
Było drugie półrocze 1957 r., gdy młodzi wówczas, pełni życia i marzeń, a w dniu 11.04.2008 r. przybyli na 
zaproszenie Burmistrza do Urzędu Miasta i Gminy, obecni małżonkowie: Jadwiga i Marian Skotarkowie, 
Maria Wanda i Michał Stróżewscy, Zofia i Kazimierz Siódmiakowie, Zofia i Roman Witkowie oraz Teresa 
i Stanisław Łukowscy, zdecydowali się na wstąpienie w związek małżeński i założenie rodziny. Chociaż 
ślubowali w różnych parafiach i wole związku małżeńskiego potwierdzali w różnych Urzędach Stanu Cy-
wilnego, dzisiaj łączy ich to, że wszyscy są mieszkańcami naszej Gminy, a nam ich współmieszkańcom było 
dane cieszyć się wraz z nimi z Ich Złotych Godów! Więcej na str. 2

ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE!

SEZON ROWEROWY 
ROZPOCZĘTY

20 kwietnia z rynku w Skokach wyruszyła ok. sie-
demdziesięcioosobowa grupa rowerzystów w pierw-
szym w tym roku rajdzie rowerowym organizowanym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Rajd ten 
odbył się z okazji obchodzonego 22 kwietnia Świato-
wego Dnia Ziemi. 

Najliczniejszą grupą rowerzystów były dzieci i młodzież, w większości 
ze Szkoły Podstawowej w Skokach pod opieką pań: Magdaleny Fertsch, 
Jolanty Sawińskiej, Agnieszki Wasylewicz i Anny Macioszek. Nie 
zabrakło także jak zwykle rowerzystów z Poznania z Klubu Turystyki 
Rowerowej Sigma w Poznaniu, a w śród nich współorganizatora rajdu 
pana Ryszarda Walerycha z PTTK oddział Nowe Miasto. 

50 lat minęło...
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
ziemi: 

Bąkowski Kacper ur. 04.04.
Czapla Sandra ur. 01.04.
Dolata Marcel ur. 14.04.
Dopierała Damian ur. 25.03.
Filipowski Dorian ur. 15.04.
Kryskowiak Marcelina ur. 06.03.
Kubiatowicz Jakub ur. 22.03.
Ludzkowska Julia ur. 21.04.
Łuczak Michał ur. 13.03
Małek Julia ur. 25.03.
Matuszczak Piotr ur. 03.04.
Sikora Nadia ur. 12.04.
Snuszka Maksymilian ur. 01.04.
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:
Tronina Mariusz i Kaczmarek Ewelina
Trzeciak Tomasz i Połczyńska Barbara
Zieliński Hubert i Smykowska Natalia
Kiszka Marek i Kamińska Honorata
Buliński Roman i Szymańska Monika
Mietlicki Dezyderiusz i Bury Maria
Pawlak Dawid i Modlibowska Agnieszka
Forycki Piotr i Januchowska Karolina
Szpejer Dawid i Liberska Alicja
Korzonek Piotr i Malczewska Barbara
Płóciennik Krzysztof i Lewandowska Kinga
Kmieć Rafał i Nowakowska Paulina
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:
Nowakowska Alfreda r. 1918 – Rościnno zm. 21.03.
Dobrzykowski Sylwester r. 1950 – Wysoka zm. 26.03.
Antkowiak Marian r. 1935 – Glinno zm. 30.03.
Zamiatowski Zygmunt  r. 1933 – Pawłowo Skockie zm. 31.03.
Zdanowska Zofia r. 1929 – Brzeźno zm. 03.04.
Surdyk Stanisław r. 1915 – Grzybowie zm. 07.04.
Kufel Feliks r. 1916 – Lechlin zm. 13.04.
Stachowiak Dorota r. 1938 – Jabłkowo zm. 19.04.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pa-

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

50 LAT MINęŁO -
ZŁOTE JUBILEUSZE 

MAŁżEńSKIE
Wszyscy przybyli, uroczystości Jubileuszowe obchodzili już w 

gronie rodzinnym i wówczas stały się one miejscem wspomnień i 
podsumowań wspólnie przebytej drogi, a spotkanie w Urzędzie 
stało się ich dopełnieniem i uwieńczeniem. 

Wizyta dostojnych gości wiązała się z przyznaniem Im przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Me-
dalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,  

Toteż spotkanie rozpoczęły słowa powitania i uznania dla 
dostojnych gości wyrażone przez Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego panią Joannę Wolicką-Przywarty i przez Burmistrza. 
Następnie Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
udekorował Jubilatów Medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Dostojni Goście obdarowani zostali też wiązankami 
kwiatów i dokumentami pamiątkowymi. Był też nieodłączny 
w takich momentach toast za zdrowie Jubilatów oraz wspólna 
kawa, a uroczystości umiliły występy sześciolatków z Przedszkola 
Samorządowego przybyłych pod opieką wychowawczyni pani 
Lilianny Fryske ze specjalnie przygotowanym na tę okoliczność 
programem. 

Nasi Jubilaci to:
- Jadwiga i Marian Skotarkowie zam. w Kuszewie, ślubowali w 

Gromadzkiej Radzie Narodowej w Mokronosach (obecnie Gmina 
Damasławek) i w kościele w Srebrnej Górze, od 1969 r. zam. w 
Kuszewie, gdzie do 1988 r., tj. do czasu przejścia na świadczenia 
emerytalne prowadzili własne gospodarstwo rolne; wychowali 
dwie córki i jednego syna i posiadają pięcioro wnuków;

- Maria Wanda i Michał Stróżewscy ślubowali w Lechlinie; w 
roku 1961 zam. w Skokach, pan Michał pracował w Zakładach 
Metalurgicznych „POMET”, a pani Maria prowadziła gospodar-
stwo domowe; wychowali dwie córki i dwóch synów, posiadają 
jedenaście wnuków i jednego prawnuka;

- Zofia i Kazimierz Siódmiakowie zam. w Jabłkowie, ślubowali 
w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kakulinie i w kościele w 
Jabłkowie, pani Zofia osiem lat pracowała w charakterze księ-
gowej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Jabłkowie, a na-
stępnie zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego; 
pan Kazimierz całe swe życie związał z pracą w PGR Jabłkowo, 
posiadają dwie córki i jednego syna oraz sześcioro wnuków;

- Stanisława Zofia i Roman Witek zam. w Pomarzankach, ślu-
bowali w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Łagiewnikach Koś-
cielnych i w kościele w Sławnie (obecnie Gmina Kiszkowo); całe 
swe życie związali z pracą w własnym gospodarstwie rolnym;

- Teresa Wołodźko-Łukowska i Stanisław Łukowski zam. od 
1962 r. w Potrzanowie, ślubowali w Gromadzkiej Radzie Narodo-
wej w Studzieńcu i w kościele w Budziszewku, pani Teresa zajmo-
wała się prowadzeniem gospodarstwa domowego, a pan Stanisław 
pracował w Zakładzie „STOMIL” w Bolechowie, wychowali trzy 
córki i trzech synów, posiadają trzynaście wnuków.

Złoty Jubileusz obchodzili też mieszkańcy Skoków – Zofia i 
Kazimierz Rajewscy, którzy ślubowali w Skokach. Zarówno pani 
Zofia, jak i pan Kazimierz swe dorosłe życie związali z pracą w 
Zakładach Metalurgicznych „POMET” w Poznaniu. Wspólnie 
wychowali trzech synów i cieszą się posiadaniem siedmiu wnu-
ków. 

Stan zdrowia pani Zofii nie pozwolił na Ich udział w spotka-
niu w Urzędzie. Dlatego by uhonorować państwa Rajewskich 
Medalami  Burmistrz wraz z Kierownikiem USC odwiedził Ich 
w miejscu zamieszkania w Skokach.

Naszym Dostojnym Jubilatom życzymy dużo, dużo zdrowia i szczęś-
cia oraz cieszenia się sobą nawzajem, a także radości ze szczęścia 
swych najbliższych i doczekania kolejnych Jubileuszy. 

E. Lubawy   

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu

23 maja 2008 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach

będzie nieczynny.
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SZANOWNI
MIESZKAŃCY 

ZIEMI SKOCKIEJ!

W dniach 14-15 czerwca br. ob-
chodzić będziemy Święto Gminy 
pod hasłem

„Dni Skoków – 
Skoki 2008”

Niech te Dni staną się okazją do 
spotkań, do wspomnień, refleksji i 
radości dzisiejszych i dawnych Sko-
czan, oraz wszystkich sympatyków i 
przyjaciół Ziemi Skockiej. 

Program tegorocznych dni opub-
likujemy w kolejnym wydania „Wia-
domości Skockich”.

Jednak już dzisiaj pragniemy 
poinformować, że pierwszy dzień –  
14 czerwca, obchodzić będziemy 
w stylu COUNTRY. Natomiast w 
niedzielę, 15 czerwca podziwiać bę-
dziemy m.in. popisy jeździeckie oraz 
zawody STRONG MAN. 

Program ubogacać i urozmaicać 
będą prezentacje naszych rodzimych 
zespołów artystycznych.

Trudno, aż uwierzyć, że od pamiętnych 
dni ostatniej choroby i śmierci Jana Pawła 
II upłynęły już trzy lata. W pamięci wielu z 
nas, czas ten zapisał się niezatartym wspo-
mnieniem i często wydaje się nam jakby to 
działo się wczoraj, a to już trzy lata zdążyły 
upłynąć. Doskonale pamiętamy co robiliśmy, 
co myśleliśmy, czego mieliśmy świadomość, 
jakie mieliśmy nadzieje, na co czekaliśmy ... 
I stało się! Po długim i bogatym w wydarzenia 
pontyfikacie Papież Jan Paweł II zakończył 
ziemskie pielgrzymowanie w pamiętną sobotę 
2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37. Była to w 
wigilię święta Bożego Miłosierdzia.

W tym roku znowu, na chwilę powróciliśmy 
do tamtej atmosfery oddając hołd Janowi 
Pawłowi II w rocznicę śmierci. 

Również i Skoki dołożyły cegiełkę pamięci. 
W środę, 2 kwietnia 2008 r. o godzinie 20:00 
w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła 
uczennice Szkoły Podstawowej im. A. Mickie-
wicza w Skokach z klasy VIb: Martyna Adam-
ska, Izabella Hagdan i Agata Ślósarczyk oraz 
VIc: Zuzanna Chudzik i Paulina Lipczyńska 
przedstawiły montaż słowno – muzyczny 

W III rocznicę przejścia Papieża Jana Pawła II do domu Ojca
„Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca” to właśnie tymi słowami na Placu 

Św. Piotra w Rzymie biskup Leonardo Sandrii ogłosił światu wiadomość o śmierci Papieża. 
momenty jego życia. Przytoczono również 
fragmenty przemówień, które Papież kierował 
do Polaków. 

Usłyszeliśmy także wybrane fragmenty 
poezji jego autorstwa. 

Nie mogło też zabraknąć „Barki” – ulu-
bionej pieśni Jana Pawła II, którą zebrani 
wspólnie zaśpiewali, nie kryjąc przy tym 
wzruszenia. Zebranych w kościele ogarnęła 
atmosfera zadumy i refleksji.

Głos zabrał też proboszcz skockiej parafii 
ks. Karol Kaczor, dziękując za przygoto-
wanie obchodów III rocznicy śmierci Jana 
Pawła II.

Nad przygotowaniem i przebiegiem mon-
tażu słowno – muzycznego czuwały Panie 
Izabela Biała, Katarzyna Dziel, która też 
grała na gitarze i Alicja Kramer. 

Wyrazem pamięci o Janie Pawle II były też 
płonące znicze ustawione wzdłuż ulicy Jego 
imienia w Skokach.

O 21:37 w wielu oknach pojawiły się świece, 
podobnie jak w dniu śmierci Papieża trzy lata 
temu i co roku w rocznicę jego śmierci.

