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Dokończenie na str. 3

Leszek, jak zawsze zadbał o podniebienie 
gości. Były więc kiełbaski z grilla, które uroz-
maicono słodkim plackiem oraz gorącą kawą 
i herbatką. Co bardziej zaradne panie przygo-
towały sałatki i zakąski, które aż prosiły się o 
napoje chłodzące, a tych wcale nie zabrakło.

Pobyt nad stawami entuzjaści wędkarstwa 
wykorzystali do zamoczenia kijów – jednak 
tym razem pogoda korzystna dla uczestników 
Pikniku, okazała się mniej korzystna dla „ryb-
ków”. Ale nasi wędkarze wierzą, że następnym 
razem, a to już przecież w miesiącu sierpniu, 
szczęście uśmiechnie się do nich.

„Piknik u Leszka”, to kolejne przedsięwzięcie 
Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Skokach. Bo przecież tylko 
w ostatnich miesiącach miała miejsce wycieczka 
do Kórnika, połączona ze zwiedzaniem parku, 
gdzie każdy mógł podziwiać kwitnące magnolie 
oraz różaneczniki i azalie. Chętni mocniejszych 
wrażeń mogli skorzystać z przejazdu statkiem po 
jeziorze Kórnickim. Wycieczkę zakończył pobyt 
w Browarze Lecha i degustacja piwa. Była też 
wycieczka do Uzdrowiska w  Inowrocławiu oraz 
wyprawa do Sanktuarium w Licheniu, a jeszcze 
wcześniej wyjazdy do kina i do Opery Kameralnej 
w Wągrowcu. Dla miłośników Bałtyku zorganizo-

wano kilkudniowy pobyt w Pobierowie.
W drugim kwartale br. miały też miejsce 

dwa wieczorki taneczne w Sali Biblioteki oraz 
spotkanie z Barbarą Górną – kierownikiem 
Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia Staro-
stwa Powiatowego w Wągrowcu i ze Zbignie-
wem Byczyńskim – Powiatowym Rzecznikiem 

Konsumentów w Wągrowcu. W miesiącu lipcu 
odbyło się spotkanie z  Jerzym Omelczukiem 
– artystą malującym ustami.

W najbliższych dniach „naszych emerytów” 
czeka też wycieczka do Gniezna, a we wrześniu 
do Białego Dunajca i do Zakopanego.

E. Lubawy

Emerycki Piknik „U Leszka”
Kilkudziesięciu członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkało się 9 lipca br. na Emeryckim Pikniku na sta-

wach u Leszka. Piękna, letnia pogoda i równie ciepły, bezdeszczowy wieczór oraz piękne otoczenie zachęcały do przyjacielskich 
rozmów, a serwowana przez mistrza Antoniego muzyka podrywała do tańców i do wspólnej zabawy.

Specjalistyczne warsztaty aktywizujące skie-
rowane były do wszystkich osób, które ukoń-
czyły 50 rok życia. Niezwykle ciekawa oferta 
spędzania czasu wolnego dla ludzi starszych 
skierowana była nie tylko dla mieszkańców  
naszej gminy, ale również dla gmin sąsiednich  
(Murowana Goślina, Mieścisko). 

WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA
Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w 

Bliżycach od maja rozpoczęła cykl spotkań 
aktywizujących osoby starsze. Projekt pod 
nazwą „Młodszy, starszy – każdy swoje hob-
by ma”,  współfinansowany przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej, miał na celu 
zaszczepienie wśród osób starszych potrzeby 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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W dniu  4 września 2009 r. (w piątek) 
w godzinach od 9.00 – 15.00 

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

AKCJA
HONOROWEGO 

ODDAWANIA  KRWI
pod hasłem „Krew darem życia” 

     

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

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

W ramach projektu prowadzono szeroki wachlarz zajęć.  Największym 
powodzeniem cieszyły się spotkania biesiadne przy śpiewie i muzyce, podczas 
których seniorzy bardzo chętnie włączali się we wspólne wykonywanie piose-
nek. Podczas wieczorków poetyckich  prowadzonych przez emerytowanych 
nauczycieli recytowano wiersze znanych poetów polskich i obcych. Spotkania 
z pięknem polskiej wymowy oraz z kulturą żywego słowa było swego rodzaju 
przygotowaniem do wizyty w  teatrze. Grupa seniorów wybrała się do Teatru 
Nowego w Poznaniu na komedię M. Gogola pt. „Ożenek”. 

Seniorzy w ramach projektu nawiązali również współpracę z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa. Podczas integracyjnego spotkania, 
członkinie KGW – Kabaret „Nie dej sie” zaprezentowały program pt. 
„Biuro Matrymonialne”. Program wywołał wiele radości i uśmiechu. 
Seniorzy nagrodzili aktorów gromkimi brawami.  Cotygodniowe spo-
tkania przy słodkim poczęstunku i kawce w murach jabłkowskiego 
pałacu gromadziły wielu uczestników i upływały w miłej atmosferze. 
Wszyscy w radosnych nastrojach rozchodzili się do domów, życząc 
sobie kolejnych takich spotkań.

A.  Winkel

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi: 
Jerzewski Dominik ur. 13.06.
Nowakowski Antoni ur. 14.06.
Kamińska Maja ur. 19.06.
Kasprzyk Dominik ur. 20.06.
Przybysz Aleksandra ur. 23.06.
Piotrowicz Norbert ur. 30.06.
Połczyński Mateusz ur. 01.07.
Rybarczyk Wiktor ur. 06.07.
Zdanowska Anna ur. 08.07.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Starosta Maciej i Burzyńska Karolina
Kramer Bartosz i Kiercul Małgorzata
Żurawka Maciej i Deminiak Milena
Witkowski Łukasz i Kiełpińska Joanna
Witt Marcin i Dąbrowska Elżbieta
Kaszewski Wiesław i Delimat Anna
Wabich Jarosław i Stypińska Hanna
Kaczmarek Damian i Błachowiak Ewa
Król Marcin i Mikołajczak Iwona
Peksa Damian i Meller Natalia
Wypyszyński Adam i Patelska Emilia
Sulikowski Wojciech i Piwowarska Magdalena
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:
Kamut Adrianna r.1988 – Jabłkowo zm. 22.06.
Łuczak Wacław r. 1920 – Skoki zm. 15.07.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wesołe jest życie seNioRA

WyBieRALiŚMy eURoPosłÓW!
4 czerwca br wybieraliśmy Posłów do Parlamentu Europejskiego. 

