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W dniu 12 listopada 2006 r. wybrali mnie
Państwo Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki.
Dzięki Państwa decyzji otrzymałem – podob-
nie jak w 2002 roku – szansę na współtworze-
nie naszej małej ojczyzny. Pamiętam jak przed
czterema laty rozpoczynałem służyć mieszkań-
com naszej gminy, pamiętam jaka była wtedy
sytuacja finansowa gminy, jakie tematy prze-
ważały wówczas w naszych rozmowach.

Wiem o czym mówi się dzisiaj w gminie, co
jest uważane za potrzebne, co trzeba zrobić
dla poszczególnych grup czy środowisk. Jakże
inny jest klimat tych dzisiejszych naszych roz-
mów, inne są oczekiwania, zupełnie inna jest
też sytuacja naszego samorządu. Przede
wszystkim dziś nie ma kłótni, nie ma podcho-
dów i kombinowania. Dziś dominuje atmosfe-
ra skupienia, radni chcą pracować dla społe-
czeństwa, nie ma walki o tzw. stołki, daje się
odczuć powszechne dążenie do zrobienia cze-
goś pożytecznego – dobrego i tą sytuację i tą
atmosferę, uważam za największe osiągnięcie
minionej kadencji. Razem z mieszkańcami stwo-
rzyliśmy fundament pod budowę naszego
wspólnego domu. Teraz nadszedł czas na bu-
dowę ścian i całej reszty. Dokonując wyboru
tych radnych i tego burmistrza, powiedzieli Pań-
stwo „tak” kierunkowi rozwoju gminy, jaki wy-
pracowaliśmy z poprzednią radą. Gmina i
Miasto Skoki mają szansę na kolejne cztery
lata szybkiego, spokojnego rozwoju. Nie obie-
cując i nie oczekując cudów, systematyczną
pracą możemy doprowadzić do realizacji przed-
sięwzięć, które jeszcze niedawno uważaliśmy
za niemożliwe.

Uważam, że tak jak w minionej kadencji
tak i w tej będę burmistrzem wszystkich miesz-
kańców naszego miasta i gminy. Tym, którzy
w ostatnich wyborach oddali na mnie swój głos
bardzo dziękuję. Tych, którzy na mnie nie gło-
sowali przekonam, że potrafię zadbać także o
ich sprawy. Dziękując mieszkańcom za oka-
zane zaufanie obiecuję, że zawsze w moim i
naszych radnych działaniu na pierwszym miej-
scu jest dobro wspólne.

Z wyrazami należnego szacunku

Tadeusz Kłos

PODZIĘKOWANIE

Młodzież w trakcie uroczystości w formie
inscenizacji ukazała najważniejsze wydarzenia
z historii Polski od rozbiorów poprzez Powsta-
nie Kościuszkowskie, Legiony Polskie we Wło-
szech, Powstania: Listopadowe i Styczniowe,
Pierwszą Wojnę Światową oraz objęcie rządów
przez przedstawicieli wolnej Polski.

Uroczyste Apele poświęcone temu ważne-
mu dla Polaków wydarzeniu odbyły się też w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Antoniewie oraz w szkołach  Fundacji „Pomoc
Dzieciom Wiejskim”.

Wszystkie te Akademie i Apele stały się wspa-
niałą i niezapomnianą lekcją historii, nie tylko
dla uczniów, ale także dla wszystkich uczestni-
czących w nich osób.

W dniu 11 listopada do obchodów włączyło
się Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które na
strzelnicy w Antoniewie zorganizowało Niepod-
ległościowy Turniej Strzelecki połączony z uro-
czystym apelem i oddaniem honorów fladze
narodowej i sztandarowi Bractwa.

W godzinach wieczornych członkowie Brac-
twa wraz ze swym sztandarem towarzyszyli
mieszkańcom i członkom innych organizacji oraz
szkół i stowarzyszeń przybyłym do kościoła
pw. Św. Piotra i Pawła by uczestniczyć we

Pamięci Niepodległej!
Uroczyste Akademie, z udziałem: Kombatantów Rzeczypospolitej, władz

samorządowych, duchowieństwa oraz rodziców, w Szkole Podstawowej i
w Gimnazjum, poświęcone historii walk o niepodległość,  rozpoczęły w
piątek 10.11.br. obchody Święta Niepodległości.

Mszy Świętej za Ojczyznę. Uroczysty charak-
ter nabożeństwa odprawianego przez księży
Karola Kaczora i Leszka Sakowskiego pod-
kreślały też pieśni religijne i patriotyczne w
wykonaniu Chóru „Orły Białe” z Poznania.

Po modlitwach i wzruszającym  kazaniu pro-
boszcza Karola Kaczora na temat znaczenia Oj-
czyzny w życiu każdego człowieka, a w szcze-
gólności w życiu Polaków, którzy byli jej po-
zbawieni przez 123 lata zaborów, a także poję-
cia patriotyzmu w czasach niewoli i walk o nie-
podległość oraz w czasie pokoju, zgromadzeni
w towarzystwie pocztów sztandarowych udali
się na Plac Powstańców Wielkopolskich pod
Tablicę Pamiątkową ku czci poległych w wal-
kach o wolność Ojczyzny. Tutaj, po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego i przypomnieniu
przez Andrzeja Surdyka, nauczyciela miejsco-
wego Gimnazjum, tragicznych dziejów narodu
polskiego od czasów rozbiorów poprzez walkę
kolejnych pokoleń o odzyskanie i utrzymanie
niepodległości delegacje Kombatantów,  samo-
rządowców, organizacji i stowarzyszeń oraz
szkół i zakładów pracy złożyły wiązanki kwia-
tów i oddały cześć poległym bohaterom, o pa-
mięci których świadczy ta pamiątkowa tablica.

E. Lubawy
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BY KARPIA NIE ZABRAKŁO NA
WIGILIJNYCH STOŁACH!

Dobiegły końca odłowy jesienne na stawach hodowlanych Gospo-
darstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Skokach.

W ramach odłowów dokonano sortowania ryb. Karp handlowy prze-
wieziony został do magazynów wodnych, z których w m-cu grudniu trafi
do odbiorców i na wigilijne stoły. Kroczek, tj. karp pozyskiwany w dru-
gim roku hodowli trafił do zimochowów, tj. do głębokich stawów, w któ-
rych oczekiwał będzie wiosny, by ponownie trafić na stawy hodowlane.

Hodowla karpia królewskiego stanowi podstawę gospodarowania i jej
powodzenie decyduje o kondycji ekonomicznej Spółki. Stąd też jej kie-
rownictwo ogromną wagę przywiązuje zdrowotności ryb, tj. odpowied-
niemu żywieniu, w którym używa się jedynie ziarna zbóż pozyskiwane-
go głównie w Gminie Skoki. Stały nadzór nad hodowlą sprawuje Woje-
wódzki Inspektor Weterynarii, który produkowanym tu rybom przyznał
Certyfikat Zdrowotności.

Uzupełnieniem hodowli karpia na stawach stanowi hodowla innych
gatunków ryb, wśród których podziwialiśmy wspaniałe egzemplarze suma
i amura, a także mającego swe zasługi w zapewnieniu zdrowej hodowli
szczupaka.

BEZPŁATNE BADANIA
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii No-

wotworów w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, wykona w dniu
14.12.2006 r. 100 badań mammograficznych piersi dla mieszkanek
gminy Skoki, które ukończyły 40 lat.