Łukasz Ogórkiewicz

poświęcony pamięci Papieża – Polaka. Spot-
kanie odbyło się w blasku świec ogarniętego 
mrokiem kościoła. W trakcie trwania przed-
stawiono w telegraficznym skrócie życiorys 
Jana Pawła II, podkreślając najważniejsze 

Są to: Lech Antoszewski, Aleksander 
Baranowski, Leon Bogunia, Alojzy Boras, 
Wacław Buczkowski, Tadeusz Jeszke i 
Bronisław Smoliński. 

Aby oddać Im należną cześć grupa 
osób* związanych z naszym miastem i 
rodzinami zamordowanych podjęła we 
wrześniu 2007 roku starania o umiesz-
czenie odpowiedniej inskrypcji na słupie 
bramy cmentarnej.

Do tej pory, w porozumieniu z burmi-
strzem i księdzem proboszczem ustaliliśmy 
miejsce i czas uroczystości. Nawiązaliśmy 
też kontakt z Federacją Rodzin Katyń-
skich w Krakowie oraz  Stowarzyszeniem 
Katyń w Poznaniu. Zredagowaliśmy treść 
napisu oraz przedyskutowaliśmy zarys 
projektu tablicy, w którą wkomponowana 
zostanie urna z ziemią z Katynia. 

Wkrótce projekt ten zostanie oddany do 
konsultacji a następnie do rzemieślnika. 
Aktualnie trwają prace nad redakcją not 
biograficznych, które na jesieni zostaną 

Uczcijmy pamięć Skoczan 
zamordowanych w Katyniu
Uczcimy pamięć skoczan zamordowanych w Katyniu Stanie się to prawdo-

podobnie 13 kwietnia 2009 roku. Na ten dzień zaplanowano zostało uroczyste 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców miasta i gminy Skoki, którzy 
zostali zamordowani w Katyniu w 1940 roku przez NKWD ZSRR. 

opublikowane  na łamach „Wiadomości 
Skockich”. 

Myślimy o tym, aby uroczystość odsło-
nięcia tablicy była poprzedzona projektem 
edukacyjnym realizowanym przez uczniów 
naszych szkół. Wspólnie z biblioteką pub-
liczną planujemy projekcję filmu Andrzeja 
Wajdy pt. „Katyń” oraz zorganizowanie 
wystawy prezentującej tamte bolesne i 
tragiczne wydarzenia.

Najwięcej czasu pochłania gromadzenie 
i weryfikacja informacji dotyczących ofiar 
mordu. Być może Czytelnicy „Wiadomości 
Skockich” znają jeszcze inne - poza wy-
mienionymi tu - nazwiska skoczan ofiar 
mordu katyńskiego. Bardzo serdecznie 
prosimy o kontakt w tej sprawie.

Iwona Migasiewicz

* W skład grupy wchodzą: Sławomiła 
i  Franciszek Baranowscy ,  Krzysztof 
Jachna, Bożena i Michał Kołpowscy oraz 
Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie.
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Rozstrzygnięto przetargi na realizację inwestycji gminnych:
-  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 

14.000 euro na „Budowę nawierzchni drogi ul. Akacjowej w Skokach 
wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych”. 
Spośród 5 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa 
Instalacyjno – Inżynieryjnego „ISMONT” Sp. z o.o. w Chodzieży, 
która zadanie to wykona za kwotę 1.011.550,43 zł

Ogłoszono przetargi na: 
- Termomodernizacje budynku Przedszkola Samorządowego w Sko-

kach połączoną z modernizacją kotłowni. 
- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach – II 

etap, obejmującą ułożenie nawierzchni brukowej na powierzchni 
2.184 m2 i chodników na powierzchni 275 m2.  

Działalność bieżąca:
- W końcową fazę wkroczyły prace przy budowie wodociągu na trasie 

Skoki – Antoniewo Górne. 
- Dobiegają końca prace drogowe przy budowie nawierzchni asfalto-

wych na drogach gminnych w południowej części wsi Łosiniec (1930 
m) i w Lechlinku (1430 m).

- Trwa równanie i wałowanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwar-
dzonej.

- Następuje likwidacja uszkodzeń i wyrw powstałych w okresie zimo-
wym na nawierzchniach asfaltowych na terenie Miasta i Gminy. 

- Wykonano poziome oznakowanie ulic łącznie z wyznaczeniem przejść 
dla pieszych.

(Szerzej o przetargach i inwestycjach gminnych przeczytasz w artykule 
pt. „Informacja o inwestycjach gminnych”).

Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie:
- przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania rocznego z wykonania 
planu finansowego Biblioteki Publicznej za rok 2007;

- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie termomoder-
nizacji budynku przedszkola samorządowego w Skokach, połączoną 
z modernizacja kotłowni, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia i powołania Komisji Przetargowej;

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;
- umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

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

- wyrażenia zgody na odstąpienie od wykonania prawa pierwokupu 
udziałów w działce nr 17/15 położonej w Sławicy;

- podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego prze-
znaczonego do wydzierżawienia w budynku przy ul. Jana Pawła II 
nr 28 w Skokach;

- ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 
nr 903 położonej w Skokach przy ulicy Rogozińskiej, przeznaczonej 
do zbycia;

- rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cy-
wilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami);

- ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki 
nr 55 w Jabłkowie;

- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odtworzenie nawierzch-
ni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach – etap II, zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powołania Komisji 
Przetargowej;

- ustalenia stawek opłat za ustawienie punktu działalności handlowo-
usługowej lub rozrywkowej podczas obchodów „Dni Miasta i Gminy 
Skoki 2008”.

INFORMACJA 
O INWESTYCJACH GMINNYCH
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 

12.03.2008r. na budowę nawierzchni ul. Akacjowej w Skokach 
wraz z  kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych 
wybrano  wykonawcę robót. 

Najtańszą ofertę przetargową spełniającą jednocześnie wszyst-
kie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia  złożyło 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne „INSMONT” sp. z 
o.o. w Chodzieży. Cena złożonej oferty wyniosła 1.011.550,43zł.

Łącznie złożono 5 ofert, a cena najdroższej oferty została 
wyceniona na kwotę 1.316.656,84zł. W ramach przedmiotowego 
zadania zostanie wybudowana nawierzchnia asfaltowa ul. Aka-
cjowej na długości 451m, kanalizacja deszczowa długości 630m 
i oczyszczalnia wód deszczowych. Rozpoczęcie robót nastąpi 
pod koniec kwietnia br. a planowany termin ich zakończenia to 
30.09.2008r. 

Kontynuowane są prace drogowe związane z budową na-
wierzchni asfaltowych na drogach gminnych w  południowej 
części wsi Łosiniec na długości drogi 1930m i w Lechlinku na 
długości 1430m. W ramach inwestycji zostanie ułożony dywanik 
asfaltowy na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego wyko-
nanej w 2006r. o łącznej grubości 5 cm  na szerokości drogi 4m. 
Zamówienie obejmuje również utwardzenie poboczy dróg oraz 
prace porządkowe. Wykonawcą inwestycji jest „POL-DRÓG 
Chodzież” wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w 
dniu 20.02.2008r. Planowany termin realizacji zamówienia to 
30.06.2008r. ale przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
zakończenie prac inwestycyjnych winno nastąpić w pierwszych 
dniach maja br. wg zapewnień wykonawcy. 

Dobiegają końca prace związane z budową wodociągu na trasie 
Skoki – Antoniewo Górne. Nowy wodociąg o długości 3.869m 
zaopatrzy w wodę mieszkańców Antoniewa Zakładu i Antoniewa 
Górnego. Łącznie zostanie wykonanych 15 przyłączy wodociągo-
wych do budynków zlokalizowanych na trasie wodociągu. Wyko-
nawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne 
„INSMONT” z Chodzieży. Zakończenie robót winno  nastąpić  
do końca kwietnia br., chociaż wymagany termin zakończenia 
inwestycji  to 30.06.2008r. W 2009r. planowana jest dalsza budowa 
wodociągu do pojedynczych zabudowań w Bliżycach i Wysokiej, 
które pozbawione są jeszcze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Na terenie gminy trwa równanie i wałowanie dróg gminnych o 
nawierzchni nieutwardzonej. Usługa równania nawierzchni dróg 
zostanie wykonana na długości 76,75km oraz zostanie przepro-
wadzona ścinka poboczy dróg na długości 1.800m. Wykonawcą 
usługi jest  Zakład Remontów Dróg Gruntowych wyłoniony w 
drodze przetargu nieograniczonego w dniu 15.02.2008r. Cena za 
wykonanie w/w zakresu robót wynosi 86.177,75zł. Zakończenie 
prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane 
jest do 10.05.2008r.

Na dzień 30.04.2008r.został ogłoszony przetarg nieograniczony 
na termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w 
Skokach połączoną z  modernizacją kotłowni. Zakres zamówie-
nia obejmuje  modernizację instalacji c.o. i c.w.u. z kotłownią, 
wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, izolację  
cieplną budynku oraz  odprowadzenie wód deszczowych. Wyma-
gany termin realizacji zamówienia to 31.10.2008r.

Na dzień 14.05.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony  
na  odtworzenie  nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. w Skokach 
- II etap. Zakres zadania obejmuje  odtworzenie nawierzchni placu 
na powierzchni 2.184m2 i chodników na powierzchni  275m2.

Wymagany termin  realizacji zamówienia to 30.09.2008r.
Adam Zdanowski
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
GMINY SKOKI

3 kwietnia br w Sali Biblioteki odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej 
Gminy Skoki. W sesji, której przewodniczył Zbigniew Kujawa, a funk-
cję sekretarza obrad pełnił radny Roman Witek, uczestniczyło 14-tu 
radnych, którzy podjęli 10 uchwał. Podjęte uchwały to:

- Uchwała nr XVII/120/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2008r.

„Uchwałą” tą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu o kwo-
tę 353.105 zł, przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 
382.442 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian dochody budżetu 
zamykają się kwotą 23.007.125 zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą 
27.374.464 zł 

- Uchwała nr XVII/121/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
okres od 1 maja 2008 do  30 kwietnia 2009r.

„Uchwałą” powyższą na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Skokach Rada zatwierdziła taryfę cenową za dostarczaną przez ten 
Zakład wodę oraz za odprowadzane ścieki. 

Wzrost ceny 1 m3 wody wynosi ok. 9,5 %, a 1 m3 ścieków ok. 9,7%, 
a miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie gotowości urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych do świadczenia usług oraz za odczyt wodomie-
rzy pozostaje bez zmian i wynosi 2 zł netto.

- Uchwała nr XVII/122/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
nieruchomości gruntowej położonej w Skokach przy ul. Rogozińskiej 
stanowiącej działkę nr 903 o pow. 0,1382ha

Wymienioną „uchwałą” Rada wyraziła zgodę na zbycie nierucho-
mości niezabudowanej przy ul. Rogozińskiej w Skokach i upoważniła 
Burmistrza do przygotowania omawianej nieruchomości do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego.

- Uchwała nr XVII/123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo  
mieszkaniowe jednorodzinne położonych  w Sławie Wlkp. – obręb 
geodezyjny Szczodrochowo 

Omawianą „uchwałą” Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości 
gruntowych – 24 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne, a położonych w Sławie Wlkp. Tym sposobem 
Rada upoważniła Burmistrza do przygotowania dokumentacji geo-
dezyjnej i przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż w/w 
działek. 

- Uchwała nr XVII/124/2008 w sprawie  wyrażenia zgody na odstą-
pienie od wykonania prawa pierwokupu udziałów w działce nr 17/15 
w Sławicy.

Wymienioną „uchwałą” Rada odstąpiła od wykonania pierwokupu 
udziałów w w/w działce w Sławicy.  

- Uchwała nr XVII/125/2008 w sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie zamiany  gruntów.

Omawianą „uchwałą” Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany 
gruntów na terenie miasta Skoki i upoważniła Burmistrza do przepro-
wadzenia tej zamiany w im. Gminy Skoki.

Dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki i dotychcza-
sowymi   właścicielami  działki nr 1670/2  ma na celu uregulowanie 
sytuacji  prawno – własnościowej  odcinka ulicy Podgórnej  w rejonie 
zjazdu na  ulicę Wągrowiecką  i dalej skrzyżowania z  drogą woje-
wódzką  nr 196. 

Jest to szczególnie  istotne,  ponieważ przy przejeździe kolejowym  
pas drogi gruntowej - stanowiący wspomnianą ulicę Podgórną,  prze-
chodzi przez teren  będący  własnością  prywatną (działka nr 1670/2 o 
pow. 60 m2).  W wyniku  uzgodnień ustalono, że  grunt ten  zostanie 
przekazany  Gminie Skoki,  która  zamiennie odda działkę nr 70/14 

o pow. 57 m2.
 Koszty związane z dokonaniem zamiany przyjmuje na siebie  

Samorząd jako strona istotnie zainteresowana dokonaniem tej trans-
akcji. 

- Uchwała nr XVII/126/2008 w sprawie zmiany  uchwały nr 
IV/21/2006  Rady  Miejskiej  Gminy Skoki w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. – ob-
ręb geodezyjny Szczodrochowo oznaczonych jako działki o numerach 
nr: 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10.

Wyżej wymienioną „uchwałą” Rada dokonała zmiany treści zapisu 
paragrafu 1 pkt. 2 swej uchwały nr IVXI/2006 polegającej na wykre-
śleniu słów „zbycie nieruchomości określonych w pkt. 1 następuje 
łącznie, a”. 

Tym sposobem powstała możliwość odrębnej sprzedaży poszczegól-
nych nieruchomości wyszczególnionych w tej uchwale.

- Uchwała nr XVII/127/2008 w sprawie  zmiany uchwały nr 
IV/22/1998 Rady Miejskiej Gminy  Skoki z dnia  22 grudnia 1998r. 
w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata lokalu  użyt-
kowego położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno – Kulturalnym w  
Pawłowie Skockim.

„Uchwałą” tą Rada postanowiła skreślić zapis paragrafu 3 „uchwa-
ły nr IV/22/1998” o treści „Ustalić wywoławczą miesięczną stawkę 
czynszu najmu za jeden m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 
3,50 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest tym, że ww. stawka jest nieade-
kwatna do obecnie obowiązujących cen najmu.  

- Uchwała nr XVII/128/2008  w sprawie odmowy uwzględniania 
wezwania do zmiany  Uchwały Nr XI/76/2007 w sprawie ustalenia 
stawek i  zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wyżej wymienioną „uchwałą” Rada postanowiła odmówić uwzględ-
nienia wezwania pana Leona Pałeckiego do zmiany swej uchwały nr 
XI/76/2007.

Tym samym rada podtrzymała swe stanowisko wyrażane kon-
sekwentnie w swej uchwale podatkowej i w trakcie prowadzonego 
postępowania przed Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

- Uchwała nr XVII/129/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
wolnego lokalu mieszkalnego w Skokach przy ul. Ciastowicza 12.

Omawianą „uchwałą” Rada upoważniła Burmistrza do przygo-
towania wyceny i wszczęcia procedury przetargowej na wolny lokal 
mieszkalny nr 2 w budynku komunalnym (były Ośrodek Zdrowia) 
przy ul. Ciastowicza 12. 

Równocześnie Rada przyjęła do wiadomości, wysłuchane wcześniej 
na Komisjach Sprawozdania:

- z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w roku 2007  

- z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii w roku 2007. 

Podjęcie w/w uchwał i sprawozdań poprzedziło wysłuchanie przez 
radnych informacji Burmistrza z realizacji uchwał i bieżącej działal-
ności międzysesyjnej oraz informacji z bieżącej działalności przewod-
niczącego Rady i przewodniczących stałych komisji Rady. 

Rada wysłuchała też informacji zastępcy przewodniczącego pani 
Wiesławy Surdyk-Fertsch z przebiegu wizyty delegacji mieszkańców 
Gminy Skoki w Gminie partnerskiej Bardowick w Niemczech. Rów-
nocześnie Burmistrz Tadeusz Kłos ustosunkował się do stanowiska 
Koła Platformy Obywatelskiej RP w Skokach w sprawie Powiatowego 
Programu Ratowanie Jezior. 

Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl

Równocześnie wraz z protokołami z sesji znajdują się one do wglą-
du w Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów 
– pokój nr 8.

E. Lubawy
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DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 
GMINY SKOKI

Zbigniew Kujawa - Przewodniczący Rady Miej-
skiej Gminy Skoki
Pełni dyżur w  środy -  w godz. od 1400  do godz. 1530 

w biurze Rady – pokój nr 8 Urzędu  Miasta i Gminy

ElżbiEta  bEREndt - radna Rady Miejskiej Gminy 
Skoki - Przewodnicząca Komisji Finansów, Roz-
woju Gminy i Komunikacji
Pełni dyżur w każdy  pierwszy poniedziałek miesiąca 
-  w godz. od 1530  do  godz. 1630 w biurze Rady 
– pokój nr 8 Urzędu  Miasta i Gminy

antoni  WiśniEWSKi -  radny Rady Miejskiej 
Gminy Skoki -  zastępca przewodniczącego Ko-
misji  Rewizyjnej
Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. od 1430  
do  godz. 1600 w biurze Rady – pokój nr 8 Urzędu  
Miasta i Gminy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki

Tel. 061 8925-801, fax 061 8925-803

OGŁASZA WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną przeznaczoną 
do sprzedaży, położoną w Skokach przy ulicy Rogozińskiej.

działka nr 903 o pow. 0,1382 ha 
zapisana w KW Nr 47556 Sądu Rejonowego w Wągrowcu  

wartość brutto 85.302,00,-zł
Informacji dotyczących wykazanych nieruchomości udziela Re-
ferat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy 
Skoki pokój nr 2 tel. [061] 8 925 814 lub 8 925 815

Burmistrz Miasta i Gminy
Tadeusz Kłos

UWAGA MIESZKAńCY
MIASTA I GMINY SKOKI !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, podaje do publicznej 
wiadomości, że z dniem 01.05.2008 roku wprowadza nową taryfę za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cena 1 m3 wody dostarczanej z sieci wodociągowej 
wynosić będzie 2,31 zł brutto.

Cena 1 m3 zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej 
wynosić będzie 4,53 zł brutto.

Miesięczna opłata abonamentowa 2,14 zł brutto.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samochodu STAR 200 wywrotka. Rok produkcji 1978, 
Nr silnika 148225.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2008 o godz. 1100 w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

Cena wywoławcza – 1.000zł
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium 

w wysokości 10% wartości w kasie MOW do dnia 30 maja br i 
przedłożą dowód wpłaty.

Osoby zainteresowane mogą oglądać samochód w przeddzień 
przetargu w godzinach od 800 - 1400 na terenie Ośrodka. 

Osoba uprawniona do udzielania informacji: Krystyna Górska 
– nr tel. 061 8124 251.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Skoki w części wsi POTRZANOWO, 

obejmującego działkę nr ewid. 335/2 z przeznaczeniem 
na tereny zabudowy rekreacji  indywidualnej

Na podstawie art. 17.pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80. poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy 
Skoki nr XXXXI/265/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi 
Potrzanowo, obejmującego działkę nr ewid. 335/2 z przeznacze-
niem na tereny zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.05.2008 r. do 
10.06.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, 62-085 
Skoki, ul. Ciastowicza 11 w godz. od 800 do 1400. Dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 03.06.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Skoki – sala konferencyjna nr 5 o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos /-/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2008   
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 14 kwietnia 2008r.

W Y K A Z
lokalu użytkowego przeznaczonego 

do wydzierżawienia 
położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 

nr 28 w Skokach. 

Burmistrz Miasta i Gminy
                         /-/Tadeusz Kłos
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
DO ZARZĄDZENIA NR 40/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
z dnia 15 kwietnia 2008  roku

w sprawie: ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu do sprzedaży działki nr  55 w Jabłkowie 
Oznaczenie nieruchomości według katastru 
oraz  księgi wieczystej 

Działka nr  55   zapisana w kw  50.366
 ( Sąd Rejonowy w Wągrowcu )

Powierzchnia  nieruchomości 1,00  ha

Opis nieruchomości
 Działka  oznaczona w ewidencji gruntów jako nieużytek
 – 0,93 ha i rola kl. VI – 0,07 ha. Do czasu wykonania przez Gminę Skoki robót rekultywacyjnych teren 
stanowił żwirownię i lokalne  wysypisko śmieci. W chwili obecnej grunt jest w części zakrzaczony. 

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań  i 
zagospodarowania przestrzennego 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 
r. przedmiotowa działka stanowiła tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa przeznaczone do 
likwidacji. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka nr 55 położona jest na 
terenach przewidzianych do zalesienia 

Termin zagospodarowania Nie przewiduje się ustalenia terminu zagospodarowania 
Cena  nieruchomości
- wyjściowa do przetargu  28.600 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych ) 

Obciążenia działki  Nie jest obciążona 

Termin wniesienia należności Cała wylicytowana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  należność winna być wpłacona w 
taki sposób , aby znajdowała się na koncie Urzędu najpóźniej do dnia podpisania umowy notarialnej.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży 
, oddania w użytkowanie wieczyste, najem  
lub dzierżawę

Działka przeznaczona  jest  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art.. 
34.1 pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości  na podstawie art. 
34 ust.1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. Nr 261 
poz. 2603 z 2004 r. ze zm.)  i zainteresowane są dokonaniem tej transakcji, winny najpóźniej w ciągu 6 
tygodni, licząc od daty ogłoszenia  wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.
Informacji dotyczących wykazanej do sprzedaży nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 lub 8925814

 

318 MLN EURO DO WZIęCIA
To warto i trzeba wiedzieć. Minister Rolnictwa i Roz-

woju Wsi 2 kwietnia br. wydał rozporządzenie w sprawie 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i leśnej”. 

Wartości dodanej, czyli takiej, jaką uzyskuje przed-
siębiorca zajmujący się przetwórstwem lub handlem 
hurtowym produktami rolnymi. Pomoc ta objęta jest 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 a ogólna kwota na nią przeznaczona, wynosi  
1 100 mln euro. 

Do dyspozycji na ten rok jest 318 mln. 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową lub inaczej, kto może 
zostać beneficjentem działania „Zwiększenie wartości dodanej pod-
stawowej produkcji rolnej i leśnej”? 

Każdy, kto działa jako przedsiębiorca i prowadzi przedsiębiorstwo. 
Przedsiębiorstwo mikro zatrudniające mniej niż 10 pracowników i 
mające obrót roczny nie przekraczający 2 mln euro, przedsiębiorstwo 
małe tj. takie, które zatrudnia mniej niż 50 osób z rocznym obrotem 
nie przekraczającym 10 mln  euro,  średnie - zatrudniające poniżej 250 
pracowników z rocznym obrotem nie przekraczającym 43 mln euro 
lub tzw. przedsiębiorstwo średnio-duże, zatrudniające mniej niż 750 
pracowników lub posiadające obrót nie przekraczający 200 mln euro 
przeliczonej na złotówki. 

Pomoc może być udzielona w wysokości od 25 do 50 procent po-
niesionych kosztów kwalifikowanych, objętych refundacją. O tę naj-
wyższą, czyli zwrot połowy zainwestowanych pieniędzy mogą ubiegać 
się przedsiębiorstwa przetwórcze, które będą miały zawarte umowy 
długoterminowe z grupami producenckimi, organizacjami producen-
tów owoców i warzyw lub sami taką grupą producencką będą. 

Myśląc o pomocy finansowej objętej działaniem „Zwiększenie warto-
ści dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” trzeba wiedzieć, ja-
kie projekty mogą być objęte tą pomocą. „Poradnik dla beneficjentów” 
tego działania, wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa mówi, że  pomoc może być przyznana, jeśli projekt:
- dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu (handlu) produktów 

rolnych w zakresie określonym w Programie, przy czym produkt 
będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem 
rolnym;

- związany jest z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa 
produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami 
rolnymi;

- prowadzi do poprawy ogólnych warunków przedsiębiorstwa, czego 
odzwierciedleniem będzie wzrost wartości dodanej brutto;

- spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa, mające 
do niego zastosowanie;

- realizowany jest w zakładzie spełniającym obowiązujące standardy 
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt;

- nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy;

- nie dotyczy sprzedaży detalicznej;
- nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych.