W 7 Obwodowych Komisjach Wyborczych 1178 spośród nas (na 6779 
osób uprawnionych do głosowania) postanowiło skorzystać z prawa 
wyborczego i oddać głos na uważanych przez siebie za najlepszych 
kandydatów z 10-ciu list wyborczych. 

Oddaliśmy łącznie 1138 głosów ważnych, w tym najwięcej na 
kandydatów: z listy PO – Filipa Kaczmarka – 249 głosów i Sidonię 
Jędrzejewską – 99 głosów; z listy SLD – UP Marka Siwca - 162 głosy; 
z listy PiS Tomasza Górskiego – 78 głosów i Konrada Szymańskiego 
– 76 głosów –  i Andrzeja Grzyba z PSL – 54 głosy.

W całym okręgu wyborczym obejmującym woj. Wielkopolskie najwię-
cej głosów otrzymali i w Parlamencie Europejskim reprezentować nas 
będą: Filip Kaczmarek i Sidonia Jędrzejewska z PO, Konrad Szymański 
z PiS, Marek Siwiec z SLD – UP i Andrzej Grzyb z PSL.

E. Lubawy

jesZcZe o DNiAcH sKoKÓW!
Jedną z wielu imprez towarzyszących obchodom tegorocznych Dni 

Skoków był Otwarty Turniej Strzelecki, który odbył się 20.07 br. Jego 
organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach.

Mistrzem Turnieju, a tym samym najlepszym strzelcem Dni Skoków 
został Waldemar Żołądkowski. Natomiast tytuł wicemistrza uzyskała 
Agnieszka Muszyńska.

E. Lubawy

oBRADoWALi sołtysi!
9 lipca 2009 roki Burmistrz zwołał kolejną naradę Sołtysów, w trak-

cie której wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Aleksandrą Kamińską, 
omówił obowiązującą od 20 lutego br. ustawę o funduszu sołeckim 
oraz uchwałę Rady nr XXXII/213/2009 ws. Funduszu sołeckiego i 
wynikające z nich zadania dla Rady, Burmistrza i Sołtysów, a także 
uregulowania przyjęte w tej kwestii na terenie Gminy – o funduszu 
sołeckim czytaj w artykule „Kilka słów o Funduszu Sołeckim”.

Poinformowano też Sołtysów, że do udzielania im pomocy w przy-
gotowaniu wniosku oraz do wykonania kalkulacji kosztów i pomocy 
w realizacji zadań uruchamianych w ramach funduszy sołeckich w 
Urzędzie zobowiązani zostali pracownicy: Ryszard Kobus i Paulina 
Dembińska – Olejniczak.Omówiono też sprawy dotyczące:

 - Dożynek Gminnych, które odbędą się 22 sierpnia br. w Jabłkowie. 
Sołtysom zaproponowano udział mieszkańców wsi w organizowa-
nych w ramach Dożynek zawodach sportowo – rekreacyjnych (każdy 
otrzymał regulamin wraz z propozycją konkurencji, a udział wsi 
należy zgłaszać u dyrektora Biblioteki).

- Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i 
związanej z nim możliwością otrzymania dofinansowania z budżetu 
Gminy.

- Wykonania budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
zadań inwestycyjnych w roku 2009.

Sołtysi kolejny raz otrzymali Statuty Sołectw oraz zeszyty do proto-
kołowania posiedzeń Rad Sołeckich i zebrań wiejskich.

W komunikatach i w wolnych wnioskach uczestniczący w naradzie 
Sołtysi zgłaszali sprawy nurtujące mieszkańców, głównie dotyczące 
remontów dróg, numeracji nieruchomości na wsiach oraz wykaszania 
trawy i utrzymania boisk sportowych.

Do zgłaszanych wniosków i spraw ustosunkował się Burmistrz 
Miasta i Gminy.

E. Lubawy

KoMUNiKAt !!!
Komisariat Policji w Skokach uprzejmie informuje, iż w związku ze 

zmianą numeru telefonu, uaktywniono dwa nowe numery, przy czym 
dotychczasowy (8 124 997) pozostaje już nieaktualny. 

Numery, pod którymi można bezpośrednio skontaktować się z 
Komisariatem:

061 8 415 980, 061 8 415 982
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KiLKA słÓW 
o FUNDUsZU sołecKiM

W dniu 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołec-
kim. 

Już w dniu 16 czerwca Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 
2010 środków przeznaczonych na ten cel.

Fundusz stanowi środki przeznaczone dla poszczególnych samo-
rządów – sołectw, a wysokość przyznanej kwoty zależna jest od liczby 
mieszkańców wsi, kwoty bazowej i dochodów Gminy. 

O wielkości środków przypadających na rok 2010 poinformowano 
sołtysów na spotkaniu w dniu 9 lipca. 

Pieniądze muszą zostać przeznaczone na wykonanie zadań, których 
realizacja przyniesie w efekcie poprawę warunków życia mieszkańców 
- nie mogą to też być zadania sprzeczne ze strategią rozwoju i muszą 
mieścić się w kategorii zadań własnych gminy.

Przykładowo środki mogą być spożytkowane na: 
- budowę lub remont placu zabaw,
- zakup i zainstalowanie koszy na śmieci,
- nasadzenie drzew i krzewów, 
- remont przystanków,
-  zakup wyposażenia do świetlicy.
Cel na jaki mają być przeznaczone pieniądze oraz szacunkowy koszt 

zadania musi być określony w stosownym wniosku uchwalonym na 
zebraniu mieszkańców. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Radę 
Gminy wniosek uwzględniony zostanie w budżecie na rok 2010.  Dalej, 
to już cały rok na realizację ustalonych wspólnie zamierzeń. 

Bądźmy świadomi, że nie są to kwoty wielkie (od 5000 do 30000 zło-
tych). Dlatego też planujmy zadania, których wykonanie nie przekroczy 
wielkości przyznanego poszczególnym sołectwom limitu. Nie można 
„zbierać” pieniędzy, aby spożytkować je łącznie w następnych latach. 
Wniosek dotyczy zawsze następnego roku budżetowego i w czasie tego 
okresu środki muszą być wykorzystane.  

Ustanowienie Funduszu Sołeckiego ma na celu pobudzenia samorzą-
dów wiejskich do działania. Stowarzyszenie sołtysów - główny inicjator 
powstania, liczy szczególnie na wzrost zaangażowania mieszkańców w 
prace na rzecz własnego środowiska.

Pozostaje życzyć sołtysom - dla których będzie to nowe wyzwanie, 
powodzenia i dobrej współpracy z mieszkańcami. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

KoMUNiKAt
W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń 

wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku i Stanach Zjed-
noczonych Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę
- bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń służby zdrowia,
- unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy gry-

popodobne,
- pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
- podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką – pomoże 

to zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,
- częste mycie rąk wodą z mydłem,
- unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych natychmiastowy 
kontakt z lekarzem.