Mammobus stanie na parkingu przy Przychodni Medycyny Rodzin-
nej Falco w Skokach, przy ul. Ciastowicza 12. U kobiet miesiączkują-
cych mammografie wykonuje się w pierwszych 10 – dniach cyklu mie-
siączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Badania rozpoczną
się o godz. 9.00. W ciągu godziny wykonanych zostanie 10 – 12 mammo-
grafii.

W tym samym terminie tj. 14.12.2006 r. dla 150 mężczyzn w wieku
od 45 roku życia, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu kro-
kowego (prostaty) przewidziane jest pobieranie krwi na oznaczenie
stężenia PSA. Miejsce pobierania krwi: Przychodnia Medycyny Ro-
dzinnej Falco w godz. 9.00 - 16.00. Krew można pobierać po zjedzeniu
posiłku.

Dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 50 lat prowadzone są też
badania na obecność krwi utajonej w kale, w ramach profilaktyki
nowotworów jelita grubego. W dniu 05.12.2006 r. o godz. 15.00 w Sali
Biblioteki Publicznej w Skokach, przy ul. Ciastowicza 11 A, odbędzie się
spotkanie edukacyjne poprzedzające badania mające na celu zachęcenie
do uczestnictwa w nich oraz dostarczenie w formie specjalnych ulotek
niezbędnych prozdrowotnych informacji i probówek do pobrania próbek
kału do badania na obecność krwi utajonej. Probówki do próbek kału
będzie można również odebrać od 06.12.2006 r. w Przychodni Medycy-
ny Rodzinnej Falco. Probówki zbierać będzie laborantka pobierająca krew
na PSA, dnia 14.12.2006 r. w Przychodni Medycyny Rodzinnej Falco,
przy ul. Ciastowicza 12.

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty !!!
Zapisy na badania przyjmowane są w Urzędzie Miasta  i Gminy w

Skokach przez Katarzynę Kantorską pod nr tel. 061 8925 800 lub
osobiście w sekretariacie Urzędu, pokój nr 13.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielko-
polskiego.

PRZYJACIELSKA WIZYTA !
W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Starosty Po-

wiatu Lüneburg z wizytą w powiecie wągrowieckim przebywał
Franz Fietz, który przed objęciem stanowiska Starosty pełnił
funkcję Burmistrza Gminy Zbiorczej Bardowick.

Jako Burmistrz Bardowick Franz Fietz był zwolennikiem dobrych
stosunków między Niemcami i Polską i jednym z inicjatorów podpi-
sania w dniu 18 listopada 1995r. umowy o partnerstwie i współpra-
cy między Zbiorczą Gminą Bardowick oraz Gminą Venhuizen w
Holandii i Gminą Skoki, a następnie wspierał tę współpracę.

Panu Fietzowi w trakcie wizyty towarzyszyła pani Christa
Krüger odpowiedzialna od początku w Starostwie Lüneburskim za
kontakty międzynarodowe.

W trakcie pobytu w Skokach z niemieckimi gośćmi spotkał się
Burmistrz Tadeusz Kłos, a spotkaniu temu towarzyszyli Starosta
Wągrowiecki Józef Sulikowski i Wicestarosta Michał Piechocki
oraz nauczyciele – uczestnicy zorganizowanego w Lüneburgu semi-
narium na temat: Stosunki niemiecko – polskie w odniesieniu do tre-
ści, dydaktyki i metodyki nauczania historii na przykładzie historii
„małych ojczyzn”.

W trakcie przebiegającego w miłej atmosferze spotkania Burmistrz
Kłos złożył na ręce niemieckich przyjaciół adresy pamiątkowe świad-
czące o pamięci i wyrażające im podziękowanie za osobiste zaanga-
żowanie i pomoc w kontaktach między gminami partnerskimi oraz
ich stowarzyszeniami i mieszkańcami.

E. Lubawy

Na stawach nie brak też innych gatunków ryb, a szczególnie karasi,
z których cześć trafi do sprzedaży, a pozostałe po przezimowaniu w
zimochowach posłużą  do zarybienia skockich jezior.

Jak nas informuje Prezes Spółki Ireneusz Belter,  mimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych i plagi kłusownictwa Spółka uzyskała
dość dobre wyniki ekonomiczne, które nie były by możliwe bez pełnej
oddania pracy ichtiologa Bernarda Lubiatowskiego i poświęcenia ryba-
ków, którzy swój los i los swych rodzin od lat związali z gospodarką
rybacką.

E. Lubawy
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Uprawnionych do głosowania było 6587 skoczan. Z uprawnień tych
skorzystało, a tym samym udział w wyborach wzięło 3417 osób – co
stanowi 51,87% ogółu uprawnionych. Poprzednie wybory miały miejsce
27 października 2002r. Uprawnionych do głosowania było wówczas 6125
osób, a udział w głosowaniu wzięło 3912.

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

12 listopada br. drugi raz w historii polskiego samorządu mieszkańcy
dokonali wyboru Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.

W naszej Gminie woli wyborców swe kandydatury zawierzyli: Bur-
mistrz IV Kadencji Tadeusz Kłos, który funkcję Burmistrza pełnił też w
latach 1990 – 1994; oraz Grzegorz Owczarzak – radny i Przewodniczą-
cy Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji Rady Miejskiej IV
Kadencji.

W trakcie głosowania wyborcy zdecydowanie opowiedzieli się za do-
tychczasową linią gospodarowania i kierowania Gminą realizowaną przez
dotychczasowego Burmistrza Tadeusza Kłosa, na którego kandydaturę
oddano 2423 głosy. Za jego kontrkandydatem Grzegorzem Owczarza-
kiem opowiedziało się 927 wyborców.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

W szranki wyborcze do Rady Miejskiej stanęło 44 kandydatów, spo-
śród których wyborcy wyłonili 15-tu radnych.

Po zakończeniu pracy Komisji Obwodowych i ogłoszeniu wyników
przez Miejską Komisję Wyborczą okazało się, że największe zaufanie
wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zyskali:

• W okręgu wyborczym nr 1, obejmującym 3 mandaty (Obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Skokach):

Kujawa Zbigniew – 381 głosów
Wiśniewski Antoni – 231 głosów
Surdyk – Fertsch Wiesława – 220 głosów

• W okręgu wyborczym nr 2, obejmującym 4 mandaty (Obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 2 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach):

Deminiak Franciszek – 528 głosów
Berendt Elżbieta – 363 głosy
Kaniewski Stanisław – 336 głosów
Rosik Michał – 279 głosów

• W okręgu wyborczym nr 3, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 3 w Kakulinie):

Tyl Leszek – 97 głosów

• W okręgu wyborczym nr 4, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 3 w Kakulinie):

Kozłowska Maria – 77 głosów

• W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 7 w Bliżycach):

Witek Roman – 96 głosów

• W okręgu wyborczym nr 6, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 4 w Lechlinie):

Jasiński Ryszard – 105 głosów

• W okręgu wyborczym nr 7, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 4 w Lechlinie):

Sawińska Jolanta – 161 głosów

DOKONALIŚMY WYBORU
12 listopada 2006r. wybieraliśmy naszych reprezentantów do organów gminy, powiatu i województwa wielko-

polskiego.