W przypadku projektów zakładających wzrost mocy produkcyjnej 
przyznanie pomocy jest uwarunkowane dodatkowo udokumentowa-
niem bazy surowcowej oraz wykazaniem możliwości zbytu planowanej 
produkcji. 
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KONKURS PLASTYCZNY 
W dniu 17.01.2008 r.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki 

ogłosiła konkurs plastyczny na „Logo Oddziału dla Dzieci i Młodzie-
ży”.  Konkurs nie cieszył się jednak zbyt dużym zainteresowaniem. 
Wzięło w nim udział pięć uczennic Gimnazjum nr 1 w Skokach: 
Monika Janc, Monika Martynek, Sara Sudoł, Karolina Urbaniak i 
Olga Witecka.

W związku z faktem, iż nadesłane na konkurs prace były bardzo 
różnorodne, ciekawe, wykonane bardzo precyzyjnie, a ich tematyka 
bardziej odpowiadała logu samej biblioteki niż oddziału dla dzieci, 
organizatorzy postanowili zmienić klasyfikację konkursu z „Logo 
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży” na „Logo Biblioteki Publicznej im. 
Eugeniusza Paukszty w Skokach”.

W dniu 3 kwietnia 2008 r. jury w składzie: Elżbieta Skrzypczak 
– przewodnicząca, Grażyna Kida – członek, Danuta Kęsik – członek 
po dokładnym zapoznaniu się z pracami,  jako zwycięską wybrało pracę 
Moniki Martynek. Jury zadecydowało również, że wybrane logo stanie 
się symbolem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Otrzymali oni  
pamiątkowe dyplomy i medale. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy 
za udział w konkursie. Życzymy powodzenia w przyszłych przedsię-
wzięciach. 

                                                                 Sylwia Popadowska
                                                                 Aleksandra Gajewska

CZASOPISMA W BIBLIOTECE!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach od początku kwiet-

nia bieżącego roku znajduje się w posiadaniu następujących czasopism: 
Głos Wielkopolski wraz z dodatkami: Tygodnikiem Pilskim (ukazuje 
się jako dodatek co wtorek) oraz Tygodnikiem Wągrowieckim (ukazuje 
się jako dodatek w każdy piątek), Miś – dwutygodnik dla najmłodszych 
czytelników.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nich.

DNI SKOKÓW 2008
Uprzejmie  informujemy, że w czasie tegorocznych Dni Skoków  14 

i 15 czerwca 2008 roku, sobotni program przebiegać będzie w stylu 
country.

 Proponujemy już od dziś kompletowanie elementów  stroju kow-
bojskiego (kapelusze, gwiazda szeryfa, chusta itp.). 

Niecodzienne przebranie mieszkańców uatrakcyjni z pewnością 
westernową imprezę.

ZAPISY
Roztańczona młodzieży – jeśli chcecie doskonalić umiejętności 

taneczne – informujemy, że przyjmujemy zapisy do grupy tańca no-
woczesnego. 

O zakwalifikowaniu zdecyduje instruktor Akademii Tańca „ME-
TRUM” z Poznania. Zgłoszenia przyjmujemy  do 20 maja 2008, 
telefonicznie lub osobiście w bibliotece w Skokach. 

***
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzież oraz 

dorosłych zapraszamy do udziału w zajęciach języka angielskiego.
***

W bibliotece prowadzone są zajęcia gry na pianinie, keyboardzie;
Możliwość nauki gry na gitarze.

Szczegóły pod numerem telefonu:  061 8925199, 061 8925822, 
798824520

SUKCES  „SKOCZKÓW”
Któż w Skokach nie zna „Skoczków”? Nie wszyscy jednak wiedzą,  

że to nie tylko grupa utalentowana wokalnie i tanecznie, ale również 
wyjątkowo odporna na stres. Mogliśmy się o tym przekonać śledząc 
zmagania taneczne młodych artystek w ogólnopolskim konkursie 
„Piramida” w Budzyniu (29 marca 2008).

W trakcie prezentacji układu choreograficznego z przyczyn od nas 
niezależnych zacięła się płyta z podkładem muzycznym. Nie pomogli 
akustycy, tak bywa…stwierdzili.

Zawodowcy jednak nigdy nie tracą optymizmu i ducha walki. Po-
mimo łez na umalowanych policzkach dziewcząt „Skoczki” tańczyły 
dalej. Grupę „na nowo” poderwała do akcji Marysia…raz, dwa, trzy, 
cztery, usłyszeliśmy ze sceny równe odliczanie. Marysię wspierało po 
chwili gromkimi brawami ponad 350 osób w sali. I tak w takt okla-
sków „Skoczki” wytańczyły nieprawdopodobny sukces – zaszczytne 
wyróżnienie. Jury, złożone z gwiazd polskiej estrady nie szczędziło 
słów uznania. 

Dziewczęta – gratulujemy, tak trzymać. 

CHÓR KAMERALNY KONCERTUJE !
Dnia 20 kwietnia 200 8 r. Chór Kameralny gościł w Margoninie na 

„Margonińskiej Wiośnie Chóralnej 2008”.w doborowym towarzystwie 
4 innych chórów z Wielkopolski. 

W imprezie udział wzięły następujące zespoły: Poznański Chór Madry-
galistów im. Wacława z Szamotuł, Męski Chór z Wyrzyska, Szamociński 
Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego, Margoniński Chór Parafialny 
„CANTATA”, Skocki i Wągrowiecki Chóry Kameralne.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w Kościele pw. 
Św. Wojciecha w Margoninie, na której poszczególne części uświetniane 
były śpiewem poszczególnych chórów. We mszy uczestniczyli dostojni 
jubilaci 101 letnia parafianka i 100 letni parafianin z Margonina. Po Mszy 
Św. każdy z chórów wykonał kilka utworów różnych kompozytorów.

Skocki i Wągrowiecki Chóry Kameralne wspólnie wykonały utwory: 1. 
Na mszy św. Pieśń do słów Jana Kochanowskiego w opracowaniu Józefa 
Świdra, a na koncercie: 1. Zdrowaś bądź Maryja, 2. Modlitwe o pokój  
Wacława z Szamotuł, 3. Pater Noster w opracowaniu Zdenek Lukas.

Szczególnie dobrze przyjęta została przez publiczność, zaśpiewana 
przez chór po raz pierwszy publicznie modlitwa Pater Noster.

Najbliższe plany chórów to wspólny wyjazd dnia 15-05-2008 r. do 
Lűneburga na zaproszenie tamtejszych władz. Lűneburg współpracuje 
z Powiatem Wągrowieckim.

Zespół da 3 koncerty na terenie miasta, a także krótki występ w 
jednym  Domu Starców.  

Andrzej Mizgajski

POWSTAJE PUBLIKACJA
Zapraszamy do składania informacji do opracowywanej książki opi-

sującej funkcjonowanie wszystkich: organizacji, stowarzyszeń, klubów, 
kół i wspólnot działających na terenie powiatu wągrowieckiego. 

Dzięki tej publikacji chcemy zaprezentować i przedstawić Państwa 
działalność społecznikowską, którą to realizujecie i rozwijacie dla dobra 
społeczności lokalnej. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
nadesłanie materiałów opisujących działalność oraz sukcesy Waszych 
organizacji. Na materiały czekamy do końca maja br. Opis powinien 
być przedstawiony według schematu: pełna nazwa stowarzyszenia 
(organizacji,/koła/klubu/wspólnoty), aktualny skład zarządu (imię, 
nazwisko, funkcja), skład komisji rewizyjnej, rok powstania, liczba 
członków, opis działalności i osiągnięte sukcesy, fotografia - zarządu 
lub najważniejszego wydarzenia, można również wymienić osobę 
szczególnie zasłużoną (np. założyciela) dla stowarzyszenia lub inną, 
jeżeli taka jest. Materiały mogą być sporządzone na dyskietce, płycie 
lub napisane odręcznie. Sporządzoną informacje można nadsyłać na 
adres email: instytut12@wp.pl lub na adres korespondencyjny 62-100 
Wągrowiec skrytka pocztowa 42, tel. kontaktowy 667059964.

W imieniu składu redakcyjnego
Jan Maćkowiak
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„ŚLADAMI PRZODKÓW”
Z przyjemnością informujemy, że nakładem Fundacji Pomoc 

Dzieciom Wiejskim w Bliżycach ukazała się publikacja pt. „Śladami 
Przodków”.

Ta niezwykła praca zbiorowa uczniów z Koła Młodego Dziennikarza 
pod redakcją: Moniki Stachowiak, Ewy Brząkała, Renaty Wróblew-
skiej, Anny Maćkowiak i Anny Matuszewskiej z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jabłkowie ukazuje historię miejscowości, w któ-
rych działają szkoły wiejskie prowadzone przez Fundację. Poznajemy 
więc dzieje miejscowości: Jabłkowo, Lechlin oraz Pawłowo Skockie i 
Rejowiec w Gminie Skoki, a także Łopuchowo w Gminie Murowana 
Goślina i to od zarania ich dziejów, poprzez lata okupacji hitlerowskiej, 
po czasy nam współczesne.

Młodzi autorzy szerzej omawiają historie swych szkół oraz historię 
kościołów w Jabłkowie, w Lechlinie i w Rejowcu. 

Wprowadzenie do historii opisywanych miejscowości stanowi opra-
cowanie dr Andrzeja Michałowskiego pt. „Pradzieje naszych ziem”, 
w którym autor przedstawia ślady obecności ludzkiej i osadnictwa, na 
terenach współczesnych Gminy Skoki, począwszy od okresu mezolitu 
(9580 – 3850 p.n.e.) po czasy późnego średniowiecza (druga połowa 
XIII – XV wieku), a więc lokacji i pierwszych dziesięcioleci miasta 
Skoki.

Autor przedstawia historie wykopalisk i odkrycia archeologiczne na 
naszych ziemiach, przy czym odkrycia te dokumentują liczne rysunki 
i fotografie. 

Całość opracowania uzupełniają zdjęcia obrazujące historyczne 
zabytki oraz wydarzenia z życia opisywanych miejscowości. 

Dzięki życzliwości dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Jabłkowie omawiane opracowanie w najbliższym czasie trafi do wszyst-
kich szkół na terenie Gminy Skoki, a także do Gminnej Biblioteki 
Samorządowej. 

Naszych czytelników zachęcamy do sięgnięcia do w/w publikacji. 
Równocześnie informujemy, że w cenie 5 zł można ją nabyć w Zespole 
Szkół w Jabłkowie.

E. Lubawy

Z POEZJĄ TUWIMA ZA PAN BRAT
11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rejowcu odbył się konkurs 

recytatorski  pt. „Spotkanie z poezją Juliana Tuwima”. 
W konkursowe szranki stanęły przedszkolaki z Łosińca, Jabłkowa, 

Łopuchowa, Skoków i z Rejowca. Mimo  towarzyszącej tremy, ma-
luchy doskonale poradziły sobie z interpretacją takich utworów jak 
„Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci” 
lub „Bambo”. Wyniki konkursu były następujące:

Kategoria 3,4-latki:
Dominik Maciejewski (Łosiniec)
Weronika Koperska (Rejowiec)
Julia Drewicz (Łosiniec)
Kategoria 5-latki:
Gabriela Michalczyk (Rejowiec)
Weronika Klimczak  (Lechlin)
Zuzanna Szczepaniak (Skoki)
Kategoria 6-latki:
I. Patrycja Gronowicz (Rejowiec)
II. Agnieszka Strojna (Łpouchowo)
Krystian Siódmiak (Jabłkowo
Zwycięzców nagrodzono książkami i kolorowankami, a pozostali 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Konkurs, którego organi-
zatorkami były panie Joanna Bonikowska i Magdalena Darul-Sobczak, 
przebiegał w wyjątkowo miłej atmosferze i z pewnością na długo 
zapadnie w pamięci małych deklamatorów.

