAŃCU NASZ!

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

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

DZIAłALNOŚć PUNKTU INfORMACYJNO 
– KONSULTACYJNEGO W SKOKACH

Gminny koordynator do spraw uzależnień informuje, że od miesiąca 
sierpnia do końca grudnia 2009 r. w Punkcie Informacyjno - Konsul-
tacyjnym nie będzie przyjmować mgr Romana Łukasiewicz z przyczyn 
niezależnych od organizatora.

Nadal odbywać się będą pozostałe konsultacje, porady i spotkania 
tzn.

- We wszystkie wtorki miesiąca w godzinach 16.30 – 18.00 przyj-
mować będzie pani alicja Kramer – pedagog, z-ca przewodniczącej 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w te dni 
można złożyć wnioski o wszczęcie procedury sądowego skierowania 
na leczenie odwykowe, dowiedzieć się m.in. co można zrobić w przy-
padku występowania w rodzinie problemu uzależnień lub przemocy 
domowej ).

- W każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 12.00 przyj-
mować będzie pani elżbieta ciećmierowska – psycholog, terapeuta le-
czenia uzależnień – na indywidualne konsultacje i porady do w/w osoby 
należy umawiać się przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z uwagi na konieczność wcześniejszego 
zarezerwowania wolnego terminu.

- W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00 odby-
wać się będą spotkania grupy wsparcia dla kobiet z rodzin z problema-
mi uzależnień prowadzone przez panią Elżbietę Ciećmierowską.
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Jak informowaliśmy wcześniej w „Wiadomościach Skockich”, 
kampania w naszej gminie zainaugurowana została debatą dotycząca 
problemów alkoholowych oraz strategii i sposobów ich rozwiązywa-
nia, do wzięcia udziału w której zaproszeni zostali samorządowcy, 
nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, lekarze i pielęgniarki, kuratorzy 
sądowi, sołtysi, księża, policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, ruchów abstynenckich oraz wszyscy zain-
teresowani  nią mieszkańcy.

Kampania skierowana jest do dorosłych konsumentów alkoholu 
oraz odpowiedzią na rosnące w Polsce spożycie alkoholu, które w 2007 
roku wyniosło 9,21 l czystego alkoholu na osobę. Wśród osób pijących 
dużą grupę – aż 13% - stanowi populacja osób pijących ryzykownie i 
szkodliwie, a 3% społeczeństwa to osoby uzależnione.

Kampania informuje jak kontrolować swoje picie i nie przekraczać 
granic ryzyka. 

Na stronie internetowej www.wyhamujwpore.pl każdy dorosły kon-
sument alkoholu może zrobić sobie test AUDIT oraz sprawdzić, jakie 
są limity picia o niskim ryzyku szkód. Kampania wyjaśnia, jak alkohol 
działa na nasz organizm i daje wskazówki w jaki sposób ograniczyć 
i kontrolować picie, a także  skuteczne narzędzia i umiejętności np. 
przeliczania alkoholu na porcje standardowe i na czas potrzebny do 
usunięcia alkoholu z organizmu. 

WyHaMuJ W PORę! 
– O TO aPeLuJe Się W KaMPaNii DO ODBiORcóW

Zachęca się w niej wszystkich konsumentów alkoholu, także tych 
pijących niewiele, do sprawdzenia swojego modelu picia. W materia-
łach przygotowanych na potrzeby projektu, każdy znajdzie odpowiedzi 
na następujące pytania:

- Kiedy picie alkoholu staje się problemem?
- Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne?
- W jaki sposób i po co przeliczać wypity alkohol na porcje standar-

dowe?
- Jaka jest różnica między piciem ryzykownym i szkodliwym?
- Czy alkohol działa tak samo na kobiety i mężczyzn?
- Co mogę zrobić, żeby unikać ryzyka związanego z piciem alkoho-

lu?
Pierwsze kampanijne ulotki i broszury pojawiły się już w Urzędzie 

Miasta i Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przychodniach 
„Falco” i „Hipokrates” w Skokach. Będzie ich więcej. 

Spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, citylighty, bilbordy związane 
z kampanią, powoli są w Polsce rozpowszechniane. O kampanii 
można przeczytać na stronie PARPA oraz coraz częściej w różnych 
czasopismach.

W Bibliotece Publicznej oraz Punkcie Informacyjno – Konsulta-
cyjnym w Skokach dostępny jest miesięcznik poświęcony profilaktyce 
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych „Świat Problemów ”, w 
którym wiele artykułów poświęconych jest różnym sprawom związanym 
z kampanią (polecamy numer czerwcowy).

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki do spotów zre-
alizowanych przez PARPA. Tych, których będzie szokować bądź bul-
wersować ich zawartość odsyłamy do wspomnianego numeru „Świata 
Problemów”, w którym zamieszczona jest rozmowa Tadeusza Pulcyna 
z Marcinem Kosiorowskim dyrektorem strategicznym Agencji Rekla-
mowej Silberball Warszawa, odpowiedzialnym za kampanię „Sprawdź, 
czy Twoje picie jest bezpieczne”. W bardzo przystępny i zasadny sposób 
wyjaśnia on,  jak budowany był przekaz reklamowy kampanii.

M. Szpendowska-Wylegalska

SPRAWDŹ, 
CZY TWOJE PICIE 
JEST BEZPIECZNE

to nazwa społecznej kampanii edukacyjnej  uruchomionej przez Państwową agencję 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwietniu bieżącego roku.

MITY NA TEMAT ALKOHOLU
Ponieważ alkohol jest powszechnie dostępny i spożywany w wielu sytuacjach społecznych, często ulegamy złudzeniu, że wiemy o nim 

wszystko. Jednak obserwacje specjalistów wskazują, że tak nie jest. Istnieje wiele błędnych i szkodliwych  przekonań na temat alkoholu, 
które określamy jako mity alkoholowe.

Dla przykładu podamy kilka z nich.
Mit: Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w 
tak małych ilościach, że nie ryzykje się pijąc 
je, bo jest mniej szkodliwe.
Fakt: Szkody mogą pojawić się u osób, które 
piją tylko i wyłącznie piwo. Wypicie jednej 
szklanki 250 ml piwa o mocy 5% powoduje 
wprowadzenie do organizmu takiej samej 
ilości alkoholu, co wypicie małego kieliszka 
30 ml wódki o mocy 40%.

Mit: Jeśli wypiję kawę po spożyciu alkoholu, to 
szkodliwe działanie alkoholu zostanie usunięte.
Fakt: Picie kawy nie wpływa na poziom 
stężenia alkoholu we krwi i wydychanym 
powietrzu. Choć może wywoływać mylne, 
subiektywne wrażenie bycia trzeźwym. 

Mit:  Ktoś, kto pije dużo w weekendy, a w inne 
dni tygodnia pije małe ilości alkoholu lub 
wcale nie pije, nie ryzykuje uzależnieniem.
Fakt: Nawet jednorazowe upicie się jest szko-
dliwe dla organizmu. Problemy alkoholowe 
zazwyczaj narastają stopniowo i zaczynają 
się od regularnego nadużywania alkoholu w 
pewnych określonych, powtarzających się sy-
tuacjach. U części osób pijących w weekendy 
można rozpoznać objawy uzależnienia.

Mit: Jeśli kierowca prześpi  się  trochę po 
piciu alkoholu, to po obudzeniu może spo-
kojnie prowadzić samochód.
Fakt: Stężenie alkoholu we krwi i wydycha-
nym powietrzu zależy od ilości spożytego 
alkoholu, ciężaru ciała osoby pijącej i czasu, 

jaki upłynął od spożycia alkoholu. Wątroba 
metabolizuje alkohol ze stałą prędkością 
ok. 8-10 g na godzinę u kobiety i 10-12 g na 
godzinę u mężczyzny. Sen nie wpływa na 
przyspieszenie tego procesu.