• W okręgu wyborczym nr 8, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 5 w Potrzanowie):

Stróżewska-Kaczmarek Anna – 115 głosów

• W okręgu wyborczym nr 9, obejmującym 1 mandat (Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 6 w Rejowcu):

  Maćkowiak Elwira – 94 głosy

• W okręgu wyborczym nr 10, obejmującym 1 mandat (Obwodowa
Komisja Wyborcza Nr 6 w Rejowcu):

Kasprzyk Jacek – 78 głosów.

Spośród 10-ciu radnych poprzedniej kadencji, którzy ponownie ubie-
gali się o mandat radnego, miejsca w nowej Radzie zdobyło 5-ciu, a miano-
wicie: Kujawa Zbigniew, Deminiak Franciszek, Jasiński Ryszard,
Sawińska Jolanta i Kasprzyk Jacek. Radni Kaniewski Stanisław i
Witek Roman funkcję radnego sprawowali w poprzednich kadencjach.

WYBORY DO RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

W wyborach do Rady Powiatu, Miasto i Gmina Skoki wraz z Gminą
Mieścisko stanowiły jeden okręg wyborczy, w którym o mandat radnego
ubiegało się 31 kandydatów.

Spośród wyżej wymienionych gmin, największe poparcie wyborców
zyskali dotychczasowi radni:

• Krzysztof Migasiewicz – z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu-
ostatniej kadencji

• Józef Sulikowski – Starosta Wągrowiecki minionej kadencji
oraz
• Grzegorz Owczarzak – mieszkaniec naszej Gminy
• Leszek Bodus – mieszkaniec Gminy Mieścisko.
Wyżej wymienieni radni będą reprezentować nasz okręg wyborczy w

Radzie Powiatu Wągrowieckiego.

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wśród kilkudziesięciu kandydatów do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego woli wyborców poddali się też mieszkańcy Gminy Skoki: Ja-
rosław Berendt i Dariusz Betka oraz znani nam mieszkańcy sąsiednich
gmin: Stanisław Owsianny i Józef Juszkiewicz. Niestety uzyskane
przez nich głosy nie dały im miejsca w Sejmiku, a ich rozbicie doprowa-
dziło do tego, że Powiat wągrowiecki w obecnej kadencji nie będzie miał
swego przedstawiciela we władzach samorządowych Województwa Wiel-
kopolskiego.

E. Lubawy

Szanowni Państwo - mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki !
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim wyborcom, którzy w

wyborach samorządowych oddali na nas swoje głosy.
Dziękujemy, że zechcieliście obdarzyć nas tak wielkim kredytem za-

ufania. W poczuciu odpowiedzialności potwierdzamy wszyscy deklarację
wspólnego, zgodnego  współdziałania dla dobra naszej gminy i wszyst-
kich jej mieszkańców.

Postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.

Radni Rady Miejskiej Miasta i Gminy Skoki: Elżbieta Berendt, Maria
Kozłowska, Elwira Mackowiak, Jolanta Sawińska, Wiesława Surdyk-
Fertsch, Anna Stróżewska-Kaczmarek, Franciszek Deminiak, Ryszard
Jasiński, Stanisław Kaniewski, Jacek Kasprzyk, Zbigniew  Kujawa,
Michał Rosik, Leszek Tyl, Antoni Wiśniewski, Roman Witek.
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w okresie od  21.10. do 27.11.2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w następują-
cych sprawach:
• Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-

mości zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, położonej w Lechli-
nie obejmującej działki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400
ha oraz powołania komisji przetargowej;

• Wyłączenia ze sprzedaży drewna, pozyskanego z działki nr 31 w Ro-
ścinnie, będącego własnością Gminy Skoki;

• Zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działki nr 31 w
Rościnnie, będącej własności Gminy Skoki;

• Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki nr
729 w Potrzanowie;

• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i Gminy
Skoki za III kwartał 2006 r.;

• Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku komunalnym nr 5 położonym w Szczodrochowie, przezna-
czonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;

• Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu
użytkowego położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w
Pawłowie Skockim oraz powołania komisji przetargowej;

• Zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dys-
ponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone realizo-
wane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;
• Umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do

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

Ze względu na bezskuteczność postępowania egzekucyjnego umorzono
należności cywilnoprawne z tytułu czynszu dzierżawnego oraz zaległo-
ści z tytułu usług komunalnych.

• Przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2006;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy paliw (olej napędo-
wy, benzyna) do pojazdów i urządzeń Gminy Skoki w 2007 roku, za-
twierdzenia się i powołania komisji przetargowej;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dowozy szkolne do placówek
oświatowych w Gminie Skoki w 2007 roku, zatwierdzenia siwz oraz
powołania komisji przetargowej;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego zatwierdzenia ogólnych warun-
ków przetargu na utrzymanie czystości i porządku na ulicach miejskich
w Skokach w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz powołania
komisji przetargowej;

• Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy opału (węgiel, miał)
do placówek samorządowych w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.,
zatwierdzenia siwz i powołania komisji przetargowej;

• Powołania Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji zużytych  skład-
ników majątku trwałego stanowiącego wyposażenie Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Skokach;

• Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej  stanowiącej działkę nr 630/5 o pow. 0,0732 ha  położo-
ną w Skokach;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grun-
towej stanowiącej działkę nr 15/35 o pow. 0,0759 ha położoną w Sławie
Wlkp.

Treść zarządzeń dostępna jest w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

DZIAŁANIA BIEŻĄCE
Wykazano do sprzedaży:
• Nieruchomość położoną we wsi Potrzanowo, stanowiącą działkę nr 729

o pow. 109 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki;

• Lokal nr 2 w budynku komunalnym nr 5 położonym w Szczodrochowie
oraz części przynależne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat ułamkowej części gruntu, z działki nr 49/5 o pow. 0,1422 ha,
przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

- Podpisano 3 umowy notarialne sprzedaży na poszerzenie działek letni-
skowych w Potrzanowie oraz umowę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
1 w Kakulinie, wraz z użytkowaniem wieczystym części działki nr 89/2.

- Przekazano do Wojewody Wielkopolskiego 47 wniosków kredytowych
rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Wojewoda wydał
dotychczas 11 opinii wniosków, które przekazano rolnikom.

- Sporządzono wycenę działki nr 244/1 w Lechlinie, przeznaczonej do
sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki z
11.07.2006 r.

- Zakończono przebudowę chodnika z murem oporowym na ul. Kościel-
nej w Skokach.

- Zakończono prace porządkowe w lesie gminnym w Rościnnie.

- Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w 2007 roku. W
ramach wsparcia finansowego przewidziano zadania polegające m.in. na
opiece wychowawczo-trenerskiej nad grupą młodzieży, przeprowadza-
niu rozgrywek Ligii Okręgowej w różnych kategoriach wiekowych, pro-
wadzeniu zajęć treningowych. Otwarcie złożonych w ramach konkursu
ofert nastąpi 20.12.2006 r.

PRZETARGI
Rozstrzygnięto
- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej działkę nr 581/7 o pow. 0,0956 ha położoną w Skokach.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33  696 zł. Do przetargu
przystąpiła 1 osoba. Działkę sprzedano za kwotę 34  036 zł.

Ogłoszono
- Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow.

83,16 m2 położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Paw-
łowie Skockim. Przetarg zaplanowano na 28 listopada br.

- Przetarg nieograniczony na dostawy paliw (olej napędowy, benzyna) do
pojazdów i urządzeń Gminy Skoki. Przetarg odbędzie się 5.12.2006 r.