W TROSCE O BEZPIECZEńSTWO 
NA DRODZE

22 kwietnia reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w Powiatowym 
Turnieju Wiedzy i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Wągrowcu. 

W turnieju tym drużyna w składzie: Filip Kujawa, Mateusz Nowak, 
Piotr Dembiński zdobyła III miejsce, natomiast indywidualnie III miej-
sce zajął Filip Kujawa. W przygotowaniach do turniejowych zmagań 
uczestniczyli także uczniowie Maciej Kujawa i Paweł Dziekan.

Zadania z którymi przyszło się zmierzyć najmłodszym uczestnikom 
ruchu drogowego były zróżnicowane i nie należały do najłatwiejszych. 
Nie wystarczyło wykazać się tylko wiedzą teoretyczną z zakresu znajo-
mości przepisów ruchu drogowego, ale także zastosować ją w praktyce 
podczas pokonywania rowerowego toru przeszkód. Do jednego z naj-
trudniejszych zadań należało udzielenie  pomocy przedlekarskiej. 

Do turnieju przygotował drużynę Krzysztof Gapiński.

WIOSENNY SEZON PIŁKARSKI 
ROZPOCZęTY

9 kwietnia odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podsta-
wowych, który zorganizowano w Skokach. Gospodarze turnieju po raz 
kolejny nie zawiedli swoich kibiców, zdobywając I miejsce i awans do 
dalszych rozgrywek.

Wspaniałą kondycja fizyczną, zdyscyplinowaniem i perfekcyjny-
mi umiejętnościami piłkarskimi wykazała się ta drużyna również w 
pierwszych eliminacjach Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola i pokonując 
przeciwników z Ryczywołu i Żelic zapewniła sobie awans do następne-
go etapu. Ukoronowaniem tychże zmagań były eliminacje do Finału 
Wojewódzkiego (24.04. 2008r.), które także zakończyły się dla naszych 
piłkarzy sukcesem.

Do drużyny, którą opiekuje się Alicja Kramer należą Artur Kuchar-
ski, Maciej Kujawa, Jędrzej Ślósarczyk, Fabian Burzyński, Mateusz 
Fertach, Błażej Gebler, Patryk Janc, Adrian Dull, Andrzej Tyll, Jakub 
Obst.

VII POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O CYSTERSACH

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje umiejętności w wielu dzie-
dzinach. Jedną z nich stanowi wiedza dotycząca wiadomości o zakonie 
cystersów, na którego szlaku leżą Skoki i okolice.

24 kwietnia znawcy i pasjonaci historii tegoż zakonu zmagali się 
podczas VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Cystersach organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową im. Cystersów Wągrowieckich w 
Wągrowcu. Wyjątkowo wszechstronną  wiedzą  wykazała się jedna z 
reprezentantek naszej szkoły Marta Szmyra, co doceniła komisja przy-
znając jej I miejsce. Gratulujemy Marcie a także pozostałym uczniom 
reprezentującym naszą szkołę: Edward Surdyk, Magdalena Liszewska, 
Patrycja Springer, Aleksandra Samol i Paulina Lipczyńska.

DZIEń ZIEMI
22 kwietnia uczniowie klas drugich i szóstych zaprezentowali swoim 

kolegom zajmujące i pouczające programy o ekologii i wiośnie oraz 
kabaretową wersję mitów greckich, których bohaterowie przekazali 
zwykłym śmiertelnikom rozwiązanie problemów ekologicznych z 
punktu widzenia mieszkańców Olimpu.

Ogłoszone zostały także wyniki III Dyktanda Wiosennego dla klas 
IV-VI. Dyktando najeżone trudnościami ortograficznymi bezbłędnie 
napisali: Natalia Witkowska, Agata Bartsch, Martyna Adamska, Mo-
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nika Dereżyńska, Izabela Derdziak i Szymon Burzyński.
W dyktandzie dla klas I-III czołowe miejsca zajęli wśród klas drugich: 

Krzysztof Pol, Izabela Pawlicka, Jonasz żak, Katarzyna Szczepaniak; 
wśród klas trzecich: Patrycja Springer, Zuzanna Rychlicka, Marta 
Siuchnińska, Julia Wasylewicz, Monika Stróżewska, Julia Frąckowiak, 
Joanna Rakowicz.

Organizatorami cyklu przedsięwzięć były: Magdalena Fertsch, Wio-
leta Grzegorzewska, Aldona Lubiatowska, Justyna Markiewicz.

KONKURS Z OKAZJI DNIA ZIEMI
Uczniowie wzięli udział w konkursie z okazji Dnia Ziemi. Konkurs 

miał postać testu jednokrotnego wyboru. Zagadnienia dotyczyły śro-
dowiska i jego ochrony. 

Zwycięzcy konkursu w kategorii poszczególnych klas:
Kl. VI: Marta Szmyra VIc, Klaudia Loręcka VID, Aleksandra Samol 
VIc, Bartłomiej Szymański VIc, Katarzyna Gruszka VId.
Kl. V: Angelika Michel VB, Jakub Liberski Va, Daria Urbaniak VB, 
Bartosz Szymański Va, Klaudia Iradzka Va.
Kl. IV: Szymon Burzyński IVd, Dominik Dereżyński IVb, Teresa 
Janecko IV a, Wiktoria Owczarzak IVb, Wiktoria Stróżyńska IVc.
Kl. III: Edward Surdyk IIIc, Julia Wasylewicz IIIc, Kinga Przywarska 
IIIa, Maciej Konieczka IIIc, Jagoda Józefiak IIIb.
Kl. II: Krzysztof Pol IIb, Iza Druciarek IIc, Adam Pilaczyński IIb, 
Rafał Zaranek IIc, Jonasz Żak IIb.
Kl. I: Julia Dereżyńska Ib, Jacek Śrama Ic, Adrianna Trawka Ic, 
Krzysztof Neldner Ib, Maria Sawińska Ic.

Nagrody dla uczniów w postaci pamięci przenośnej USB ufundował 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

SALAMANDRA
29.03.08. w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu 

odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Gimnazjów i 
Szkół Podstawowych PTOP SALAMANDRA pod hasłem Ptaki wodno 
– błotne Polski. 

Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Samol z kl. VIc, która 
znalazła się w grupie uczniów wyróżnionych za rozwiązanie testu 
konkursowego. Dzięki samodzielnej pracy uczennica jest obecnie 
autorytetem w dziedzinie ornitologii w naszej szkole.

ZWYCIęSKIE TURNIEJE
PIŁKARSKIE

Dnia 2 kwietnia 2008r. odbył się turniej piłki nożnej Coca Cola. 
Reprezentacja naszej szkoły pokonała drużyny z Ryczywołu i żelic 
zajmując I miejsce i awans do dalszej gry.

9 kwietnia 2008r. odbył się turniej piłki nożnej i nasza drużyna rów-
nież zajęła I miejsce oraz awans do dalszych rozgrywek.

Dziękuję uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły, a byli 
to: Kucharski Artur, Kujawa Maciej, Jędrzej Ślósarczyk, Fabian Bu-
rzyński, Mateusz Fertsch, Błażej Gebler, Patryk Janc, Adrian Dull, 
Andrzej Tyll, Jakub Obst.

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach informuje, 

że trwają zapisy dzieci  do klas pierwszych a także uczniów klas II 
– VI, którzy chcieliby podjąć naukę w naszej  szkole.

Zapewniamy naszym uczniom  naukę w nowocześnie wyposażonych 
klasach: salach multimedialnych, profesjonalnych salach do nauki 
języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego), dwóch pracowniach 
komputerowych z dostępem do Internetu (dla klas I-III i IV-VI), sali 
gimnastycznej wyposażonej w profesjonalne oświetlenie dyskotekowe 
i nagłaśniające oraz zaplecze sanitarne (szatnie i natryski), a także 
sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, boiska sportowego ze sztuczną 
nawierzchnią, biblioteki i czytelni oraz z Internetowego Centrum 

Informacji Multimedialnej, pracowni przyrodniczej, pracowni wycho-
wania komunikacyjnego.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z: opieki higienistki szkolnej 
zapewniającej doraźną pomoc, a także organizowanie szczepień, flu-
oryzacji, badań kwalifikujących do udziału w zajęciach korekcyjnych, 
gabinetu stomatologicznego, zajęć logopedycznych, stałej opieki peda-
goga szkolnego zapewniającego współpracę i konsultacje z Poradnią 
Pedagogiczno-Psychologiczną w Wągrowcu, bardzo dobrze wyposa-
żonej stołówki szkolnej, opieki świetlicy do godziny 15.30.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i 
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w: 
różnorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowych, plastycznym, 
warcabowo-szachowym, hafciarskim, ekologicznym, europejskim, 
informatycznym i innych), zajęciach SKS, PCK, zespole wokalno-ta-
necznym, redagowaniu szkolnej gazetki, działalności samorządowej, 
tworzeniu audycji i programów emitowanych przez szkolny radiowęzeł, 
konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych, uroczy-
stościach szkolnych i środowiskowych, wycieczkach krajoznawczych, 
do teatru, kina, muzeum, na basen, rajdach pieszych i rowerowych 
oraz dyskotekach szkolnych, półkoloniach letnich, zajęciach podczas 
ferii zimowych.

Więcej informacji o działalności naszej szkoły można znaleźć na 
stronie internetowej: www.szp-skoki.pl

KONKURS ,, ZŁOTA żABA”
W sobotę 29 marca 2008r. o godz. 10:00 odbyło się ogłoszenie wy-

ników i uroczyste zakończenie jubileuszowej edycji konkursu ,,Złota 
żaba” w dziedzinie j. polskiego i literatury. Przed uczestnikami kon-
kursu stawiane są zadania wymagające niestereotypowego myślenia 
i działania, kultury literackiej, umiejętności artystycznych, zdolności 
logicznego rozumowania.

Przebieg każdego konkursu jest dwuetapowy: pierwszy etap odbywa 
się w szkołach przy współpracy nauczycieli w nich uczących, finał zaś 
w szkołach wyznaczonych przez organizatora- Fundację Edukacji 
Społecznej ,,EKOS” w Swarzędzu.

W tej edycji konkursu wzięło udział prawie 6 tysięcy uczestników z 
województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Wśród laureatów znalazł 
się uczeń klasy 3a naszego Gimnazjum Robert Lipczyński. 

Nagrody wręczała wraz z fundatorami Pani Minister Edukacji 
Narodowej Katarzyna Hall. Gratuluję Robertowi sukcesów i życzę 
dalszej wytrwałości w odkrywaniu tajników wiedzy nie tylko huma-
nistycznej. 

Nauczyciel j. polskiego
Danuta Kobus - Bogunia

ŚWIęTO SZKOŁY
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w dniach 24 

– 25 kwietnia 2008 r. obchodziło doroczne Święto Patrona. W bieżącym 
roku obchody połączone były z Inauguracją Dni Olimpijczyka. 

Zaproszone zostały gimnazja noszące imię Polskich Olimpijczyków 
z całej Polski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele z sześciu szkół: 
z Ciechocinka, Dąbrowy Górniczej, Gryfina, Łodzi, Oławy i Ostrowi-
te. Obchody rozpoczęliśmy od wspomnień Adama Wołkow z Aten i 
olimpijczyka z Atlanty – Andrzeja Ludzkowskiego. Następnie odbył 
się koncert zespołu rockowego Vintage, w którym mogli uczestniczyć 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Oficjalne uroczystości rozpoczęły 
się w piątek. Obecnością swą zaszczycili nas  olimpijczycy Monika 
Drybulska, Andrzej Ludzkowski, Zbigniew Orywał, Michał Bartoszak, 
Prezes SZS „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk, Burmistrz Miasta i 
Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Kujawa, Przewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Migasiewicz, Sta-
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Gratuluję wszystkim zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów.
Małgorzata Dudek

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
DZIEWCZĄT

29 marca w hali gimnazjum odbył się Turniej Piłki Siatko-
wej Dziewcząt Klas I. W rywalizacji wzięły udział 4 zespoły 
reprezentujące szkoły z : Janowca Wlkp., Parkowa, Kiszkowa 
i Skoków. 