Mit: alkohol relaksuje i jest dobrym środ-
kiem na zdenerwowanie.
Fakt: Alkohol działa uśmierzająco i depresyj-
nie. Chwilowe odprężenie, jakiego doznają 
niektóre  osoby po spożyciu alkoholu powo-
duje, że nie myśli się o problemach życiowych. 
Po wytrzeźwieniu wraca się do problemów z 
większą siłą. Wpływ alkoholu na ośrodkowy 
układ nerwowy pociąga za sobą jeszcze więk-
szą „nerwowość".
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Stężenie Objawy

od 0,2 do 0,5 promila Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ru-
chowej oraz zaburzenia widzenia

do 0,7 promila Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także 
obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji

do 2 promili

Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej 
(błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji 
alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne,  pobudzenie 
seksualne,  wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca

do 3 promili Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność,  znaczne 
obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań

do 4 promili Spadek ciśnienia krwi,  obniżenie ciepłoty ciała,  osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie za-
burzenia świadomości prowadzące do śpiączki

powyżej 4 promili Stan zagrożenia życia - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, 
możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol

Powyżej stężenia 0,6 prom. skutki spożycia alkoholu są już wyraźnie negatywne. Znacząco pogarsza się ocena, percepcja, zdolność uczenia 
się, pamięć, koordynacja, libido, czujność oraz samokontrola. Nie przekraczaj tej granicy. 

Alkohol rozkładany jest w organizmie przede wszystkim w wątrobie (94% wypitego alkoholu) ze średnią szybkością ok. 0,15 prom. na go-
dzinę. Nie ma skutecznych sposobów na radykalne przyspieszenie tego procesu. Ok. 5 % alkoholu jest wydalane przez płuca lub skórę i od 
0,5% do 2% przez nerki. 

alkohol jest substancją toksyczną i prowadzi do wielu uszkodzeń w organizmie

JAK DZIAłA ALKOHOL
alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną.  Posiada zdolność 

szybkiego przenikania do  mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu we krwi. Już po 
kilku minutach od  spożycia alkoholu jego poziom wzrasta. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie  około 1-1,5 
godziny od chwili jego spożycia.

Alkohol  ma działanie t łumiące (depresyjne)  i  przeciwbólowe.  Tłumienie czynności  nerwowej  polega na spo-
wolnieniu przekaźnictwa neurohormonalnego, czyli spowolnieniu przepływu impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwo-
wych. Ponieważ w pierwszej kolejności tłumione jest działanie mózgowych ośrodków kontroli, pojawia się uczucie rozluźnie-
nia, lekkości, euforii. To właśnie wyraźny, błyskawicznie osiągany  efekt euforyzujący odpowiada za popularność alkoholu. 
W miarę jak wzrasta  stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają się dalsze zaburzenia 

Przewód pokarmowy - alkohol drażni śluzówkę, może być przyczyną 
stanów zapalnych, powodować nawrót choroby wrzodowej. Alkohol 
powoduje stan zapalny wątroby, spożywany w nadmiernych ilościach 
prowadzi do marskości wątroby.  Zakłóca wchłanianie glukozy, ami-
nokwasów, witamin.  Zaburza wchłanianie glukozy, mikroelementów 
i in. Alkohol uszkadza trzustkę zwiększając m.in. ryzyko niedrożności 
przewodów trzustkowych. Alkohol powoduje niedobory witaminy 
B1, kwasu foliowego i witaminy A i powoduje niedobory pokarmowe  
Znosi uczucie głodu.

układ krążenia - alkohol zmienia metabolizm w mięśniu sercowym. 
Osłabiona zostaje siła mięśnia sercowego. Może powstawać nadci-
śnienie tętnicze.  Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca. Małe dawki - nie przekraczające 1-2 porcji 
standardowych - mogą mieć w niektórych przedziałach wiekowych 
działanie kardiomioprotekcyjne.  Nadmierne picie alkoholu stanowi 
czynnik ryzyka wystąpienia nadciśnienia. U ok. 30% pacjentów z 
nadciśnieniem podstawową lub główną przyczyną jego występowania 
jest właśnie nadużywanie alkoholu. 