- Przetarg nieograniczony na dowozy szkolne do placówek oświatowych
w Gminie Skoki w 2007 roku. Przetarg odbędzie się 6.12.2006 r.

- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
obiektem szkoły w budowie, położonej w Lechlinie, obejmującej działa-
ki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha. Cena wywoław-
cza sprzedaży nieruchomości wynosi 332  450,00 zł brutto.

- Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2006 r.
- Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na ulicach

miejskich w Skokach w 2007 r. Otwarcie ofert nastąpi 8.12.2006 r.
- Przetarg nieograniczony na dostawy opału (węgiel, miał) do placówek

samorządowych w 2007 roku, w ilościach do 176 ton węgla oraz do 14
ton miału. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 12.12.2006 r.

- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej obejmującej działkę nr  630/5 o pow. 0,0732 ha położo-
ną w Skokach. Przetarg zaplanowano na 28.12.2006 r.

- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 15/35 o pow. 0,0759 ha położoną w Sławie Wlkp.
Przetarg zaplanowano na 28.12.2006 r.
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KOMUNIKAT

W związku z ukazaniem się w „Głosie Wągrowieckim”
nr 47 (714) z dnia 24 listopada 2006 r. artykułu pod tytułem
„Burmistrz wyrolował wszystkich?”, w którym kandydat na
radnego Leszek Gronowicz znieważa nie tylko moją osobę,
ale i członków komisji wyborczych informuje, że w dniu 24
listopada 2006 r. wystąpiłem do Prokuratury Rejonowej w
Wągrowcu o wszczęcie z urzędu postępowania karnego z
art. 226 Kodeksu Karnego.

W myśl tego artykułu „kto znieważa funkcjonariusza pu-
blicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku”.

Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Drodzy Mieszkańcy
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poparli na-
sze kandydatury w wyborach samorządowych.

Ciesząc się z zaufania jakim nas Państwo obdarzyli
obiecujemy, że będziemy podejmować i wspierać wszyst-
kie działania, które przyczynią się do rozwoju Miasta i
Gminy Skoki oraz pomyślności mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
radni z listy Forum Obywatelskiego

Józef Sulikowski
Przemysław Bogunia
Andrzej Konieczka

Szanowni Państwo,

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Skoki i Mieścisko, któ-
rzy okazali mi zaufanie, oddając na mnie swoje głosy
w wyborach do Rady Powiatu Wągrowieckiego skła-
dam serdeczne podziękowania.

Z poważaniem
Wiesław Nowak

PODZIĘKOWANIE

Za liczny udział w wyborach samorządowych oraz za
oddane głosy z całego serca dziękuje radny Rady Po-
wiatu Wągrowieckiego - Krzysztof Migasiewicz.

BURMISTRZ  MIASTA   I   GMINY W SKOKACH
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Tel. 061 8 925 � 801, fax 061 8 925 803

OG£ASZA   PRZETARG   USTNY
NIEOGRANICZONY

na  sprzeda¿:

1.Niezabudowanej dzia³ki nr 630 / 5  o  pow. 0,0732 ha, po³o¿o-
nej w Skokach  przy ulicy W¹growieckiej.

- cena  wywo³awcza  do  przetargu                         22.926,-z³ brutto
- wadium                                                                    3.000,-z³

Dzia³ka zapisana jest w ksiêdze wieczystej KW Nr 46.832 w S¹-
dzie Rejonowym w W¹growcu jako w³asno�æ Gminy Skoki i obej-
muje teren przeznaczony  w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki pod zainwe-
stowanie  jednostek osadniczych.

Wadium nale¿y wp³aciæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 grudnia 2006 r. (pi¹tek) bezpo�rednio w kasie Urzêdu Miasta
i Gminy w Skokach - pokój  nr  5  do godz. 15.00  w wy¿ej wyzna-
czonym terminie.

Przetarg odbêdzie siê w dniu w 28 grudnia 2006 roku (czwar-
tek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
przy ul. Ciastowicza 11.

W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i osoby prawne,
które wp³ac¹ wadium w ustalonej wysoko�ci  gotówk¹ w wyzna-
czonym terminie.

2. Niezabudowanej dzia³ki nr 15/35  o  pow.  0,0759 ha po³o¿o-
nej w S³awie Wlkp.

- cena wywo³awcza do przetargu                   9.859,80,-z³ brutto
- wadium                                                   1.000,00,-z³

Dzia³ka zapisana jest w ksiêdze wieczystej Kw Nr 43.475 w S¹-
dzie Rejonowym w W¹growcu jako w³asno�æ Gminy Skoki i obej-
muje teren przeznaczony  w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania Gminy Skoki, pod zainwestowanie jedno-
stek osadniczych.

Wadium nale¿y wp³aciæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 grudnia 2006 roku (pi¹tek) bezpo�rednio w kasie Urzêdu
Miasta i Gminy w Skokach � pokój nr 5 do godz. 15.00  w wy¿ej
wyznaczonym terminie.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 grudnia 2006 roku (czwartek)
o  godz. 13.00  w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
przy ulicy Ciastowicza 11.

W przetargu mg¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i osoby prawne,
które wp³ac¹ wadium w ustalonej wysoko�ci gotówk¹ w wyzna-
czonym terminie.

3.  Szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy pokój
nr 2, tel. 061  8 925  814  lub  8 925 815

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Skoki
Tadeusz  K³os
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
Wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu to jedno z zadań

wychowawczych szkoły, dlatego ważne wydarzenia historyczne zwią-
zane z przeszłością naszej ojczyzny są obchodzone w szkole bardzo
uroczyście.

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przybrała cha-
rakter uroczystości kierowanej nie tylko do młodzieży szkolnej, ale także
społeczności lokalnej, w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz ro-
dzice.

Zaprezentowane widowisko miało na celu zapoznać i przypomnieć
najważniejsze wydarzenia z historii naszej ojczyzny, które doprowadziły
do upragnionej wolności. Poszczególne sceny przeplatane były piosenka-
mi i pieśniami patriotycznymi dobrze znanymi publiczności, co znalazło
wyraz w aktywnym włączaniu się do ich śpiewania. Aplauz zebranych,
oklaski, a także słowa uznania były najprzyjemniejszą formą uznania
wysiłku włożonego w przygotowanie i wystąpienie młodych wykonaw-
ców, na których barki w przyszłości spadnie obowiązek wychowania w
duchu patriotyzmu kolejnych pokoleń.

UMIEM POWIEDZIEĆ „NIE”
14 listopada uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach z

zakresu profilaktyki uzależnień.
Dzięki uczestnictwu w tego typu zajęciach, prowadzonych metodami

aktywizującymi, wzbogacili swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikają-
cych z uzależnienia. Doskonaliły także umiejętność radzenia sobie z pre-
sją grupy, utrwalały postawy i zachowania społeczne warunkujące prawi-
dłowy rozwój.

MISTRZOWIE SZACHÓW
19 listopada kilku uczniów reprezentowało naszą szkołę w Mi-

strzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach.
Niedzielne przedpołudnie spędzili wysilając umysły i prezentując swo-

je umiejętności zdobyte w trakcie mozolnych ćwiczeń na zajęciach poza-
lekcyjnych organizowanych w szkole. Okazało się, że w dobie kompute-
rów i telewizji satelitarnej szachy to  nadal gra, która przyciąga swoja
atrakcyjnością nawet najmłodszych. Nasi reprezentanci pokonując wielu
przeciwników przekonali się, że warto brać udział w rywalizacji, czego
dowodem jest zdobycie II miejsce w kategorii juniorów przez Patryka
Bałażyka.