Nasze gimnazjum reprezentował zespół w składzie:A.Budka, 
M.Dudek, P.Kobryś, B.Kopydłowska, S.Kucz, M.Lehmann, 
L.Sarnowska, M.Oksza-Skibińska, D.Stachowiak, O.Stróżyńska, 
J.Węglarz.

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” . Po 
rozegraniu 6 spotkań zespoły uplasowały się na miejscach:  I. 
Janowiec Wielkopolski, II Parkowo,  III Kiszkowo, IV Skoki

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a naj-
lepsze zawodniczki nagrodzone zostały dyplomem i maskotką. 
W zespole gospodarzy najlepszą zawodniczką została Monika 
Lehmann.

Organizator dziękuje za pomoc M. Kaczmarek, M. Kuchar-
skiej i K.Skarupa. 

MISTRZOSTWA SZKOŁY 
W PIŁCE SIATKOWEJ PLAżOWEJ

W ramach kampanii „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”  12 
kwietnia w gimnazjum odbyły się pierwsze Mistrzostwa Szkoły 
w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców. 

Wyniki rywalizacji: Dziewczęta: I Natalia Przybysz/Anna 
Szczurek, II Anna Berendt/Paulina Szymkowiak, III Natalia 
Przybysz/Sara Sobik, IV Agnieszka Gruss/Martyna Kucharska, 
V Monika Lehmann/Sandra Kucz, VI Alicja Kaczmarek/Natalia 
Ważniewicz, VII Patrycja Kobryś/Monika Oksza-Skibińska.

Chłopcy; I Marcin Korzanowski/Szymon Witkowski, II Szy-
mon Hagdan/Marcin Mazur, IIIPaweł Popadowski/Łukasz 
Bartol.

Hanna Węglewska

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH 
OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH  

INFORMUJE 
O ZMIANIE NR TELEFONÓW:

 
 Nazwa  Nr  wew. Nr  bezpośredni    
 Dyrektor  50 8925850    
 Pokój nauczycielski (Hala)  52 8925852    
 FAX  53 8925853    
 Sekretariat  59 8124722    
 W-ce dyrektor  55 8925855    
 Pedagog  56 8925856    
 pokój nauczycielski (stary budynek) 57 8925857    
 pokój. W-F  58 8925858    
 Hala Sportowa (obsługa hali)  54 8925854    
 Higienistka  60     
 Biblioteka  51 8925851    
 Świetlica  63     
 Pracownicy obsługi  64     
 Warsztat   65     
 Sala 113  66     

rosta Wągrowiecki Michał Piechocki, skarbnik Aleksandra Kamińska, 
Proboszcz Karol Kaczor, oraz Bractwo Kurkowe pod przewodnictwem 
Krzysztofa Jachny i autor książki „Historia sportu w powiecie wągro-
wieckim 1923 – 2000” Włodzimierz Łosiński. 

Po części oficjalnej rozpoczął się Piknik Olimpijski. Młodzież 
mogła startować w wielu konkurencjach sprawnościowych, m.in. w 
rzucie lotką, strzelaniu z wiatrówki oraz slalomie rowerowym.  W tym 
samym czasie odbywał się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Olimpijskiej. Po zakończonym pikniku rozpoczęły się Przełajowe Biegi 
Sztafetowe, w których brało udział 12 zaproszonych reprezentacji. 

Zajęły one następując miejsca: 1 Gimnazjum nr 1 im. Marii Ko-
nopnickiej z Wągrowca, 2. Gimnazjum z Gryfina, 3. Gimnazjum nr 1 
z Wągrowca, 4. Gimnazjum z Dąbrowy Górniczej, 5 Gimnazjum nr 1 
ze Skoków, 6. Gimnazjum z Ostrowite, 7. Gimnazjum z Antoniewa, 
8. Gimnazjum z Ciechocinka, 9. Gimnazjum z Murowanej Gośliny, 
10. Gimnazjum z Łodzi, 11. Gimnazjum z Oławy, 12. Gimnazjum z 
Gołańczy.

Po wysiłku fizycznym na uczestników czekała kiełbaska i grochówka 
ufundowane i przygotowane przez Radę Rodziców. Po posiłku odbył 
się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. 

Zwycięzcami zostali: I miejsce Gimnazjum z Łodzi, II miejsce 
Gimnazjum z Gryfina, III miejsce Gimnazjum  z Oławy, IV miejsce 
Gimnazjum z Ciechocinka, V miejsce Gimnazjum  z Ostrowite, VI 
miejsce Gimnazjum ze Skoków, VII miejsce Gimnazjum z Dąbrowy 
Górniczej. W kategorii indywidualnej: miejsce Jędrzej Stachura z 
Łodzi - 32 pkt, II miejsce Marlena Janc z Gryfina 31 – pkt, III miej-
sce Mateusz Szlachetka z Oławy - 28 pkt, IV miejsce Michał Kalm z 
Ostrowite - 26 pkt, V miejsce Wioletta Wasylik  z Ciechocinka - 25,5 
pkt, VI miejsce Marcin Szafrański z Łodzi - 25 pkt

Święto Szkoły zakończyło się wręczeniem nagród dla szkół, które 
brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej oraz 
uczestników sztafety i Pikniku Olimpijskiego.

Nagrody dla uczestników Dni Olimpijczyka ufundowali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki, SZS „WIELKOPOLSKA”, Starostwo Powia-
towe w Wągrowcu, Polski Komitet Olimpijski, Auto-części Łosiniec 
Daniel Pauszek, PH „SAROS”  SP. J Dorota Kurasińska, Rada 
Rodziców.

Patronat medialny nad uroczystością objęła wągrowiecka telewizja 
internetowa www.itvwagrowiec.pl. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej 
uroczystości.

 W imieniu społeczności szkolnej 
Grzegorz Samol

KONKURSY GEOGRAFICZNE
W bieżącym roku szkolnym podczas rejonowego etapu Wielkopol-

skiego Konkursu Geograficznego, który odbył się 19 lutego 2008 roku 
w Międzychodzie reprezentantami naszego gimnazjum byli: Julita 
Bachorska, Robert Lipczyński.

7 marca 2008 roku w Poznaniu odbył się finał wojewódzki konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Naszą szkołę reprezentowały: 
Anna Berendt, Olga Witecka, Marlena Robaszkiewicz i Katarzyna 
Dziekan. Zajęły one VIII miejsce i w nagrodę w dniach 10 – 14 marca 
2008 roku przebywały na warsztatach przyrodniczych w Lądzie na 
terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

15 marca 2008 roku w Witkowie po raz kolejny odbył się Między-
powiatowy Konkurs Geograficzny pt.: „Azja od A do Z”. Uczennice 
naszego gimnazjum biorące udział w konkursie zajęły: V miejsce Marta 
Guner, VI miejsce Weronika Zrobczyńska.

26 kwietnia 2008 roku w Witkowie odbył się Miting Młodych 
Geografów. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
reprezentowali: Julita Bachorska, Robert Lipczyński, Weronika Zrob-
czyńska. Uczniowie w ciągu 5  zegarowych rozwiązywali 6 zestawów 
testów o bardzo dużym stopniu trudności (zadania maturalne) i zajęli 
III miejsce.
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ZMAGANIA TRAMPKARZY 
Ruszyły rozgrywki piłki nożnej w Lidze Okręgowej Trampkarzy 

Młodszych i Starszych.
Trampkarze „Wełny” Skoki w dotychczas rozegranych meczach 

uzyskali następujące wyniki:
Trampkarze Młodsi prowadzeni przez Mateusza Dominiaka:
„Wełna” Skoki – TP Piła     0:6
„Wełna” Skoki – „Lubuszanin” Trzcianka  8:3
„Polonia” Jastrowie – „Wełna” Skoki   2:6
Trampkarze Starsi prowadzeni przez Radosława Kujawę:
„Wełna” Skoki – TP Piła    4:0
„Wełna” Skoki – „Lubuszanin” Trzcianka   2:0
„Polonia” Jastrowie – „Wełna” Skoki  1:1
Kolejnymi przeciwnikami naszych trampkarzy będą drużyna „Spar-

ty” Złotów które są liderami tabeli zarówno Trampkarzy Młodszych i 
Starszych. Natomiast w dniu 12.04.2008 nie odbył się wyjazdowy mecz 
z „Leśnikiem” Margonin z powodu obfitych deszczy i zalanej murawy 
boiska, mecz został przełożony na 14 maja.

PODZIęKOWANIA
Drużyna Trampkarzy Starszych wraz z trenerem pragnie złożyć 

podziękowania firmie AGRO-MERKURY za zakup dresów trenin-
gowych dla całej drużyny z nadrukiem „Wełna” Skoki.

Radosław Kujawa

MARATON FITNESS
15 marca w sali biblioteki w Skokach odbył się Maraton Fitness 

zorganizowany przez Studio Tańca i Fitnessu ‘’GABI’’. 
Maraton trwał trzy godziny, lecz po Paniach nie było widać zmęcze-

nia, wręcz odwrotnie były bardzo zadowolone, że mogą się zmęczyć z 
samego rana!!!!

W czasie babskiego MARATONU miałyśmy urozmaicony czas zajęć, a 
mianowicie występowały pomieszane techniki ćwiczeń: - układ taneczny 
ZUMBA, który jest nowa bardzo fajną techniką taneczną w której moż-
na się wykazać pamięcią oraz sprawnością, - ćwiczenia wzmacniające z 
pałkami skierowane głownie na mięśnie brzucha, - pilates.

Na koniec zajęć każda z Pań otrzymała medal za wytrwałość i super 
kondycję, czego dowodem są zdjęcia, na których widzimy uśmiechy.
Głównym sponsorem był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, za co bar-
dzo dziękujemy.

Mam nadzieję, że Maraton będzie się odbywał co drugi miesiąc, 
jeżeli będą chętne Panie, do czego bardzo zapraszam.

Marietta Kiszka

RAJD PRZYGODOWY WERTEPY 
2008

„Największą przyjemnością w życiu jest robienie tego, co według innych 
jest niemożliwe” taką dewizą kierują się organizatorzy Rajdu Przygodowe-
go WERTEPY o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Klub Sportowy 
Hades z Poznania, który to rajd odbył się 5-6 kwietnia w Skokach.

Rajd Przygodowy WERTEPY odbył się w ramach Adventure Racing Cup, 
to największy cykl rajdów przygodowych (Adventure Racing) w Polsce. 

Rajdy przygodowe to sport wielodyscyplinarny, odbywający się w 
terenie, w którym zawodnicy przy pomocy mapy i kompasu muszą 
odnaleźć kolejne punkty kontrolne. 

Dyscyplinami z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy rajdu w Sko-
kach były: rower górski, rolki, kajak, bieg na orientację, zadania linowe, 
ścianka wspinaczkowa.

Rajdy przygodowe wymagają umiejętności współdziałania w zespole, 
siły zarówno fizycznej jak i psychicznej, odporności na zmęczenie, dłu-
gotrwały wysiłek, brak snu, ponieważ wyścigi odbywają się non-stop, a 
uczestnicy sami decydują ile czasu spędzą odpoczywając.

Do Skoków zjechało ponad 100 zawodników z całego kraju i za-
granicy.

W zawodach startowały drużyny dwuosobowe w trzech kategoriach 
Open - 45 km, Profi Men - 117 km (dwóch mężczyzn), Profi Mix -117 
km (mężczyzna i kobieta). 

Zawodnicy zmagali się także indywidualnie w Trail runningu - biegu 
terenowym po wyznaczonej trasie. W konkurencji tej wystartowali także 
Skoczanie: Wiesław Nowak, Magdalena Nowak oraz dwaj uczniowie 
skockiego gimnazjum: Kacper Frąckowiak i Radosław Nowicki.