WRAcAjącyM DO KRAju
Jeżeli w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy 

chorobowe typu:
- podwyższona temperatura ciała,
- osłabienie,
- kaszel,
- brak apetytu,
- katar,
- ból gardła,
Trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza i poinformować go o 

pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.

iNFoRMAcje BRAcKie
Ostatnie dni przyniosły dwa ważne dla naszego miasta i bractwa wy-

darzenia. W piątek 24 lipca Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał 
Schützengilde von 1612 des Flekens Bardowick e.V., czyli bractwu kur-
kowemu w partnerskiej ze Skokami gminie Bardowick „Nagrodę Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego”. 

Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej sesji Rady Powiatu 
Wągrowieckiego, przeprowadzonej w dniu 24 lipca w ramach obchodów 
10-lecia partnerstwa Powiatu Wągrowieckiego i Lüneburskiego. Strzeleckie 
bractwo kurkowe z gminy Bardowick jest od ponad 13 lat ważnym uczest-
nikiem i animatorem współpracy i partnerstwa międzynarodowego między 
Bardowick, a Gminą Skoki. W tym czasie doszło do ponad 25 różnego typu 
spotkań współpracujących ze sobą bractw. Oprócz tego bracia z Niemiec 
byli również ważnymi koordynatorami i współuczestnikami kilkudziesięciu 
bezpośrednich spotkań między działającymi na terenie partnerskich gmin 
organizacji: wędkarskich, strażackich, sportowych i innych. 

Bractwo strzeleckie w Bardowick aktywnie promuje w Powiecie Lüneburg 
dorobek kulturalny, sportowy i historyczny Ziemi Skockiej. Zaangażowanie 
to w ramach organizacji strzeleckiej ma też swój szczególny wymiar – przez 
osobisty charakter kontaktów współtworzy rzeczywisty obraz braterstwa broni 
ponad wszelkimi podziałami, wolny od historycznych uprzedzeń, ksenofobii 
i nietolerancji, jest wielkim wkładem w tworzenie atmosfery wzajemnego za-
ufania i współpracy – jedynej dla przyszłości naszych narodów w zjednoczonej 
Europie. Gwoli uzupełnienia podam, że z wnioskiem o rozważenie możliwości 
nadania strzelcom z Bardowick tego najwyższego powiatowego wyróżnienia 
wystąpiło Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach. 

Drugim, historycznym wydarzeniem było zakończenie kolejnego etapu 
rozbudowy siedziby bractwa w Skokach. Etap ten polegał na umieszczeniu na 
ścianach konstrukcyjnych na wysokości blisko 5 m kilkunastu wiązarów – będą 
one podstawą dla dachu nowej siedziby. Operacja montażu konstrukcji odbyła 
się 17 lipca. Choć w pracach montażowych tego dnia wzięło udział kilkunastu 
braci i naszych przyjaciół, to montaż dachu jest zwieńczeniem mrówczej pracy 
i niezwykłego zaangażowania dziesiątków osób w poszerzenie materialnych 
podstaw działania całej kurkowej organizacji w naszej gminie. Wszystkim tym, 
którzy przyczyniają się do prowadzenia naszej inwestycji za pośrednictwem 
WIADOMOŚCI pragnę serdecznie podziękować. Warto poinformować 
Szanownych Czytelników, że rozbudowa prowadzona jest wyłącznie ze środ-
ków własnych naszego stowarzyszenia. Choć więc od rozpoczęcia rozbudowy 
siedziby upłynęły już 2 lata, to uzyskany efekt może być chyba powodem do 
dumy. Jest to wkład całego strzeleckiego środowiska w Skokach w tworzenie 
obiektu, jaki może być wykorzystywany do szerzenia wiedzy historycznej, 
podtrzymywania tradycji, pielęgnowania poczucia obowiązków obywatelskich i 
państwowych. Tę funkcje siedziba bractwa pełni zresztą już i dziś: w jej murach 
odbyło się kilkadziesiąt spotkań i prezentacji, a stała ekspozycja historyczna, 
jaka zdobi wnętrze obiektu jest wyjątkowa. Dołączone do niniejszego tekstu 
zdjęcie ukazuje wszystkich ,,robotników”, którzy 17 lipca br. wzięli udział w 
zawieszeniu tradycyjnej wiechy. Wieniec jest darem Państwa Bożeny i Michała 
Kołpowskich, związanych z ruchem kurkowym w Skokach od pokoleń, drugi 
bukiet przygotowała zaś Pani Słowomiła Baranowska, o czym Czytelników 
WIADOMOŚCI powiadamia piszący te słowa

Krzysztof jachna

ŻNIWNE STRZELANIE SKOcKIcH KuRKÓW
15 sierpnia skoccy bracia kurkowi organizują Turniej Strzelecki o tytuł 
Króla Żniwnego. Turniej został powołany dla uczczenia zwycięskiej bitwy 
warszawskiej z 1920 r. W tym roku kadencję króla żniwnego kończy brat 
Jan Dziurka.

14 sierpnia /piątek/:
- o godz. 19.15 - modlitwa poświęcona obywatelom Skoków wyznania ewan-
gelickiego żyjącym niegdyś w naszym mieście,
- o godz.19.35 – zawieszenie pamiątkowej tarczy królewskiej na budynku 
króla żniwnego AD 2008 Jana Dziurki,

15 sierpnia /sobota/:
- o godz. 7.35 - modlitwa przed tablicą pamiątkową poświęconą powstańcom 
wielkopolskim z Ziemi Skockiej,
- o godz. 8.00 – udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę
- ok. godz. 8.50 - tradycyjny przemarsz ulicami miasta,
- od godz. 12.30 - zawody strzeleckie w różnych kategoriach na strzelnicy w 
Antoniewie,
- ok. godz. 17.30 – ogłoszenie wyników i intronizacja żniwnego króla kurko-
wego 2009 roku.
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XXXiii sesjA RADy MiejsKiej
30 czerwca 2009 r. na swej XXXIII sesji obradowała Rada Miejska 

Gminy Skoki zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 20 
ust. 1 pkt. 3 ustawy o Samorządzie Gminnym oraz § 23 pkt. 5 rozdz. 
V Statutu Gminy. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę 
sekretarza obrad pełnił radny Jan Garstka. W sesji uczestniczyło 15 
radnych, którzy w wyniku rozpatrzenia przedłożonych przez Burmi-
strza spraw i propozycji podjęli 4 uchwały, w tym: 

1. uchwałę nr XXXIII/223/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2009 rok.