NAJLEPSI PIŁKARZE
Tegoroczny sezon piłkarski zakończył się dla reprezentacji szko-

ły bardzo pomyślnie.
Podczas rozgrywanych na stadionie w Skokach Mistrzostwach Szkół

Podstawowych w Piłce Nożnej nasi piłkarze zdobyli I miejsce. Tak wielki
sukces zapewniło pokonanie drużyn z Łekna, Żelic, Damasławka i Wą-
growca.

W PACANOWIE KOZY KUJĄ…
Nie ma chyba takiej osoby, która nie znałaby Koziołka Matołka –

postaci stworzonej przez Kornela Makuszyńskiego (tekst) i Maria-
na Walentynowicza (rysunki).

Fabuła książeczek o Koziołku sprowadza się do podróży bohatera po
świecie w poszukiwaniu mitycznego Pacanowa, gdzie ponoć podkuwają
kozy. 19 listopada uczniowie naszej szkoły: Kujawa Filip, Kujawa Ma-
ciej, Kubińska Kinga, Maryniocha Marta, Niezen Patryk, Okasza-Skibiń-
ska Monika, Paśk Julia, Rogal Marta, Stróżyńska Wiktoria, Szymańska
Joanna, nie szukali bynajmniej Pacanowa, lecz po wizycie w księgarni

Empik, bez problemów trafili do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie z
aktorem Mariuszem Sabiniewiczem (rola Norberta w serialu ,,M jak
miłość”). Wspólnie z panem Mariuszem przeżywaliśmy niesamowite
przygody i niezwykłe historie Koziołka Matołka, który ,,…błąkał się po
całym świecie, aby dojść do Pacanowa.” Po spotkaniu i otrzymaniu auto-
grafów udaliśmy się do McDonalda, by nabrać sił po tak wyczerpujących
podróżach! Opiekę nad uczniami sprawowały Aldona Lubiatowska i Li-
dia Eksler

P.S. W rzeczywistości istnieje miejscowość Pacanów w województwie
świętokrzyskim.

SPOTKANIE Z KULTURĄ
22 XI 2006 r. na sali gimnastycznej odbył się program rozrywkowy

pt. TOBIE SZKOŁO, podczas którego satyryk Roman Brochocki wy-
woływał szczery uśmiech na twarzach uczniów.

W koncercie nie zabrakło humoru, satyry, piosenki i gry na instrumen-
tach. Pisząc krótko: był to koncert wesoły o życiu szkoły, który jak co
roku zapewniła swoim uczniom Renata Stróżewska.

KONKURS SALAMANDRY
9 listopada 2006 r. uczniowie zmagali się z przyrodniczymi zada-

niami szkolnego etapu konkursu Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody Salamandra.

Zadania dotyczyły tematu przewodniego tegorocznego konkursu Ta-
trzański Park Narodowy oraz pozostałych parków narodowych w Pol-
sce. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Sebastian Rosik – kl. VIc,
Marta Szmyra – kl. Vc, Aleksandra Samol – kl. Vc, Joanna Szymańska –
Vc oraz Olimpia Stróżyńska – kl. VIb. Etap okręgowy odbędzie się 10
lutego 2007 r. w naszej szkole.

                                    Zespół Przyrodników

Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tradycyjnie już z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano na-
grody i wyróżnienia nauczycielom, którzy przyczynili się do podnie-
sienia poziomu nauczania oraz osiągnęli znaczące wyniki w pracy
dydaktycznej.

W tym roku – po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum - nauczy-
ciele odebrali nagrody wszystkich typów i tak: Nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej otrzymała p. Wiesława Surdyk - Fertsch,  Nagrodę Kuratora
Oświaty -  pp. Iwona Migasiewicz oraz Magdalena Samol. Wymienione
wyżej nagrody wręczyła w Sali Herbowej Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu Kurator Lucyna Białk - Cieślak.

Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Skoki otrzymali: pp.Wiesława
Hauke, Danuta Kobus - Bogunia, Wiesław Nowak, Michał Wołkow i Mi-
chał Nowakowski.

Nagrody Dyrektora Szkoły wręczono: pp. Alicji Nowak, Ilonie Wę-
glewskiej, Małgorzacie Dudek, Hannie Węglewskiej, Dorocie Mrozińskiej,
Małgorzacie Zaganiaczyk, Barbarze Dembińskiej, Małgorzacie Zrobczyń-
skiej, Marii Malinowskiej, Elżbiecie Berendt, Krzysztofowi Ołdziejew-
skiemu i Andrzejowi Surdykowi.

Ponadto p. W.Surdyk-Fertsch otrzymała na podstawie uchwały Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego od Marszałka Wielkopolski odznakę
honorową „Zasłużony dla Rozwoju Wielkopolski”.

„GÓRA GROSZA”
W dniach od 16- 27 października br. trwała Ogólnopolska Akcja

„Góra grosza”.
 Tradycyjnie już młodzież naszego gimnazjum podjęła trud uczestnic-

twa w zbiórce grosików na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka.
W tym roku zebraliśmy 277, 82zł.  Najwięcej uzbierały klasy: IIIa- 96,25zł,
Ia- 35,22zł, IIb- 26,76zł . Akcję jak zawsze zorganizował samorząd uczniow-
ski oraz pp. Małgorzata Zrobczyńska i Elżbieta Berendt.
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

KONKURS RECYTATORSKI
Czterech uczniów, wyłonionych w etapie szkolnym, czyli Ewelina

Budka (1c), Karolina Graczyk (3b), Marek Popielski (2c) i Paulina
Popławska (3c) wzięło udział  25.10. br. w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim „Złoty Klon”, który tradycyjnie odbywał się w Łeknie.

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało „Na wesołą nutę”, więc uczestnicy
starali się rozbawić widzów, konkurentów, a przede wszystkim jurorów.
Werdykt zapadł po niedługiej naradzie. Przyznano dwa drugie miejsca,
jedno trzecie i trzy wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza
Ewelina Budka! Otrzymała dyplom i książkę z sentencjami w języku
łacińskim, natomiast wszystkich uczestników obdarowano pamiątkowy-
mi drobiazgami.

Paulina Popławska –„Szkolny Miszmasz”

„POJEDZIEMY NA ŁÓW”
16 listopada br. w Rąbczynie odbył się VI Powiatowy Konkurs Ło-

wiecko- Ekologiczny „Pojedziemy na łów”.
Naszą szkołę reprezentowali: Marta Kantorska kl. IIIe, Maria Kęsik i

Mikołaj Wojtkowiak z klasy IIIc. Uczniowie oprócz testu pisemnego
musieli wykazać się w konkurencjach sprawnościowych. Ocenie podlega-
ły również przygotowane wcześniej prace. Jedną z nich była budka lęgo-
wa, którą wykonali uczniowie klasy IIIa : Wojciech Cibail i Dominik No-
wak oraz praca plastyczna wykonana przez Bartłomieja Bejmę z IIIc.
Nasi uczniowie po zaciętej walce zajęli I miejsce. Do konkursu uczniów
przygotowywała p.Magdalena Samol.