Bieg terenowy wystartował ze skockiego rynku i wiódł ulicami Jana 
Pawła II, Kazimierza Wielkiego oraz Polną w kierunku stawów ryb-
nych. Zawodnicy „Morasiem” wrócili do miasta wbiegając za murami 
kościoła na ul. Kościelną by przeciąć linię mety w miejscu w którym 
wystartowali. Bieg liczył 7,7 km wygrał go Michał Bartoszak 36 w ma-
ratonie na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Dla niektórych był to koniec zmagań, pozostali w większości ruszyli 
spod gimnazjum ok. godz. 11:30 w dalszą trasę uzbrojeni w mapę i 
kompas. Zawodnicy w zależności od swoich umiejętności i kondycji 
kończyli trasę w różnych przedziałach czasowych, ostatni ok. 7 nad 
ranem dnia następnego. Wszystkie zespoły ukończyły rajd, nie było 
żadnej kontuzji, nikt też w czasie rajdu się nie wycofał. 

W niedzielny poranek pan burmistrz Tadeusz Kłos w hali gimnazjum 
dokonał uroczystego wręczenia pucharów i nagród. Zachęcał także 
organizatorów imprezy aby Skoki stały się w przyszłym roku również 
miejscem kolejnego etapu edycji rajdów przygodowych, gdyż imprezy 
przyciągające ludzi z całego kraju są świetnym sposobem promocji 
naszego terenu.

Niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców naszej gminy była ustawiona 
na rynku w Skokach ścianka wspinaczkowa na którą mogli wspinać się 
mieszkańcy. Ścianka cieszyła się powodzeniem głownie wśród dzieci 
i młodzieży, ale nie brakowało także dorosłych którzy łamiąc sobie 
paznokcie próbowali zmierzyć się z pionowym przeciwnikiem. 

Zapraszamy na stronę internetową miasta i gminy Skoki www.
gmina-skoki.pl, gdzie w galerii znajdziecie Państwo obszerną relację 
z imprezy okiem obiektywu aparatu fotograficznego.

Karolina Stefaniak

SEZON ROWEROWY 
ROZPOCZęTY

20 kwietnia z rynku w Skokach wyruszyła ok. siedemdziesięcio oso-
bowa grupa rowerzystów w pierwszym w tym roku rajdzie rowerowym 
organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Rajd ten odbył 
się z okazji obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. 

Najliczniejszą grupą rowerzystów były dzieci i młodzież, w większości 
ze Szkoły Podstawowej w Skokach pod opieką pań: Magdaleny Fertsch, 
Jolanty Sawińskiej, Agnieszki Wasylewicz i Anny Macioszek. Nie 
zabrakło także jak zwykle rowerzystów z Poznania z Klubu Turystyki 
Rowerowej Sigma w Poznaniu, a w śród nich współorganizatora rajdu 
pana Ryszarda Walerycha z PTTK oddział Nowe Miasto. 

Trasa rajdu do mety liczyła 15 km, wiodła przez Karolewo i nowo 
wybudowaną przez gminę kładkę pieszo-rowerową. Dalej rowerzy-
ści minęli Szczodrochowo, Rejowiec, w którym skręcili w kierunku 
Stawian, by dotrzeć aleją pomnikowych lip do Pawłowa Skockiego 
z którego to wjeżdżając na teren Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Zielonka” dojechali na metę, która znajdowała się w gospodarstwie 
agroturystycznym Jana Mańki. 

Na mecie oprócz pieczonych nad ogniskiem kiełbasek i placka na 
uczestników rajdu czekał specjalnie opracowany test poświęcony jak 
przystało na Dzień Ziemi problematyce ochrony przyrody i środowi-
ska. Na uczestników konkursu czekały nagrody. Trzy pierwsze miejsca 
premiowane były nagrodami książkowymi. I miejsce zdobył Wojciech 
Wasylewicz z I klasy gimnazjum w Skokach, II Janusz Przybył z PTTK 
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Poznań Nowe Miasto, III egzekwo Ewa Krenz i Zbigniew Włodarski 
z Klubu Turystyki Rowerowej Sigma w Poznaniu. Dwudziestka która 
znalazła się tuż za podium otrzymała bidony rowerowe. Nagrody otrzy-
mali także najmłodsi i najstarsi uczestnicy rajdu. Najstarszą kobietą 
była pani Ewa Krenz z Poznania, a najstarszym mężczyzną pan Florian 
Kołodziejczak ze Skoków. Wśród najmłodszych uczestników znaleźli 
się Julia Wasylewicz i Maksymilian Smykowski, oboje uczniowie klasy 
III c Szkoły Podstawowej w Skokach. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
lniane ekologiczne torby na zakupy z logo MiG Skoki.

Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy szczęśliwie wrócili do swoich 
domów pokonując podobny 15 km odcinek, tym razem przez Bliżyce, 
Glinno i Antoniewo.

Kolejne rajdy przed nami i tak:
1 czerwca - rajd z okazji Dnia Dziecka. Trasa będzie wiodła woko-
ło jez. Budziszewskiego z metą przy gimnazjum w Skokach, gdzie 
będzie czekała ścianka wspinaczkowa i moc atrakcji dla dzieci
7 czerwca - IV rajd „Puszcza Wpuszcza”
13 lipca - rajd do Łosińca z metą w Agroturystycznym Centrum 
Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem”. Gdzie główną 
atrakcją będą przejażdżki na koniach i kucykach.
21 września - do Budziejewka gmina Mieścisko gdzie znajduje 
się słynny kamień św. Wojciecha.
O szczegółach rajdu będziemy informować na bieżąco za pośred-
nictwem lokalnej pracy, plakatów oraz strony internetowej MiG 
Skoki www.gmina-skoki.pl 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy składają podziękowanie Komisariatowi Policji w 
Skokach za zapewnienie bezpiecznego przejazdu uczestnikom rajdu 
przez miasto Skoki.

Karolina Stefaniak

SUCHĄ NOGĄ DO „
PUSZCZY ZIELONKA”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, 
jak i turystów gmina wykonała 66m kładkę pieszo-rowerową na za-
bagnionym odcinku szlaku turystycznego przebiegającego obok jez. 
Karolewskiego na terenie naszej gminy. 

Wiedzie tędy czerwony pieszy szlak turystyczny z Poznania do miej-
scowości Płodki koło Piły. Trasa ta ma ogromne znaczenie w ruchu 
turystycznym naszej gminy, gdyż jest to najbliższa i najbezpieczniejsza 
droga pieszo-rowerowa do „Puszczy Zielonka”. Droga ta jest często za-
lewana przy wysokim poziomie wód jez. Karolewskiego, oraz w związku 
z bliskim sąsiedztwem stawów rybnych, jedynie w okresie letnim kiedy 
jest susza można się było przedostać tą drogą i to nie zawsze!

Mamy nadzieję że teraz mieszkańcy naszej gminy chętniej będą 
się wybierać rowerem do „Puszczy Zielonka” omijając niebezpieczny 
odcinek asfaltowy drogi woj. nr 196.

Karolina Stefaniak

PRZYBYLI, ZOBACZYLI, 
OTWORZYLI… 

„SZLAK KOŚCIOŁÓW 
DREWNIANYCH 

WOKÓŁ PUSZCZY ZIELONKA”
Dzień 26 kwietnia 2008 r. to data oficjalnej inauguracji „Szlaku 

kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Dzień ten został 
zorganizowany pod hasłem „Kościoły zapraszają!” i w związku z tym 
tytułem wszystkie świątynie na Szlaku miały szeroko otwarte drzwi 
dla zwiedzających. 

Dla przypomnienia nasza gmina ma na swoim terenie cztery drew-
niane kościoły: w Skokach, Rejowcu, Jabłkowie i Raczkowie.

O każdej pełnej godzinie pomiędzy 1000 a 1500 można było je zwie-
dzić z przewodnikiem, w którego rolę wcielał się ksiądz proboszcz, 
regionalista, albo też wolontariusz. W tym czasie turyści docierali w 
dowolnie wybranej przez siebie kolejności do kolejnych świątyń.  Do-
datkową atrakcją były projekcje filmu promującego Szlak,  pt. „Poczuj 
natchnienie”. W naszej gminie projekcja odbyła się dwukrotnie: w 
Jabłkowie i Rejowcu.

Kościoły odwiedzali pojedynczy turyści, rodziny z dziećmi, rowerzyści 
oraz zmotoryzowani. Mogli oni dowiedzieć się wielu ciekawostek o 
poszczególnych kościołach, obejrzeć i poczuć ich specyficzną, drew-
nianą atmosferę. 

Wszystkie ścieżki pielgrzymie skrzyżowały się w Rejowcu. Tutaj, w 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 1500 rozpoczął się 
koncert poznańskiego barda Jacka Kowalskiego, który  w tym dniu 
śpiewał o kościołach drewnianych przy akompaniamencie lutni rene-
sansowej, na której grała artystka z Małopolski, Milena Bukowska. 

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, Pan Tomasz Łęcki przywitał wszystkich przybyłych gości 
oraz gości specjalnych: Jana Grabkowskiego – Starostę Poznańskiego, 
Dariusza Pilaka – Wicestarostę Gnieźnieńskiego, Krzysztofa Miga-
siewicza – Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego, przed-
stawicieli gmin Związku, w tym: Przewodniczącego Zgromadzenia 
– Mariusza Poznańskiego, Burmistrza Skoków – Tadeusza Kłosa, Wój-
ta Kiszkowa – Tadeusza Bąkowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Łopuchówko – Zbigniewa Szeląga i Danutę Śliwę z Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Andrzeja Billerta, 
pomysłodawcę, „ojca-założyciela” Szlaku, ks. Andrzeja Kaczmarka z 
Sanktuarium w Dąbrowce Kościelnej.

Po koncercie wszyscy udali się na plac przed figurą Serca Jezusowego, 
gdzie nastąpiło wyjątkowe otwarcie szlaku. Gospodarz parafii – ks. 
Henryk Badura poświęcił szlak specjalnym „pielgrzymim” błogosła-
wieństwem. Następnie zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi – została 
porąbana siekierką mała drewniana deska, której dwie części zostały 
podzielone pomiędzy Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” a 
wspomnianą parafię – jako pamiątka po otwarciu Szlaku. Po wszystkich 
wydarzeniach przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. 

Z pewnością do sukcesu otwarcia przyczyniła się pogoda – słoneczna 
i bezwietrzna – wiatr powiał niczym Duch Święty (żart duchownego) 
dopiero w momencie święcenia Szlaku.

Dziękujemy wszystkim obecnym za „uśmiechniętą obecność”, dobre 
słowo i familijną atmosferę. Było „jak w domu”. Nic dziwnego – wszak 
w Domu Bożym…

Szczególne podziękowania dla Księdza Proboszcza, Henryka Badury 
za bezproblemowość, życzliwość i uczynność oraz dla Pani Sołtys wsi 
Rejowiec – Ewy Zygmaniak, za bezinteresowną pomoc przy organi-
zacji. 

Karolina Stefaniak
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KroniKa policyjna
Komisariat Policji w Skokach informuje o rażących uchybie-

niach i przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, które miały 
miejsce w minionym okresie:

SZKOLNE WŁAMANIA
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Skokach ,ustalili iż 

czterech nieletnich mieszkańców Skoków w wieku od 13 do 15 lat 
dokonało 10 włamań do różnych pomieszczeń i obiektów. M.in.: 
dwukrotnie włamali się do sklepiku szkolnego w skockiej podsta-
wówce. Ich ofiarą padły także kasa na dworcu PKP w Skokach, 
jeden ze sklepów spożywczych, samochód, budynek na stadionie 
sportowym oraz działki rekreacyjne. Usiłowali również włamać 
się do   kościoła usytuowanego przy stadionie. Łącznie wartość 
skradzionego mienia wyniosła ok. 1500 zł. Teraz nieletnimi zajmie 
się Sąd Rodzinny w Wągrowcu.