układ wewnątrzwydzielniczy - alkohol powoduje podwyższenie 
poziom kortyzolu;   obniżenie poziomu testosteronu u mężczyzn; 
zaburzenia miesiączkowania. Alkohol wpływa na obniżenie potencji 

u mężczyzn.

układ odpornościowy - alkohol osłabia odporność na infekcje 
wirusowe i bakteryjne. Skutkiem obniżonej odporności jest m.in. 
zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza 
przełyku, wątroby, części nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka 
sutka u kobiet.

układ oddechowy - alkohol powoduje przewlekłe zapalenie błony 
śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób nadużywających alkoholu 10-krot-
nie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy. 

Funkcjonowanie psychiczne  i zmiany osobowości - wpływ alkoholu 
to m.in.: bezsenność, zaburzenia równowagi emocjonalnej, depresja, 
niepokój, rozdrażnienie, nagłe  zmiany nastroju, próby samobójcze,  
amnezja, uzależnienie od alkoholu, delirium tremens, psychoza alko-
holowa, halucynoza alkoholowa, otępienie (zespól Korsakowa).  

Z czasem   nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów z 
pamięcią oraz spowolnienia procesów myślowych. „Człowiek przestaje 
być takim, jakim był kiedyś i jakim znali go jego bliscy” (w: Ile możesz 
wypić? O nałogach i ich leczeniu. J. Lindenmeyer, wyd. GWP)

Jak podaje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) alkohol jest przyczyną występowania około 60 różnego typu chorób, w tym 
niektórych nowotworów. Jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie (z powodu urazów, wypadków, samobójstw i 
chorób) - raport Zdrowie na Świecie 2002.
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Jerzy Beniamin Flatt, urodził się w 1768 
roku w Skokach. Szkołę średnią ukończył w 
Poznaniu.  W życiu dorosłym, początkowo 
zajmował się gospodarstwem, a następnie 
pracował jako nauczyciel w założonym przez 
rząd pruski korpusie kadetów w Kaliszu. 
Gdy w roku 1815 na Kongresie Wiedeńskim 
utworzono Królestwo Polskie, Jerzy Benia-
min Flatt był jednym z najlepszych znawców 
stosunków gospodarczych na ziemiach pol-
skich, był też autorem licznych artykułów 
prasowych i dzieł oraz redaktorem pisma 
naukowego „Ceres”. To też zadecydowało, 
że gdy w roku 1816, głównie za sprawą Sta-
nisława Staszica i Stanisława Potockiego, 
władze carskie zdecydowały się na utworze-
nie w Marymoncie pod Warszawą Instytutu 
Agronomicznego, na jego dyrektora powo-
łano Jerzego Beniamina Flatta.

Na mocy dekretu podpisanego przez cara 
Aleksandra I, Instytut otrzymał dobra naro-
dowe: Marymont, Rudę, Bielany, Wawrzy-
szew oraz Buraków wraz z cegielnią. Majątki 
zostały wydzierżawione dyrektorowi, przy 
czym rząd zobowiązał się wyremontować 
istniejące i postawić nowe budynki oraz spro-
wadzić żywy inwentarz niezbędny do prowa-
dzenia doświadczeń, a także zakupić książki 
do biblioteki i inne pomoce niezbędne do 
nauki. Pozostałe wydatki miano pokrywać 
z dochodów otrzymywanych przez Flatta z 
dzierżawionych dóbr.

W celu przygotowania do pełnienia funkcji 
dyrektora, w latach 1816- 1818, Flatt przeby-
wał na praktykach zagranicznych u Fellen-
berga w Szwajcarii i u Thaera w Niemczech. 
W tym też czasie zapoznał się nie tylko z 
wzorowymi gospodarstwami rolniczymi, 
ale i z organizacją i metodami nauczania w 
tamtejszych szkołach rolniczych.