DZIEŃ ŻAŁOBY
Zgodnie z decyzją ministra edukacji – Romana Giertycha, piątek

27.10 został ogłoszony dniem żałoby we wszystkich szkołach w całej
Polsce. Tego dnia na trzeciej godzinie lekcyjnej, również w naszej
szkole odbył się apel poświęcony pamięci uczennicy drugiej klasy
Gimnazjum nr 2 w Gdańsku. Anna H. nie mogąc znieść upokorzenia
dokonanego przez kolegów z klasy popełniła samobójstwo.

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy oraz pracownicy administracyjni
naszego gimnazjum oddali szacunek zmarłej Ani, zachowując minutę ci-
szy. Wszyscy uczniowie rozmawiali o tym tragicznym wydarzeniu nie
tylko podczas przerw, ale też z wychowawcami na tzw. godzinach wy-
chowawczych. Był to też czas refleksji nad naszym własnym zachowa-
niem i postępowaniem.

Karolina Markiewicz – „Szkolny Miszmasz”

PROGRAM „ORANGE DLA ZIEMI”
Pod koniec września bieżącego roku szkolnego 2006/2007 nasza

szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego
„Orange dla Ziemi”.

Celem programu jest:
· Kształtowanie świadomości bezpośredniej odpowiedzialności za oto-

czenie  i świat
· Wzmacnianie postaw obywatelskich przyjaznych środowisku
· Rozwijanie umiejętności uczciwego działania publicznego
· Zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do życia we współ-

czesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie
Do programu przystąpiło 5000 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych  z całego kraju. Warunkiem przystąpienia było udokumentowanie
akcji „Sprzątania Świata”, napisanie sprawozdania i dwutygodniowe
uczestnictwo w debacie internetowej on-line na tematy odpowiedzialno-
ści za środowisko naturalne i otaczający nas świat.

 Z dumą musimy stwierdzić, że nasze gimnazjum znalazło wśród  100
szkół wytypowanych do drugiego etapu.

Etap drugi trwający cały rok szkolny wymagać będzie od naszych
uczniów jak również od opiekunów i wychowawców większego zaanga-
żowania. Zespoły w wyznaczonych terminach przeprowadzać będą 4
projekty związane ze szkołą, regionem w którym mieszkają, naszym kra-
jem i Europą.

Podsumowaniem drugiego etapu będzie również ogólnopolska publicz-
na debata, do której zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich 100
szkół realizujących projekty.

Do udziału w trzecim etapie zaproszonych zostanie 25 zespołów szkol-
nych, które wezmą udział w ekspedycji badawczej w wybranym regionie
Polski.

Szkolni opiekunowie programu: Małgorzata Dudek, Magdalena Samol

PROJEKT EKOLOGICZNY
24.10.2006 roku w ramach programu „Orange dla Ziemi” mło-

dzież naszego gimnazjum wzięła udział w projekcie ekologicznym
pod hasłem:  „Bawiąc uczymy się dbać o środowisko naturalne”.

Uczniowie wcześniej otrzymali zagadnienia i w zespołach klasowych
przygotowywali się do ich realizacji.

 Jednym z zadań było wykonanie pracy plastycznej – kolażu przedsta-
wiającego dowolną kompozycję z naturalnych materiałów przyrodniczych.
Każda klasa wykazała się ogromną pomysłowością i inwencją twórczą..

Najwięcej emocji towarzyszy zawsze zadaniom konkursowym  rywa-
lizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pytaniach konkur-
sowych widoczna była korelacja między różnymi przedmiotami w szko-
le. Młodzież musiała wykazać się znajomością opisów przyrody ze zna-
nych dzieł literackich, etykiet ekologicznych, zręcznością w rzutach do
celu i spostrzegawczością  w układaniu sylwetek zwierząt z wielu elemen-
tów.

Najzabawniejszą okazała się ostatnia konkurencja. Poszczególne ze-
społy klasowe musiały zaprezentować piosenki, których treść nawiązy-
wała do w/w tematu. Młodzież wykazała się niewyczerpaną skarbnicą
piosenek, przecząc powszechnie panującej opinii, że nie umie śpiewać. Z
braku czasu konkurencja nie została rozstrzygnięta i  wszyscy otrzymali
maksymalną liczbę punktów.

Uwieńczeniem tego przedsięwzięcia było wręczenie nagród ufundowa-
nych przez Burmistrza UMiG w Skokach. Nagrody wręczył przedstawi-
ciel urzędu  p. Krzysztof Mańka.

Projekt przygotowały pp.: Małgorzata Dudek, Alicja Nowak, Maria
Malinowska, Magdalena Samol i Ilona Węglewska.

Organizatorki serdecznie dziękują wychowawcom i opiekunom za za-
angażowanie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu.

Magdalena Samol

ZAPROSZENIE
W niedzielę, 10 grudnia br. w godz. 15.00-18-00 w Gimnazjum nr 1

w Skokach przy ul. Rogozińskiej 1 odbędzie się JARMARK BOŻO-
NARODZENIOWY, czyli prezentacja prac uczniów i rodziców, któ-
rzy uczestniczą w projekcie pt. „Boże Narodzenie w tradycji i kultu-
rze europejskiej”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  Mieszkańców Miasta i Gminy
Skoki do wspólnego spędzenia czasu. Czekają na Państwa kramy ze świą-
tecznymi piernikami, kartkami i ozdobami  a także fotograf ze św. Miko-
łajem oraz loteria.

Organizatorzy

PODZIĘKOWANIE
Przez pół roku trwała akcja mająca na celu zaopatrzenie szkół w

pomoce naukowe. Producenci szukali na terenie całej Polski spon-
sorów, którzy deklarowali dowolne kwoty na zakup potrzebnych da-
nej szkole pomocy dydaktycznych.

W ciągu kilku miesięcy nasze gimnazjum otrzymało  90 lektur, kilkana-
ście map i atlasów historycznych i geograficznych, ponad 30 plansz mate-
matycznych, polonistycznych, biologicznych i historycznych oraz plan-
sze z znakami drogowymi.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1

Ogólną pomoc  ponad 5 tys. zł. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ser-
decznie dziękują firmom i osobom prywatnym za pomoc w zakupie tych
pomocy. Oto nasi darczyńcy: Gospodarstwo Rybackie  - p. I. Belter, Ap-
teka „Pod Moździerzem” – p. A. Jachna, Sklep spożywczo-przemysłowy
- p. M. Graczyk, Kominiarstwo – p. A. Krupecki, Sękbud – p. H. Sękow-
ski, ZPHU „Odzysk” – p. P. Radziński,  Mirbud- p.A. Giersig, Zakład
Remontowo-Budowlany – p. M. Rosik i  AxelMet – p. M. Wójcik.

JAK CHRONIĆ SIĘ
PRZED PRZEMOCĄ

26 września 2006 r. nasza szkoła oficjalnie zgłosiła swój udział w
kampanii - Szkoła bez przemocy.

Wcześniej   w roku szkolnym 2005/2006 została przeprowadzona an-
kieta wśród młodzieży gimnazjalnej odnośnie występowania zjawiska
przemocy i agresji w szkole. Ankieta była anonimowa, ale młodzież pode-
szła do tematu bardzo poważnie i uzyskane informacje pozwoliły na
wprowadzenie kilku istotnych zmian jak np. większa kontrola nauczycie-
li dyżurujących podczas przerw międzylekcyjnych. Dokument został
podpisany przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Dyrekto-
ra, Radę Rodziców i Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach P. Tadeusza
Kłosa.  