KRADNĄ PRĄD
W marcu br. zatrzymano dwie osoby, które kradły prąd doko-

nując obejść liczników energetycznych. Jeden z zatrzymanych to 
mieszkaniec Łosińca, a drugi zamieszkuje na terenie działek w 
Sławicy. Według firmy ENEA, która jest poszkodowana przestęp-
czym procederem straty wyniosły łącznie ok.3,5 tys. złotych.

SKIEROWANO 
AKT OSKARżENIA

Zakończyło się śledztwo w sprawie kradzieży paliwa z cystern 
kolejowych w miejscowości Stawiany. 

Skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu akt oskarżenia 
przeciwko sześciu osobom. Zarzuca im się, że działając wspólnie 
i w porozumieniu dokonywali włamań do cystern kolejowych 
i dokonywali kradzieży paliwa. W proceder kradzieży paliwa 
zamieszani byli oprócz mieszkańców gminy Skoki pracownicy 
jednej z firm transportowych. Trzech oskarżonych było wcześ-
niej karanych. W trakcie postępowania przygotowawczego wo-
bec jednego z podejrzanych stosowany był areszt tymczasowy. 
Wobec innych podejrzanych stosowano dozór policyjny i zakaz 
opuszczania kraju.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY
W pierwszym kwartale na terenie działania Komisariatu Poli-

cji w Skokach zatrzymano 14 nietrzeźwych kierujących różnymi 
pojazdami. Zatrzymano również jedną osobę, która kierowała 
pojazdem znajdując się pod wpływem środka odurzającego.

NOC STOP
Program przeciwdziałania kradzieżom samochodów „NOC 

STOP„ zakłada zapobieganie kradzieżom pojazdów w ramach 
działań profilaktycznych. 

Jego istotą jest oznakowanie pojazdów, których właściciele de-
klarują, że z reguły nie jeżdżą samochodem w godzinach pomiędzy 
23.00 a 4.00. Specjalne oznakowanie w formie holograficznych, 
odblaskowych naklejek umieszczonych z przodu i z tyłu pojazdu 
pozwala policjantom pełniącym służbę stosunkowo szybko ziden-
tyfikować taki pojazd i skontrolować , czy porusza się nim jego 
właściciel, czy został on skradziony. Jeżeli jesteś zainteresowany 
uczestnictwem zgłoś się do Komisariatu Policji w Skokach.

Komendant Komisariatu Policji w Skokach
nadkom. mgr Jacek Matysiak

ZAINAUGUROWALI SEZON!
Spławikowe Zawody Wędkarskie nad jeziorem Rościńskim w dniu 

27 kwietnia br. zainaugurowały tegoroczny sezon wędkarski w Kole 
PZW w Skokach.

W zawodach uczestniczyło 17-tu najzagorzalszych wędkarzy, w tym 
4-ech juniorów. Towarzyszyli im członkowie rodzin i sympatycy oraz 
członkowie Zarządu i Komisji Sędziowskiej, która po zważeniu zło-
wionych przez zawodników ryb ogłosiła wyniki Zawodów.

Teraz okazało się, że najlepszym wędkarzem wśród juniorów, łowiąc 
5,2 kg ryb został Leszek Stoiński. Drugie miejsce z ilością 1,98 kg ryb za-
jął Damian Lisiecki, a trzecie łowiąc 1,68 kg zajął Mateusz Kujawa.

Natomiast wśród seniorów, z 7,48 kg złowionych ryb triumfował 
Dariusz Bałażyk, a kolejne miejsca zajęli: Roman Tadeusz – 6,02 kg i 
Romuald Dudek – 5,96 kg. 

Plon połowów stanowiła w większości drobnica, która po zważeniu 
ponownie wróciła do wód jeziora.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii  juniorów i seniorów 
zostali nagrodzeni talonami na zakup sprzętu wędkarskiego. 

Jak każdego roku zawody poprzedziło przygotowanie stanowisk, 
co wiązało się z przeprowadzoną w sobotę, 19 kwietnia akcją sprzą-
tania szuwarów i brzegów jeziora ze skutków niechlujnej działalności 
ludzkiej. 

E. Lubawy

PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ
Dzień Kobiet, 8 marca 1968 r. stanowił szczególny dzień w życiu 

mieszkańców Potrzanowa. Bo przecież to wówczas zakończono pracę 
elektryfikacyjne wsi i po raz pierwszy zabłysło w niej długo oczekiwane 
oświetlenie elektryczne.

To wówczas, zgasły lampy naftowe i zabłysły pierwsze żarówki. Dalej 
już tylko kwestią czasu i zamożności mieszkańców było pojawienie się 
pierwszych radioodbiorników oraz artykułów gospodarstwa domo-
wego, silników przy urządzeniach rolniczych i telewizorów. Pierwszy 
telewizor pojawił się też w ówczesnym, prowadzonym przez Gminną 
Spółdzielnię  - Klubie Rolnika. 

Dlatego też tegoroczny 8 marca, był nie tylko Świętem Kobiet, ale 
świętem całej wsi. Stał się on okazją do wspomnień sprzed 40-tu laty i 
dniem radości wszystkich mieszkańców. 

Dlatego też przed częścią oficjalną mieszkańcy i goście zebrani w 
świetlicy wiejskiej mieli okazję cofnąć się w czasie o te minione 40 lat. 
Dla upamiętnienia ówczesnego wydarzenia, sołtys Stanisław Janecko, 
zdmuchnął płomień symbolicznej lampy naftowej i jednym pstryknię-
ciem sprawił, że na sali zabłysły żarówki.

Po tym symbolicznym akcencie, powitano zaproszonych gości, a 
następnie ze swym programem wystąpił kabaret „Nie dej sie”  z przed-
stawieniem pt. „Ferdek szuka żony”. Dobrze bawiąca się publiczność, 
oklaskiwała aktorów kabaretu oraz Grupę Artystyczną „Roses”, która 
pod przewodnictwem pani Wiesławy Hauke przygotowała na tę oko-
liczność barwne układy taneczne. 

Dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej, wszyscy zgromadzeni mogli 
poczęstować się tortem, a każda z pań obdarowana została kwiatkiem. 
Była też wspólna kawa oraz kolacja, do której zachęcały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Z zaproszeń organizatorów skorzystali: przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Migasiewicz z małżonką, prezes Gospodarstwa 
Rybackiego Ireneusz Belter oraz radny Rady Miejskiej Gminy Skoki 
Antoni Wiśniewski. 

Wszyscy przybyli bawili się doskonale i do dzisiaj mile wspominają 
wspólnie spędzone chwile.
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Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Skoki 
znowelizowany Uchwałą Nr XI/82/2007 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 27.09.2007 roku nakłada na każdego użytkowni-
ka posesji obowiązek posiadania kubła na zmieszane odpady 
komunalne jak i umowy na ich wywóz z uprawnionymi przez 
burmistrza przedsiębiorcami, oraz gromadzenie rachunków 
potwierdzających korzystanie z tych usług. 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE 
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH?

Często co wydaje się naprawdę bezmyślne obok niezapełnionego 
pojemnika znaleźć można reklamówki z wysegregowanymi odpada-
mi lecz z lenistwa niewrzucone do pojemnika! Widok naprawdę jest 
okropny, często te odpady są rozdmuchiwane przez wiatr, roznoszone 
przez zwierzęta itd.

Drodzy użytkownicy pojemników informujemy, iż należy 
wrzucać do nich jedynie ODPADY OPAKOWANIOWE tzn:

1. SZKLANE - z podziałem na bezbarwne CZYSTE (białe 
pojemniki) i kolorowe (zielone pojemniki) lub razem do beczek. 
Pojemniki służą do zbiórki wyłącznie szkła opakowaniowego 
typu słoje i butelki bez zakrętek i etykiet.

Do pojemników na szkło nie należy wrzucać:
· stłuczki porcelanowej, fajansowej, kamionki,
· szkła innego rodzaju, o innym składzie chemicznym (np. szkła 

ołowiowego - tzw. kryształów),
· luster, szkła zbrojonego,
· szyb okiennych i samochodowych,
· szkła zabrudzonego i tłustego,
· szklanych izolatorów elektrycznych, szklanych bloczków 

budowlanych, szkła pochodzącego z lamp kineskopowych, 
żarówek, świetlówek.

2. PAPIER - Pojemnik służy do zbierania papieru i tektury 
z wyjątkiem:
· opakowań wielowarstwowych (np. kartonów po sokach i 

mleku),
· papieru przebitkowego, kalki, 
· pampersów,
· papieru zabrudzonego np. tłustego.

3. METALE - pojemniki służą do zbiórki czystych opakowań 
stalowych i aluminiowych (puszki, pudełka, folie aluminiowe 
z wyjątkiem:
· puszek po farbach i lakierach, 
· pojemników po preparatach aerozolowych, środkach ochrony 

roślin, lekarstwach.

4. PLASTIK / TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik służy do 
zbierania CZYSTYCH butelek po napojach (PET) bez nakrę-
tek najlepiej zgniecionych w celu zmniejszenia ich objętości, 
z wyjątkiem:
· butelek po olejach jadalnych i przemysłowych,
· tworzyw piankowych i ceramiki,
· zabrudzonych butelek i pojemników,
· styropianu, pianki poliuretanowej,
· i wszelkiego typu innych odpadów plastikowych np. dziecię-

cych wanienek, zderzaków samochodowych, ogrodowych 
krzeseł itd.

5. BATERIE - baterie należy składować w pojemnikach do 
tego przeznaczonych znajdujących się na terenie Gminy, tj. w 
szkołach, sklepach i innych instytucjach.

Karolina Stefaniak i Krzysztof Mańka

OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ 

I GASTRONOMICZNĄ!
Informujemy prowadzących działalność handlową i gastronomiczną 

na terenie naszej gminy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2007 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.09.2007 roku w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki 
nakłada na nich szczególne obowiązki dotyczące gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.
Właściciele sklepów i hurtowni wszelkiego typu jak i prowadzący 

gastronomie zobowiązani są do wyposażenia punktu handlowego w 
odpowiedniej wielkości pojemnik na zmieszane odpady komunalne. 
Ponadto należy podpisać umowę na ich opróżnianie Z CZĘSTOTLI-
WOŚCIĄ NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W TYGODNIU !!!

Jednakże Regulamin zobowiązuje także do selektywnej zbiórki od-
padów takich jak: odpady opakowaniowe (szkło z podziałem na białe i 
kolorowe, odpady z tworzyw sztucznych, makulaturę i papier, odpady 
z żelaza i metali kolorowych), odpady wielkogabarytowe, odpady 
niebezpieczne np. baterie, akumulatory. Odpady te wysegregowane 
mają obowiązek odbierać selektywnie przedsiębiorcy z którymi mamy 
podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

Na terenie miasta i gminy stoją tzw. gniazda pojemników do se-
lektywnej zbiórki odpadów, gdzie można wrzucać odpady szklane, 
plastikowe oraz niekiedy papier i metale. 

Niestety z przykrością należy stwierdzić, iż pojemniki te w większości 
przypadków nie są wykorzystywane we właściwy sposób, wrzucacie 
Państwo tam wszystko co się da! Często obok pojemników stoją worki 
ze zmieszanymi odpadami, zderzaki samochodowe, połamane krzesła 
ogrodowe, wanienki dziecięce, przykłady można by mnożyć. 



SKOCKI KALEJDOSKOP

Kabaret "Nie dej sie" na Dniu Kobiet w Potrzanowie.

Krakowski kabaret Pod Wyrwigroszem w skockiej hali.

Spławikowe Zawody Wędkarskie nad jeziorem Rościńskim. Start sztafety podczas obchodów święta skockiego Gimnazjum.

Prelekcja filmu o kościołach drewnianych w kościele w Jablkowie.

Kiełbaski na mecie rajdu rowerowego w Pawłowie Skockim.

Skocka reprezentacja w biegu terenowym w Rajdzie WERTEPY. Koncert rokowego trio VINTAGE w hali gimnazjum.