Zadania Instytutu wg jego dyrektora miały 
być następujące:
- przekazywanie wiadomości opartych na 

teoretyczncyh podstawach, 
- szerzenie praktycznych wskazań z zakresu 

rolnictwa,
- rozpowszechnianie ulepszonych narzędzi,
- prowadzenie gospodarstwa wzorowego i 

doświadczalnego.

Flatt większość swoich w/w pomysłów omó-
wił dokładniej w 1819 roku w „Gazecie Wiej-
skiej” w artykule pt.: „Rolnictwo” . Chodziło 
mu m.in. o założenie przy instytucie fabryki 
narzędzi rolniczych, utworzenie ośrodka 
informacji o nowym sprzęcie rolniczym oraz 
zorganizowanie biblioteki fachowej służącej 

Z kart historii!
Wybitny Skoczanin – Zasłużony Polak 

JERZY BENIAMIN fLATT
została nazwana Szkołą Główną Gospodar-
stwa Wiejskiego i pod tą nazwą, chociaż 
już w nowych obiektach, wciąż zwiększając 
liczbę wydziałów oraz liczbę pracowników 
naukowych i studentów,  jako najstarsza, od 
1919 roku już  państwowa rolnicza szkoła 
akademicka w Polsce i 4 tego typu uczelnia 
w Europie, funkcjonuje do dzisiaj.

W dniu 28 stycznia 2008 r. w gmachu 
Biblioteki Głównej SGGW na warszawskim 
Ursynowie otwarto Muzeum Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Na uroczystość 
przybyło wielu znamienitych gości, profeso-
rów i absolwentów SGGW, kustoszy muze-
ów, przedstawicieli władz samorządowych, 
uczelni  i instytutów naukowych, przyjaciół 
i sympatyków SGGW. Gościem honorowym 
uroczystości był Janusz Zaleski, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, po-
tomek Jerzego Beniamina Flatta, założyciela 
Instytutu Agronomicznego w Warszawie, a 
równocześnie absolwent Wydziału Leśnego 
SGGW, który ofiarował placówce nie prezen-
towany dotychczas nigdzie rękopis Jerzego 
Beniamina Flatta pt. „Dziennik podróży do 
Szwaycaryi z Kalisza”.

Ps. Encyklopedia „Wikipedia” z której ko-
rzystałem przy pisaniu niniejszego artykułu 
pod hasłem „Zasłużeni Polacy” prezentuje 
postać Jerzego Beniamina Flatta – założycie-
la i pierwszego dyrektora Instytutu Agrono-
micznego – pierwszej akademickiej uczelni 
rolniczej w Polsce, która dała początek 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

I chociaż Jerzy Beniamin Flatt, jest jedną 
z setek postaci prezentowanych w Encyklo-
pedii, to nam Skoczanom, postać ta powinna 
być szczególnie bliska. Bo przecież urodził 
się On w Skokach i dzięki Niemu, nasze 
miasteczko stało się znanym w Polsce i trafiło 
na strony Encyklopedii. 

Z faktu tego możemy być dumni, a jego 
imię winno znaleźć się w przewodnikach po 
ziemi skockiej. Podobnie (jak to ma miejsce 
w Warszawie i w innych miastach), jego 
imieniem winniśmy uhonorować jedną z 
planowanych na nowych osiedlach ulic.

Z taką intencją, do władz samorządowych 
Gminy oraz do redakcji Wiadomości Skoc-
kich” zwracają się też dawni nasi mieszkańcy, 
w tym również prof. dr hab. Andrzej Anioł, 
którzy z tytułu urodzenia i wychowania w 
Skokach, zachowują swój szczególny senty-
ment do ziemi skockiej.

e. Lubawy

tak profesorom, jak i studentom.
Po powrocie do kraju, Flatt zajął się pra-

cami organizacyjnymi związanymi z utworze-
niem Instytutu Agronomicznego. Pod rząda-
mi Flatta, w roku 1820 utworzono Instytut 
dla uczniów. Instytut prowadził kształcenie 
na dwóch poziomach:  wyższym, na którym 
naukę rozpoczęto od początku jego istnienia, 
przeznaczonym dla kształcenia ekonomów 
i rządców oraz „wolnych synów majętnych 
obywateli”, tj. właścicieli ziemskich oraz 
niższym, elementarnym utworzonym w roku 
1824 zwanym „Szkołą wiejską dla dzieci ubo-
gich”, przeznaczonym dla sierot i półsierot 
– przyszłych kwalifikowanych robotników, na 
którym nauczano obranej specjalizacji (np. 
owczarstwa, ogrodnictwa, gorzelnictwa).