W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy,
jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko ude-
rzanie, szczypanie, bicie, czy popychanie.

Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy gdy:
· jesteś przezywany
· ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat
· jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki
· ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy
· ktoś kradnie Twoje pieniądze
· w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie
· dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony
·nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców

Pamiętaj - niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i doku-
czanie, to nie Twoja wina. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec
innych osób.

Co możesz zrobić?
Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś.

Możesz powiedzieć przyjacielowi, nauczycielowi albo rodzicom.
Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o
tym nie powiesz. Nie jest to łatwe. Możesz się wstydzić lub obawiać,
że zmartwisz tym rodziców lub sprawisz im kłopot. Jeśli nie chcesz
sam opowiedzieć o problemie poproś np. kolegę, koleżankę, rodzeń-
stwo, babcię lub dziadka, aby pomogli Ci o wszystkim opowiedzieć
rodzicom. Jeśli zamiast mówić o problemie wolisz o tym napisać -
przygotuj list do rodziców i opisz jak się czujesz. Pamiętaj, że w
szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który
powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Spróbuj znaleźć taki
moment, kiedy będziesz mógł powiedzieć mu o tym tak, aby nikt się
nie zorientował. Możesz np. zostać po lekcji, prosząc o wyjaśnienie
jakiegoś tematu.

W szkole jestem praktycznie każdego dnia i zawsze znajdę czas
dla Twojej sprawy.

Uwierz – Ty także jesteś kimś ważnym i musisz czuć się bezpiecz-
ny.                                                                        

   Pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski

FUNDACJA LAUREATEM KON-
KURSU PRO PUBLICO BONO 2006

Miło nam poinformować, że działalność Fundacji „Pomoc Dzie-
ciom Wiejskim” w Bliżycach w dziedzinie oświaty, a zwłaszcza jej
działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży wiejskiej, znalazła uznanie działającej w Krakowie Ka-
pituły Konkursu Pro Publico Bono Na Najlepsze Dzieło Obywatel-
skie podejmowane przez wolnych Obywateli Niepodległej Rzeczy-
pospolitej działających w służbie dobra wspólnego.

Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach, która była uczestni-
kiem Konkursu w roku 2006 przyznano wyróżnienie w kategorii – Eduka-
cja za dzieło „Przełamując fale – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży wiejskiej gminy Skoki w województwie wielkopolskim”.

O tym szlachetnym wyróżnieniu przyznanym przez Kapitułę Kon-
kursu, w składzie której zasiadają wybitne osobistości Rzeczypospolitej
– profesor Andrzej Zoll i premier profesor Jerzy Buzek – kierownictwo
Fundacji poinformowało w dniu 23 listopada br. na zorganizowanym z tej
okazji spotkaniu zaproszonych gości. Goście to: Burmistrz Tadeusz Kłos,
Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, radni byłej i obecnej ka-
dencji Rad Miast i Gmin Skoków i Murowanej Gośliny oraz przedstawi-
ciele nauczycieli i pracowników Fundacji.

Prezes Jan Sztylka oraz dyrektorzy Wojciech Dudek i Grzegorz Matu-
szak w imieniu kierownictwa Fundacji przedstawili obecnym jej założe-
nia oraz osiągnięcia w dziedzinie oświaty przedszkolnej (obejmującej 32%
dzieci 3-letnich, 78,72% dzieci 4-letnich oraz 100% dzieci 5-cio i 6-cio
letnich) i nauczania w zakresie szkolnictwa podstawowego. W zakresie
opieki społecznej, Fundacja stara się pozyskiwać z różnych źródeł środki
finansowe, które są przeznaczane na stypendia i zakup pomocy nauko-
wych i podręczników dla coraz większej liczby uczniów. Ponadto obej-
muje ona swoją działalnością, rosnącą z roku na rok, liczbę dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. Na spotkaniu omówiono też sprawy z zakresu
inwestycji i prowadzonych działań dla poprawy bazy lokalowej Szkół,
prowadzonych przez Fundacje oraz przedstawiono plany na przyszłość.

Referujący równocześnie wskazywali, że wielu wyżej wymienionych
osiągnięć nie dało by się zrealizować bez pomocy Samorządów Gmin-
nych dlatego apelowano o dalsze zrozumienie i współpracę ze strony
nowo wybranych  władz lokalnych dla dobra dzieci korzystających z
usług Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”.

E. Lubawy

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO W ANTONIEWIE

W MIEŚCIE STASZICA
8-osobowa grupa młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-

czego w Antoniewie w towarzystwie wychowawczyni Grażyny Luba-
wej wybrała się do Piły na przechadzkę szlakiem pilskich zabytków.

Dziewczęta i chłopcy zwiedzili świątynię, które przetrwały do na-
szych czasów. Wśród nich między innymi: wybudowany w latach 1895-
1896 neogotycki kościół pw. Świętego Stanisława Kostki oraz neobaroko-
wy, zbudowany w latach 1912-15, kościół pw. Świętej Rodziny.

W czasie kilkugodzinnego pobytu uczestnicy wycieczki przespacerowa-
li się nielicznymi już dziś ulicami ze starą zabudową, przyjrzeli się z bliska
kamienicom z przełomu XIX i XX stulecia. Odwiedzili również dom Stani-
sława Staszica, w którym mieści się muzeum jego imienia. Młodzież zapo-
znała się z ekspozycją pamiątek związanych z życiem Stanisława Staszica
i z jego różnorodną  działalnością publiczną, podziwiała zbiór jego dzieł i ich
tłumaczeń, a także meble i obrazy z epoki Oświecenia.

Wycieczkowicze swoimi wrażeniami z pobytu w Pile i z wiadomościami
dotyczącymi historii i zabytków tego miasta podzielili się z koleżankami i
kolegami.

G.Lubawa
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SPORT I TURYSTYKA
PODSUMOWANIE TURNIEJU

„WIEJSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ”
Po 21 spotkaniach na boiskach zakończyły się rozgrywki „Wiej-

skiej Ligi Piłki Nożnej 2006”. Do Turnieju zgłosiło się 6 drużyn,
spośród których w trakcie z powodu trudności w skompletowaniu
zespołu wycofała się reprezentacja Roszkowa. Udział w rozgryw-
kach, w których łącznie padło 137 bramek, wzięło 115 zawodników,
w tym: 28 z Potrzanowa, 20 z Rakojad, 18 z Pawłowa Skockiego, 21 z
Kakulina, 16 z Łosińca i 12 z Roszkowa.

Turniej zakończył się zwycięstwem „KS” Potrzanowo, który zdobył 21
punktów i 38 bramek. Drugim miejscem z liczbą 40 bramek i 18 punktami
cieszyli się zawodnicy „Korony” Rakojady. Trzecie miejsce z 9 punktami i
21 bramkami zajęło Pawłowo Skockie. Kolejne, czwarte miejsce z 7 punk-
tami i 20 bramkami przypadło drużynie „United” Kakulin, a piąte miejsce z
4 punktami i 18 zdobytymi bramkami zajął zespół „ŁKS” Łosiniec.

27 października br w Bibliotece Miejskiej, z udziałem organizatorów i
przedstawicieli drużyn odbyło się podsumowanie Turnieju i ogłoszenie
wyników. Tutaj też z rąk Burmistrza Tadeusza Kłosa reprezentanci zwy-
cięskiej drużyny – „KS” Potrzanowo otrzymali kryształowy puchar, a
wszystkie drużyny obdarowane zostały nagrodami w postaci sprzętu
sportowego i strojów sportowych, których wartość uzależniona została
od miejsc zajętych w tabeli.