W/w uchwałą Rada wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej 
na 2009 rok polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę 
240.000 zł. Zmiany te wynikły z bieżącej realizacji zadań w ciągu roku 
kalendarzowego i zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do 
uchwały. 

Budżet po tych zmianach wynosi 24.666.141 zł. po stronie dochodów 
i 29.302.896 zł. po stronie  wydatków.

2. uchwałę nr XXXIII/224/2009 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W/ w uchwałą, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 roku (Dz. Nr 
175 poz. 1459) Rada wyraziła zgodę na udzielenie trzem użytkownikom 
wieczystym nieruchomości komunalnych zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi 95% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. uchwałę nr XXXIII/225/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/30 w Sławie Wlkp. obręb 
geodezyjny Szczodrochowo.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie wymienionej działki w 
drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Sława 
Wlkp. – nieruchomość przeznaczona na zaplecze gospodarcze dla 
budynków mieszkalnych.

4. uchwałę nr XXXIII/226/2009 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ul. 
Rakojedzkiej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze sprzedaży 
22 komunalnych działek budowlanych położonych w rejonie ul. Ra-
kojedzkiej w Skokach.

Podjęte uchwały przedstawiamy w biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie, 
wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w urzędzie Miasta 
i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

PRZETARGI
• Ogłoszono przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli sąsiadują-

cych działek letniskowych), na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 320/5 o pow. 0,0050 ha położoną w Sławicy. 
Przetarg zaplanowano na 18 sierpnia br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów 
gminnych w Rejowcu, stanowiących działkę nr 198/5 o pow. 2,15 ha. 
Działka przeznaczona jest do czasowego prowadzenia produkcji 
rolniczej. Przetarg zaplanowano na 31 sierpnia br.

• Ze względu na brak zainteresowania ofertą przetarg pisemny nie-
ograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki 

Nr 762 położonej w Potrzanowie, zabudowanej obiektami byłej szkoły 
podstawowej, nie odbył się.

• Zakończono przyjmowanie ofert w ramach przetargu nieograniczo-
nego na rekultywację murawy boiska sportowego w Skokach. Łącznie 
wpłynęły 3 oferty, z tego dwie z nich przekraczały kwotę zaplanowaną 
w budżecie na realizację tego zadania.

WyKAZy:
• Wykazano do sprzedaży udział Gminy Skoki we własności działki nr 

214 położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej. Udział w działce 
stanowiący 405/518 części zostanie sprzedany w drodze przetargu 
nieograniczonego. 

• Wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część nieruchomości 
(0,0078 ha) stanowiącej działkę nr 5/48 o ogólnej pow. 8,9455 ha, 
położoną w Sławicy. Działka przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania działki sąsiadującej.

• Wykazano nieruchomości gruntowe do sprzedaży – 22 działki bu-
dowlane przy ul. Rakojedzkiej w Skokach.

PONADTO
• Wielkopolska Spółka Gazownictwa rozpoczęła realizację inwestycji 

w zakresie budowy nitki gazociągu z Wągrowca do Skoków. Zgod-
nie z podpisanym pomiędzy Gminą Skoki a Spółką porozumieniem 
- Skoki zostaną zgazyfikowane do końca 2010 r. Według kosztorysu 
inwestorskiego inwestycja będzie kosztować ok. 8 mln. złotych, z tego 
z budżetu Gminy samorząd przeznaczy na gazyfikację ok. 1 mln. zł 
łącznie (w dwóch kolejnych latach po 500 tys. zł.).

• Zarządzeniem nr 75/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki odstąpił 
od wykonania prawa pierwokupu działki nr 1519 w Skokach. Rezy-
gnacja dotyczyła działki zlokalizowanej na podmokłym terenie w 
bezpośrednim sąsiedztwie transformatora.

• Trwa budowa drogi w Roszkówku. Planowany termin zakończenia 
budowy – do końca sierpnia br. 

• Dobiega końca budowa chodnika w Roszkowie – II etap.
• Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca rozpoczął budowę dwóch 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, przy 
ul. Sosnowej i Topolowej w Skokach.

BuRMISTRZ WyDAŁ ZARZąDZENIA W SPRAWAcH
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
a) Zadłużenie w wysokości 1.402,84 zł z tytułu kupna lokalu mieszkal-

nego, ze względu na trudną sytuację finansową dłużnika, zostało 
rozłożone na 24 miesięczne raty.

b) Zadłużenie w wysokości 826,09 zł z tytułu czynszu najmu, ze 
względu na trudną sytuację finansową dłużnika, rozłożono na 8 
miesięcznych rat.

• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na 
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone 
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2009.

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009.
• Powołania komisji oraz ustalenia sposobu zniszczenia dokumentów 

niearchiwalnych z wyborów uzupełniających organów jednostek 
samorządu terytorialnego do Rady Miejskiej Gminy Skoki przepro-
wadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r.

• Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postę-
powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego.

oGłosZeNie
urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju 

nr 5 można pobierać wnioski na przyznanie stypendium 
szkolnego, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 września 2009r.
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oGłosZeNie!
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach zamierza 

wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
grunt gminny  o pow. 2,15 ha  położony w Rejowcu, 

stanowiący działkę nr  198/5. Przedmiotowy grunt stanowi zrekul-
tywowany teren po dawnym placu budowy bazy paliw. 
  Czynsz wywoławczy (roczny) -  0,9 kwintala pszenicy 

Do przedmiotowego gruntu nie przysługują dopłaty bezpośrednie z ARiMR , dzier-
żawca będzie mógł wystąpić o dopłaty z tytułu położenia na obszarze ONW.

 Osoby zainteresowane udziałem w przetargu  winny wpłacić wadium 
w wysokości  9 zł  należy  w  kasie  Urzędu Miasta i Gminy, w terminie 
do dnia   27  sierpnia 2009 r. godz.1500.  

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach  
31 sierpnia 2009 r.  o  godz. 13.00 (poniedziałek).

Informacje szczegółowe zawierają ogłoszenia zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu  na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicz-
nej, tablicy sołectwa Rejowiec.   

Sprawę prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  - pokój 
nr 2 , tel. 061 8 925 815.

oGłosZeNie !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, że Zarządzeniem 

nr 73/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ogłoszony został zamiar sprzedaży 
udziału Gminy Skoki we własności działki budowlanej nr 214  po-
łożonej w Skokach przy ul Wągrowieckiej.