Wybuch powstania listopadowego prze-
rwał na jakiś czas prace Instytutu. Marymont 
został poważnie zniszczony. Jednak dzięki 
staraniom swojego dyrektora nie został 
zlikwidowany. Flatt włożyl dużo wysiłku w 
odbudowę szkoły. Jednak w 1833 roku został 
przez nowe władze zwolniony, a kontrakt 
dzierżawy dóbr nie został z nim odnowiony. 
Zmarł w Radzyminie pod Warszawą w 1860 
roku.

Losy Instytutu odzwierciedlają dzieje 
Polski. Poddawany rusyfikacji, zamykany 
po upadku powstań narodowych: listopa-
dowego i styczniowego, przeniesiony do 
Puław, a następnie do Rosji, wciąż odra-
dzał się, przyjmując różne nazwy. W roku 
1918 powstała Królewsko – Polska Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
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SZMARAGDOWY JUBILEUSZ

Pierwsze wzmianki o powstaniu ogrodu 
pochodzą z 1945 roku. Brak jednak doku-
mentacji na ten temat, a świadkowie narodzin 
„Jedności” w większości nie żyją.

2 lutego 1954 roku, ówczesne Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Skokach, 
Uchwałą Nr 5/8/54 oficjalnie przekazało 
grunty położone nad rzeką Małą Wełną w 
posiadanie PZD. W tymże roku ogród został 
zarejestrowany w Krajowej Radzie PZD. Od 
tej pory ogród zmieniał się z roku na rok i 
zmienia się nadal. 

Zmieniali i zmieniają się też użytkownicy 
działek, zmieniają się zarządzający „Jedno-
ścią” prezesi. W ciagu ostatnich 35 lat preze-
sami byli: Kazimierz Witkowski, Czesław Wój-
cik, Witosław Weber, Kazimierz Świątkowski, 
Eugeniusz Dychtowicz, Mirosław Kobryś, 
Tadeusz Roguszka, Ryszard Bakalarz.

Obecnie prezesuje Marek Światkowski, syn 
ś.p. prezesa w latach 1986-1991, Kazimierza 
Światkowskiego. W Zarządzie pomagają 
prezesowi: sekretarz Irena Rogoziecka, która 
od kilku lat skrzętnie prowadzi dokumentację 
dokonań w tzw. „Złotej Kronice” Ogrodu. 
Sprawami finansowymi zajmuje się Skarbnik 
Dariusz Wojtera. Członkami Zarządu są: Ry-
szard Bakalarz i Waldemar Szczepaniak.

Na piątkowym spotkaniu był były prezes 
Tadeusz Roguszka, prezes POD „More-
na” Kazimierz Łukomski oraz wiceprezes 
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu inż. 
Jerzy Kucnerowicz, który wręczył prezesowi 
Markowi Świątkowskiemu, okazałą paterę z 
okolicznościowym napisem: 

14 sierpnia br. miało miejsce jubileuszowe spotkanie łączące coroczny Dzień Działkowca z 55-leciem 
istnienia Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Skokach.

Szmaragdowy Jubileusz skłaniał do przywoływania zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli skocki ogród. 

Prezes Marek Świątkowski i Sekretarz Irena Rogoziecka ROD Jedność w Skokach.

Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” 
w Skokach.