TURNIEJ
„ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”

Skoccy siatkarze w składzie: Przemysław Frąckowiak, Igor Futro,
Hubert Malicki, Marcin Wołkow, Marcin Ślósarczyk, Mariusz So-
snowski, Łukasz Mioduszewski, i Bartosz Kramer pokonując dru-
żynę z Wągrowca w stosunku 3 : 0 zostali zwycięzcą Turnieju Piłki
Siatkowej organizowanego w dniu 11 listopada br. w hali skockiego
gimnazjum o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Oprócz zawodników ze Skoków i z Wągrowca w Turnieju spotkały się
też drużyny z Rogoźna, Mieściska, Werkowa i Murowanej Gośliny.

Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Rogoźna, a czwarte miejsce
przypadło siatkarzom z Werkowa.

E. Lubawy

CZOŁOWE SIATKARKI W SKOKACH
Dnia 4 i 5 listopada 2006 r. w hali Gimnazjum Nr 1 im. Polskich

Olimpijczyków w Skokach odbył się III Turniej o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki z udziałem czołowych Klubów Polskiej
Ligi Siatkówki. Udział wzięły cztery kluby: BKS Aluprof Bielsko –
Biała, IDM S.A. Swarzędz Meble AWF Poznań, KPSK Stal Mielec
KS Gwardia Wrocław.

Zespoły zajęły następujące miejsca:
1. BKS Aluprof Bielsko – Biała
2. IDM S.A. Swarzędz Meble AWF Poznań
3. KS Gwardia Wrocław
4. KPSK Stal Mielec
Za najlepsze zawodniczki Turnieju zostały uznane:
1. Milena Sadurek z BKS Aluprof Bielsko – Biała
2. Marta Czerwińska z IDM S.A. Swarzędz Meble AWF Poznań
3. Daniela Rojkova z KS Gwardia Wrocław
4. Karolina Olczyk z KPSK Stal Mielec
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos podziękował zawod-

niczkom za wspaniałe widowisko siatkarskie. Wszystkim zespołom wrę-
czył puchary, a najlepszym zawodniczkom pamiątkowe statuetki.

Podziękował wszystkim, którzy czynnie przyczynili się do organiza-
cji turnieju, a zespoły siatkarskie zaprosił do współzawodnictwa w przy-
szłym roku.

El¿bieta Chojnacka

PROFILAKTYKA ANTYALKOHO-
LOWA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Pańswową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wśród młodzie-
ży i dzieci nastąpił znaczny wzrost używania różnego rodzaju środ-
ków chemicznych zmieniających świadomość. Obniżył się wiek
pierwszego kontaktu z tymi środkami, a obecnie inicjajcja narko-
tyczna coraz częściej wśród młodych ludzi wyprzedza inicjację alko-
holową.

O tym, że dzieci i młodzież powinny być objęte szeroko rozumianymi
działaniami profilaktycznymi chroniącymi je przed sięganiem po środki
psychoaktywne oraz wskazującymi na aternatywne, prospołeczne for-
my spędzania czasu wolnego, na pewno nie trzeba już nikogo przekony-
wać.Od wielu lat szkoły zobowiązane są do realizacji zadań, które wcze-
śniej planują i ujmują w szkolnych programach profilaktyki.

Do jednych z takich zadań należy przeprowadzanie różnego typu pro-
gramów profilaktycznych dla uczniów, wskazujących w sposób ciekawy
i przystępny drogę do bezpiecznego stylu życia. Stąd pojawienie się w
dniu 14 listopada br w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Skokach
przedstawicieli Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Biełogardu,
którzy na zamówienie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zrealizowali dla uczniów klas drugich gimna-
zjum program profilaktyczny „Noe I”, a dla uczniów kilku klas piątych
szkoły podstawowej program profilaktyczny „Umiem powiedzieć - Nie”.

14 listopada dla młodzieży klas II Gimnazjum nr 1 w Skokach i wybra-
nej grupy wychowanków MOW z Antoniewa, zostały zorganizowane
warsztaty obejmujące program profilaktyczny „Noe I”.

Młodzież w ramach warsztatów dowiedziała się:
· jak czują się rodzice w której jeden z członków rodziny jest uzależnio-

ny;
· kim jest i jak czuje się osoba współuzależniona.

W zagranych przez siebie scenkach, poznali fatalne funkcjonowanie
rodziny w której istnieje problem alkoholowy. Przekonali się, że szacu-
nek do siebie i innych nie zdobywa się przez alkohol. Odepchnięte, od-
rzucone dziecko zagrane przez uczennicę gimnazjum przyjęło postać
osoby niewidzialnej. W rodzinie zagranej przez młodzież pojawiły się
same przykre odczucia. Uzależnione uczucia wewnątrzrodzinne od tego
czy w domu jest alkohol, pokazywały fatalizm pokoleniowej rodziny.

Młodzież mogła zapoznać się czym jest pojęcie syndromu żony alko-
holika i syndromu osoby współuzależnionej. Młodzi aktorzy przedsta-
wili rodzinę z problemem alkoholowym bez wcześniejszego przygoto-
wywania poszczególnych scen, bez scenariuszy. Przekonali widzów o
tym, że alkohol niszczy rodzinę, miłość i zdrowie. Przypadkowo wybra-
ne osoby z sali sprawiały wrażenie, że sposób funkcjonowania rodziny z
problemem alkoholowym jest im bardzo dobrze znany. Poczucie zgodno-
ści przedstawienia z treściami życia społecznego, wskazuje na zastano-
wienie się, jakie reklamy każdego dnia trafiają do psychiki człowieka, jakie
prezentujemy tradycje i jakie wyznajemy normy.

Mimo zakazów, bardzo dużo młodych osób decyduje się na kontakt z
alkoholem przed osiągnięciem ustawowego w naszym kraju wieku - 18
lat.

Spotkanie zakończyło się ankietą sprawdzającą kontakt młodzieży z
alkoholem.

Nadzieją napawa jednak fakt, że problem został zauważony przez wie-
le struktur i podjęte w tym kierunku działania mają skutecznie temu zara-
dzić. Ważne jest jednak to, aby konsekwencja i wzory zachowań wypły-
wały od nas - dorosłych.

mgr Małgorzata Szpendowska-Wylegalska - przewodnicząca Gmin-
nej Komisji Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych
mgr Krzysztof Ołdziejewski - pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w
Skokach
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Skoczanie uczcili Dzień Niepodległości: w szkołach odbyły się uroczyste
Akademie i Apele...

...a członkowie ZHP zaciągnęli  wartę przed Tablicą Pamiątkową na Placu
Powst. Wlkp.

Uczestnicy spotkania w Bliżycach poznali  działania i osiągnięcia Fundacji
w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Młodzież z Ośrodka w Antoniewie zwiedzała miasto Staszica.

Uczniowie Szkoły Podstawowej spotkali się z aktorem Mariuszem Sabinie-
wiczem.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach o problematyce antyalkoholowej.

Czołowe Kluby Polskiej Ligi Siatkówki uczestniczyły w Turnieju w hali
Gimnazjum.

 Reprezentacja Potrzanowa zdobyła Kryształowy Puchar -  nagrodę
Burmistrza w Wiejskiej Lidze Piłki Nożnej .