 Udział Gminy w działce o pow. 518 m2  wynosi 409/518 części. 
Pozostała część tj. 109/518, stanowi własność spadkobierców po 

zmarłej osobie fizycznej. 
Sprzedaż odbywać się będzie w formie przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza z podatkiem VAT wynosi 28.183 zł (dwadzieściaosiem-
tysięcystoosiemdziesiąttrzyzłote). 

uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w 
nieruchomości wymienionej  w wykazie 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 nabyciem 
udziału w tej  nieruchomości , winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc 
od daty ogłoszenia  wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach.
Zarządzenie o pełnej treści zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń  w siedzi-
bie Gminy oraz na  stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.    

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komu-
nalnej i Rolnictwa tel. 061-8925-815 lub 061-8925-814. 

oGłosZeNie 
BURMistRZA MiAstA i GMiNy sKoKi

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
oraz  art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie 
środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227) w związku z uchwałą Nr XXIV/163/2008 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 30.10.2008r.,                                  

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Skoki w części wsi Sława Wlkp. na obszarze działek nr 3/7, 3/8, 
3/9 i 3/10.wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  
31.07.2009 r. do  01.09.2009r.  w siedzibie urzędu Miasta i Gminy 
Skoki w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie  planu  miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Skoki -  sala Biblioteki Publicznej o godz. 1200 .

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 organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17.09.2009 r.

oGłosZeNie  o  PRZetARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. ciastowicza 11, 62-085 SKOKI

tel. (061) 8 925-801, fax. (061) 8 925-803

OGŁASZA  PRZETARG  uSTNy  OGRANIcZONy
na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej 

działkę nr 320/5 o pow. 0,0050 ha położoną w Sławicy.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 320/5 o pow. 0,0050 

ha, położona w Sławicy, zapisana w księdze wieczystej KW nr 47402 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu stanowi własność 
Gminy Skoki. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w „Miejscowym 

planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki“ 
ponieważ plan ten z mocy prawa stracił ważność dnia 1 stycznia 
2004r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki teren przeznaczony jest pod zainwe-
stowanie jednostek osadniczych.

3. Cena nieruchomości i wadium.
a) cena wywoławcza do przetargu                 2.950,00,-zł (brutto)
b) wadium                                                          300,00,-zł

4.Termin i miejsce wpłaty wadium.
Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić w gotówce 

bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 
5A lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach: nr 81 1020 3903 
0000 1502 0011 8935 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium 
wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do 
dnia 12 sierpnia 2009 r. (środa) do godz. 15:00.

5. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2009 roku (wtorek) o 

godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 
11 – mała salka na 2 piętrze w bibliotece.

6. Warunki udziału w przetargu.
a). W przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby 

fizyczne, które są właścicielami działek letniskowych nr 275 i 278  i 
wpłacą wadium w ustalonej wysokości – gotówką w kasie Urzędu 
lub na jego konto w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 sierpnia 
2009 r. do godz. 15:00 (wadium na koncie Urzędu Miasta i Gminy 
w Skokach).

b). Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy, 
winno ono wynosić nie mniej niż 1% wartości działki zaokrąglone 
do pełnych dziesiątków złotych.

7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży.

W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepad-
kowi.

8. UWAGI.
A). Cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w 

całości przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na 
koncie sprzedającego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym 
terminem umowy.

B). Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Go-
spodarki Komunalnej  i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach pokój nr 2 tel. (061) 8 925 814 lub  8 925 815
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. ciastowicza 11,  62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax. (061) 8925-803                                                                                                                  

podaje do publicznej wiadomości  
„Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne  

w rejonie ul. Rakojedzkiej  w Skokach” 

L.p.
Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów, 
numer księgi wieczystej

Opis 
nieruchomości Warunki zabudowy

Wartość
nieruchomości

w zł

Cena 
zbycia

z 
podatkiem
VAT w zł

Uwagi:

 1                       2                 3        4        5        6         7

1. Działka nr 70/24 o pow. 0,1452 ha 
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

Działka zgodnie z „Miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki w 
części miasta Skoki” uchwalo-
nym uchwałą nr XXIX/205/2009 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z 
dnia 19.03.2009r. przeznaczona 
jest pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne.  
Budynki mieszkalne wolnosto-
jące, z możliwością podpiwni-
czenia. 

Warunki zabudowy:
1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu,
2/poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m nad 
pow. terenu,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 250 do 450, pokrycie z dachówki lub 
materiałów dachówko-podobnych, 
4/garaż  wbudowany w bryłę budynku względnie 
dobudowany do budynku mieszkalnego o pow. 
użyt. do 40,0 m2,
7/ garaż wolnostojący do 60,0 m2 pow. zabudowy

73.100,00 89.182,00

Z b y c i e 
n i e r u -
chomo-
ści
w drodze 
przetar-
gu
ustnego 
nieogra-
niczone-
go

2. Działka nr 70/28 o pow. 0,0907 ha
KW nr 48.486  SR Wągrowiec

j.w. j.w. 45.850,00 53.497,00 j.w.

3. Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 ha 
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 46.500,00 56.730,00 j.w.

4. Działka nr 70/30 o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w    46.500,00 56.730,00
 j.w.

5. Działka nr 70/31 o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SRWągrowiec

j.w. j.w. 46.500,00 56.730,00 j.w.

6. Działka nr 70/32 o pow. 0,1008 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec j.w.

j.w. 50.900,00 62.098,00 j.w.

7. Działka nr 70/33 o pow. 0,1077 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec j.w.

j.w. 54.350,00 66.307,00 j.w.

8. Działka nr 70/34 o pow. 0,1063 ha
K.W nr 48.486 SRWągrowiec

j.w. j.w. 53.650,00 65.453,00 j.w.

9. Działka nr 70/35 o pow. 0,1048 ha
K.W nr 48.486 SRWągrowiec

j.w. j.w. 52.900,00 64.538,00 j.w.

10. Działka nr 70/36 o pow. 0,1034 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 52.200,00 63.684,00 j.w.

11. Działka nr 70/37 o pow. 0,1020 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 51.500,00 62.830,00 j.w.

12. Działka nr 70/38 o pow. 0,1371 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 63.570,00 77.555,00 j.w.

13. Działka nr 70/39 o pow. 0,0908 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 45.900,00 55.998,00 j.w.

14. Działka nr 70/40 o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 46.500,00 56.730,00 j.w.

15. Działka nr 70/41 o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 46.500,00 56.730,00 j.w.

16. Działka nr 70/42 o pow. 0,0920 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 46.500,00 56.730,00 j.w.

17. Działka nr 70/43 o pow. 0,1020 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 51.500,00 62.830,00 j.w.

18. Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 68.600,00 83.692,00 j.w. 