„Z okazji Jubileuszu 55- lecia założenia 
Ogrodu z najlepszymi życzeniami kolejnych 

lat pełnych sukcesów”
Prezes OZPZD w Poznaniu

dr inż. Zdzisław Śliwa

Po części oficjalnej bawiono się przy mu-
zyce do późnych godzin nocnych, degustując 
pyszną wojskową grochówkę z ogromną 
kiełbasianą wkładką, którą każdy kto chciał 

mógł upiec w rozpalonym przez gości ognisku. 
Grochówka na wojskowej recepturze przy-
gotowana była na miejscu przez Wiesława i 
Marka Urbanowiczów. Kawiarenką i bufetem 
zajęły się panie Irena Rogoziecka i Halina 
Bakalarz oraz Jacek Świątkowski.

Z okazji Szmaragdowego Jubileuszu istnie-
nia Ogrodu „Jedność” w Skokach, jego człon-
kom życzymy wspaniałych plonów, zdrowego 
wypoczynku oraz wszystkiego najlepszego.

a. Wiśniewski

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” - te słowa wypowiedziane przez Roberta Poulet 
w pełni można odnieść do związku Leonardy i Rocha Rogalów, którzy 27 sierpnia br. obchodzili 60- lecie wstąpienia 
w związek małżeński.

Diamentowy Jubileusz Leonardy i Rocha Rogalów!

Ślubowali sobie 27.08.1949 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Gaworzycach w powiecie 
głogowskim, a związek swój przed Bogiem 
potwierdzili w kościele w Nielubii. Ale ich 
śluby poprzedziło wiele burzliwych zdarzeń, bo 
przecież pan Roch urodził się 14.08.1924r. w Bo-
lensdorf w Niemczech, a pani Leonarda z domu 
Maciaszczyk 7.06.1930r. w Nowym Świecie w 
powiecie wieluńskim. Potem był wrzesień 1930 
roku i lata okupacji, które ostatecznie po 1945 
roku doprowadziły ich na Ziemie Odzyskane, 
gdzie ich drogi życiowe skrzyżowały się ze sobą 
i zaowocowały obecnym małżeństwem.

Początkowo małżonkowie zamieszkali u 
rodziców u pani Leonardy w Wierzchowicach 
w powiecie głogowskim, przy czym Ona sama 

pomagała w prowadzeniu ich gospodarstwa 
rolnego, a pan Leonard najpierw pracował 
jako magazynier w PGR-ach. Następnie 
zamieszkali w Marcinkach w gminie Kobyla 
Góra, w powiecie ostrzeszowskim. Teraz pan 
Roch podjął pracę w budownictwie w PBROL 
Ostrzeszów, a następnie już jako mistrz mu-
rarski, do czasu rozpadu NRD pracował w 
Eisenhüttenstadt.

W 1990 roku, po przejściu na emeryturę 
pan Roch zamieszkał u córki Leonardy Por  
(tutaj już wcześniej trafiła pani Leonarda), 
która wraz z mężem Tadeuszem nabyła 
gospodarstwo rolne w Potrzanowie. W roku 
2008 państwo Rogalowie, wraz z córką i jej 
rodziną zamieszkali w Skokach.

Nasi Diamentowi Jubilaci wychowali 3 dzie-
ci – 2 córki i 1 syna. Posiadają 6 wnuków i 4 
prawnuków.  Jak na swe lata cieszą się dobrym 
zdrowiem i szczęściem swych najlbiższych.

Z okazji Diamentowych Godów, Jubilatów 
odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
Tadeusz Kłos wraz z kierownikiem USC Joan-
ną Wolicką – Przywarty, którzy wraz z wiązan-
ką kwiatów przekazali im najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia spokoju, pomyślności 
i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.

W imieniu redakcji „Wiadomości Skockich” 
przyłączamy się do tych życzeń. Naszym Jubila-
tom życzymy kolejnych Jubileuszy oraz cieszenia 
się szczęściem rodziny i szacunkiem Skoczan.

e. Lubawy



Król żniwny 2009.

Skocccy wędkarze u niemieckich przyjaciół. Skoczki w Skorzęcinie.

Program Lepsze Jutro w OPS w Skokach.

Diamentowy Jubileusz państwa Rogalów ze Skoków.

Emeryci na Lednicy. III Festyn w Jabłkowie.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Chór Kameralny nad Soliną.