19. Działka nr 70/49 o pow. 0,1057 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 53.350,00 65.087,00 j.w.

20. Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 52.250,00 63.745,00 j.w.

21. Działka nr 70/51 o pow. 0,1013 ha
K.W nr 48.486 SRWągrowiec

j.w. j.w. 51.150,00 62.403,00 j.w.

22. Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha
K.W nr 48.486 SR Wągrowiec

j.w. j.w. 47.500,00 57.950,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  
nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 23.07.2009r. do 13.08.2009r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. 
Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 815.



�

sPotKANie Z MALARZeM
Wielu niecodziennych wrażeń dostarczyło skockim emerytom, spo-

tkanie z jerzym Omelczukiem, artystą malującym  ustami. Warsztaty 
odbyły się 7 lipca w bibliotece. 

Jerzy Omelczuk urodził się 24.08.1957 r. w Siemiatyczach.  Przyszedł 
na świat z porażeniem mózgowym. Od czwartego roku życia przebywał 
w zakładach dla niepełnosprawnych. Już od dziecka interesował się 
malarstwem, dlatego pewnego dnia wziął ołówek do ust i zaczął ryso-
wać. Kilka lat później dostał w prezencie farby i pędzel, co pogłębiło 
jego miłość do malarstwa, jest samoukiem. 

W  trakcie spotkania artysta opowiadał o sobie, o swojej twórczości, 
pokazał w jaki sposób powstają jego obrazy.  

Poprzez  takie  spotkania, warsztaty chce uświadomić ludziom, 
iż obok nich żyją także osoby niepełnosprawne, dla których nie jest 
przeszkodą brak rąk, którzy  pomimo swojego kalectwa żyją normalnie 
i czynnie uczestniczą w życiu społecznym. 

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem  przyglądali się pracy ar-
tysty. W czasie  spotkania Jerzy Omelczuk namalował obraz, który 
przekazał dla związku .

W bibliotece do końca lipca czynna była wystawa prac artysty.
Gabriela Bałażyk

iii  FiNAłoWy KoNceRt
 MUZyKi GosPeL

Nie tylko śpiewają, ale i klaszczą, poruszają się w rytm, czasem 
nawet tańczą - tak wyglądają chóry gospel. 

Po raz trzeci już – wzorem lat ubiegłych – Fundacja PRO NOVIS 
zgromadziła entuzjastów muzyki gospel na tygodniowych warsztatach 
w hali Gimnazjum w Skokach. Uczestnicy warsztatów, pod okiem 
fenomenalnych instruktorów, wprost ze Stanów Zjednoczonych z 
Atlanty – Briana Fentressa i Kimberly Sky, mogli nie tylko uczyć się 
techniki i emisji w stylu gospel, ale też poznać historię tej niezwykłej 
muzyki. Zrodziła się na polach kukurydzy, w XVIII wieku, w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie czarnoskórzy niewolnicy tworzyli niesamowite 
harmonie, śpiewając pieśni płynące z serca i uwielbiające Boga. Wyko-
rzystywali wersety biblijne i muzykę ich duszy do tego, by opowiadać 
o swoim cierpieniu, niewoli, upokorzeniu, ale także nadziei na lepszy 
los.

W sobotę 11 lipca o godzinie 19.00 w kościele pod wezwaniem Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 
Skokach wspólnie z Fundacją PRO NOVIS zorganizowała koncert 
finałowy tegorocznych warsztatów chóru gospel, na którym zgromadzili 
się nie tylko miłośnicy tej muzyki,  by nie przegapić jedynego, niepo-
wtarzalnego, zaskakującego i wyjątkowego wydarzenia muzycznego. 

Sobotni  koncert na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich  
uczestników. Te wspaniałe chwile spędzone z muzyką gospel, to czas 
spontaniczności, radości, uśmiechów, wzruszeń i pasji. Czas pozna-
wania afroamerykańskiej kultury poprzez odkrywanie muzycznych 
odniesień oraz wspólnych chrześcijańskich korzeni.

Gabriela Bałażyk 

„stARe ALe jARe…”
„HARFA” W oBoRNiKAcH

Rozbudzenie aktywności Seniorów w zakresie czynnego uczestnic-
twa w kulturze i twórczej działalności artystycznej, integracja różnych 
środowisk, konfrontacja pomysłów i umiejętności oraz wymiana do-
świadczeń twórczych -  to główne cele spotkania na IX Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Seniorów „Stare ale jare…” w Obornikach.

Organizatorem seniorskiego festynu był Obornicki Ośrodek Kultury 
w Obornikach. 

9 lipca w czwartek od godz. 15 amfiteatr w parku Obornickiego 
Ośrodka Kultury rozbrzmiewał pieśnią, muzyką, biesiadą. Spotkało 
się 18 emeryckich zespołów z Kostrzyna, Rogoźna, Szamocina, Gro-
nowa, Złotkowa, Murowanej Gośliny, Ostroga, Kleczewa, Trzcianki,  
Budzisławia, Pniew, Dusznik, Obornik no i oczywiście „Harfa” ze 
Skoków. Każdy z zespołów wybrał z przygotowanego repertuaru tylko 
3 utwory do prezentacji. Spowodowane było to tym iż organizatorzy 
nie spodziewali się tak ogromnej frekwencji.

Dobrze z jednej strony, że tak się stało, gdyż wystarczyło czasu na 
takie imprezy jak: strzelanie z wiatrówki, wieczorek taneczny „pod 
gwiazdami”, wspólne biesiadowanie, no i na wymianę poglądów na 
tematy nurtujące seniorów. 

Zespoły zapewniony miały poczęstunek garmażeryjno-cukierniczy, 
były też napoje i coś jeszcze….

Dokumentem uczestnictwa w festynie był okazały dyplom, oraz 
wykonane we własnym zakresie fotografie.

Smutno było wracać rozbawionym „Harfiątkom”, ale wiemy, że to 
co piękne, kończy się szybko. 

Emerycki Zespół Śpiewaczy serdecznie dziękuje organizatorom 
za zaproszenie, a w szczególności Pani Dyrektor Ośrodka Elżbiecie 
Brodzińskiej. 

Antoni Wiśniewski

ZAPRAsZAMy Do BiBLioteKi 
-  Nie tyLKo Po KsiĄżKi

Przedstawiamy  Państwu ofertę edukacyjno-artystyczną, realizo-
waną w bibliotece w Skokach.

Kurs języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej – pro-
wadząca: pani Zuzanna Urban

Nauka gry na pianinie - edukacja muzyczna dla dzieci i dorosłych 
– środy od 13,00, instruktor – Mirosława Cieśnik – nauczyciel Szkoły 
Muzycznej w Wągrowcu.

Nauka gry na gitarze – nowa grupa!!! Środy od 19,30 – prowadzący, 
pan Jerzy Muszyński

Kółko plastyczne - wtorki i czwartki, instruktor: pani Małgorzata 
Zaganiaczyk

Chór Kameralny – zachęcamy młodzież i dorosłych. Próby w każdą 
środę od 18,00 – dyrygent, instruktor: pan Andrzej Kaliski

HARFA - Emerycki Zespół Śpiewaczy, prowadzący: pan Antoni 
Wiśniewski

SKOCZKI – zapisy dzieci na bieżąco (rytmika, śpiew) instruktorzy: 
pan Mieczysław Jarzembowski, pani Małgorzata Jarzembowska.

Zajęcia taneczne, aerobik, fitness – w poniedziałki, wtorki i środy 
– instruktor: pani Marietta Kiszka – studio GABI.

Od września 2009 planujemy:

- kolejny już kurs tańca towarzyskiego. Zainteresowane pary prosimy 
o zgłoszenia w okresie do 15 września 2009 
- naukę technik szybkiego czytania i zapamiętywania – zgłoszenia dzieci 
i dorosłych w okresie do 15 września 2009.
- breake dance – zapisy w okresie  jak wyżej – grupa minimum 6 
osobowa. 

Wszelkich informacji udzielimy Państwu 
pod numerami telefonów: 618925822, 618925199
drogą mailową: bibliotekaskoki@neostrada.pl 

lub osobiście w bibliotece, przy ulicy ciastowicza 11A.
Zapraszamy!!!
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„Wesołe Misie” 
NAD MoRZeM

Tradycją lat poprzednich i w tym roku zaplanowany trzydniowy 
wyjazd nad morze spełnił się dzięki urzędowi Miasta i Gminy w 
Skokach, Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i 
indywidualnym sponsorom. Dzięki fundatorom i tym razem były 
dzieci, które po raz pierwszy zobaczyły Morze Bałtyckie. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy tradycyjnie od Mszy świętej o godz. 
7.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Skokach. Odprawił ją ks. Leszek 
Sakowski – były już opiekun naszej Wspólnoty. Po błogosławień-
stwie ks. Leszka ruszyliśmy luksusowym autokarem firmy TRANS 
– STACH z Niechowa. W drodze nad morze zatrzymaliśmy się na 
śniadanie na stacji paliwowej w Podgajach. W południe dotarliśmy 
do Ustronia Morskiego. Pełni sił i dobrych humorów udaliśmy się 
na kwaterę „LEO” do państwa Kujawów, po czym zwiedziliśmy 
Ustronie Morskie. Odbyliśmy też pierwszy, długi spacer po plaży, 
by przywitać się z naszym polskim morzem. O godz. 19.00 udaliśmy 
się na wspólną kolację do baru firmy Marianny Kołdus. Po kolacji 
spacerowaliśmy nad morzem i podziwialiśmy piękno zachodu słoń-
ca. Dzieci były tym widokiem zachwycone. 

Następnego dnia rano po przywitaniu wschodzącego słońca uda-
liśmy się na smaczne śniadanie. Po nim wyjechaliśmy autokarem 
do Zieleniewa do wioski indiańskiej „Dziki Zachód”. Na miejscu 
witali nas w bramie jeźdźcy na koniach w indiańskich przebraniach. 
Po wprowadzeniu do wioski, całą naszą grupę przejęli opiekunowie 
na czterogodzinny program. Było w nim mnóstwo atrakcji m. in. 
Przejażdżki na karuzeli w bryczce, powozem w dwa konie i na koniu 
wierzchem. Pomiędzy nami przechadzał się wielbłąd, co śmielsi 
mogli się przejechać i zrobić sobie zdjęcia. We wiosce było także 
ZOO, w którym były zwierzęta rodzime i egzotyczne. Zwiedziliśmy 
także stajnie z końmi w boksach. Szczytem pobytu był akrobatyczny 
pokaz jeźdźca na koniu i gaszenia palących się świec strzelaniem 
z bata. Były także pokazy tańców ludowych. Na końcu, zmęczeni 
ale szczęśliwi udaliśmy się do indiańskiego wigwamu na pieczone 
kiełbaski z rożna. Po posiłku odbyliśmy jeszcze ostatni spacer po 
wiosce i udaliśmy się na popołudniowy obiad do Ustronia Morskie-
go. Po posiłku tradycyjnie udaliśmy się na spacer brzegami morza. 
Pogoda dopisywała. Po kolacji i podziwianiu zachodzącego słońca 
udaliśmy się na spoczynek. 

W trzecim dniu pobytu w Ustroniu Morskim podziwialiśmy 
uroki malowniczej miejscowości i dotlenialiśmy się nadmorskim 
powietrzem. Po smacznym obiedzie udaliśmy się do Kołobrzegu 
na przystań, by stamtąd udać się w rejs otwartym statkiem zwanym 
„Wiking”. Pływanie na pełnym morzu dostarczyło nam wielu atrakcji 
i wrażeń. A spowodowały to wysokie fale, które wręcz przelewały 
się przez nasz statek. Uczestników na przemian ogarniała radość 
i strach. Rejs ten był dla wszystkich wielkim przeżyciem, które 
niosło za sobą wiele niezapomnianych wrażeń. Następnie udaliśmy 
się na smaczną rybę, lody i ostatni spacer nadmorskim brzegiem. 
Wielu chciałoby przedłużyć ten wspaniały wypoczynek, ale czas 
było wracać do domu. 

W drodze powrotnej dzieci zostały obdarowane dużymi czeko-
ladami, które ofiarował ks. Proboszcz Karol Kaczor. Na ostatnim 
przystanku, w drodze powrotnej, w Podgajach skosztowaliśmy 
świeżo pieczone na zamówienie chrupkie bułeczki. Do Skoków 
przyjechaliśmy w późnych godzinach wieczornych. Jednak mimo 
tego, wszyscy byli bardzo zadowoleni i nie odczuwali trudów odby-
tej podróży. Wyjazd nad morze dla naszej Wspólnoty był wielkim, 
wspaniałym przeżyciem. Dzięki niemu, niektóre z naszych dzieci 
zobaczyły polskie Morze Bałtyckie. Dotąd, znały je tylko z telewizji, 
czy książek. Nijak się to ma do tego prawdziwego, rzeczywistego 

obrazu naszego morza. A umożliwili to naszej Wspólnocie nasi 
sponsorzy, czyli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu oraz indywidualni sponsorzy, 
którzy ten wyjazd zrefundowali. 

Naszym ofiarodawcom i dobroczyńcom z głębi serca dziękujemy 
za ich hojność i zrozumienie. „Stokrotne Bóg zapłać”! 

Danuta Bień

ZAWoDy AKtyWU 
KołA PZW

Podczas, gdy inni członkowie Koła łowią, oni zajmują się orga-
nizacją i sprawnym przebiegiem Zawodów. Mowa tu o członkach 
Zarządu, członkach Komisji Sędziowskiej i innych statutowych 
organów Koła nr 120 PZW w Skokach. 

Inaczej było 11.07 br., gdy na jeziorze Rościńskim odbyły się 
Zawody Spławikowe Aktywu Koła. W szranki stanęło 10 wędkarzy 
z kierownictwa, a po upływie wyznaczonego czasu i zważeniu zło-
wionych ryb okazało się, że najlepszym zawodnikiem dnia został 
Wojciech Kłosowski- wiceprezes Zarządu. Jego wynik to 7,52kg 
złowionych ryb. II miejsce, z ilością 7,10kg zajął Michał Futro 
– kapitan sportowy, a III z 6,46kg ryb wywalczył Piotr Babrakowski 
– rzecznik dyscyplinarny. Równocześnie wprowadzono punktację 
na największą złowioną rybę. Tu zwycięzcą okazał się Henryk 
Zywert – członek pocztu sztandarowego, którego okazały karaś 
ważył 0,54kg.

11 lipca do siatek zawodników trafiło 41,48kg ryb, które po za-
kończeniu zawodów wróciły do wody jeziora Rościńskiego.

E. Lubawy

„WełNA” NADAL WALcZy!
Zdobycie wicemistrzostwa w pilskiej klasie okręgowej po sukce-

sach w wiosennych rozgrywkach dało kibicom nadzieję na IV ligę. 
Na drodze stanęła jednak drużyna z Plewisk, która ze zmiennym 
szczęściem radziła sobie w rozgrywkach w sezonie 2008/2009.

„Grom – Ciepłownik” Plewiska, bo tak brzmi pełna nazwa tej 
drużyny, okazał się barierą trudną do przebycia. Baraż w Skokach 
zakończył się, jak już dobrze wiemy, remisem 1:1. Pozostało czekać 
na rewanż w Plewiskach. Jednak los uśmiechnął się do „Gromu”. 
Do 72 minuty meczu rewanżowego „Wełna” był w IV lidze. W tej 
to minucie po błędach w obronie, gospodarze wyrównali i taki wy-
nik utrzymał się do ostatniej minuty meczu. Zawodnicy „Wełny” 
myślami byli już przy dogrywce. Tymczasem właśnie wtedy, piłkarze 
„Gromu”, pokonali bramkarza przyjezdnych, zapewniając swojej 
drużynie przedłużenie ligowego bytu w IV lidze.

„Wełna” Skoki nieznacznie przegrała swoją wielką szansę awan-
su do IV ligi, choć może nie wszystko jeszcze stracone. Będziemy 
walczyć jeszcze w następnych barażach w sierpniu. 

8 sierpnia „Wełna” walczy z „Polonią” Chodzież na boisku 
w Opalenicy lub Margoninie – są to boiska neutralne. W razie 
zwycięstwa „Wełnie” przyjdzie zawalczyć w środę, 12 sierpnia ze 
zwycięzcą meczu „Czarni” Wróblewo : „Tarnovia” Tarnowo Pod-
górne w Opalenicy. 

Należy stwierdzić, iż za postawę na wiosnę oraz walkę w dotych-
czasowych barażach „Wełna” zasłużyła na coś więcej niż grę w V 
lidze. Zasłużyli na to też Skoccy kibice oraz cały Klub, który stworzył 
atmosferę do walki o awans. 

Mam nadzieję, że jeśli nie powiedzie się obecna walka o IV ligę, 
na pewno „Wełna” podejmie nowe wzmagania o prymat od początku 
nowego sezonu 2009/2010. 

P.S. Mamy nowy Zarząd „Wełny”!
Po dwóch podejściach Walnego Zebrania wyłoniono nowy Za-

rząd. Prezesem został Wiesław Szczepaniak. Do Zarządu weszli: 
Bogdan Marciniak, Longin Sapera, Paweł Ślósarczyk i Andrzej 
Pilaczyński. 

Antoni Wiśniewski 
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I. WyNIKI MISTRZOSTW GIMNAZjuM NR 1 IM. POLSKIcH 
OLIMPIjcZyKÓW W SKOKAcH W PIŁcE SIATKOWEj PLA-
ŻOWEj DZIEWcZąT I cHŁOPcÓW. 
24.04.2009 r.
O tytuł mistrzyń szkoły walczyło 8 zespołów dziewcząt, a o tytuł mistrza 
rywalizowały 4 zespoły chłopców. Dziewczęta rozegrały turniej syste-
mem „brazylijskim", a chłopcy zagrali systemem „każdy z każdym".

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
DZIEWCZĘTA: I miejsce: Weronika Zrobczyńska - Sara Sobik; 
II miejsce Monika Lehmann - Patrycja Kobryś; III miejsce Liliana 
Zamecka - Natalia Marszałek.
CHŁOPCY: I miejsce: Adrian Dull - Artur Kucharski; II miejsce: 
Michał Gruszka - Radosław Kramer; III miejsce: Szymon Hagdan 
- Tomasz Przykucki.
Organizatorzy: E. Chojnacka, W. Sierzchuła, M. Szymaś, H. Węglew-
ska.

II. WyNIKI KONKuRSu LITERAcKIEGO DLA GIMNAZjALI-
STÓW NA PRAcĘ NA TEMAT: „NARKOTyKI - NIEWOLNIcTWO 
Z WŁASNEGO WyBORu”.
Na konkurs nadesłano 7 prac. Dwie napisane przez uczennice z 
Gimnazjum w Antoniewie i pięć przez uczniów Gimnazjum nr 1 w 
Skokach.
JURY PRZYZNAŁO:
I miejsce: Monice Niemczyckiej z MOW w Antoniewie;
II miejsce: Katarzynie Dziekan z Gimnazjum nr 1 w Skokach;
III miejsce: Mai Guner z Gimnazjum nr 1 w Skokach;
oraz wyróżnienie: Samancie Lisiewskiej z MOW w Antoniewie.
Organizatorzy: R. Hamulczyk i D. Senger

III. WyNIKI GMINNEGO KONKuRSu PLASTycZNEGO DLA 
KLAS I-III „ŻyjĘ BEZ NAŁOGÓW. MOjE MIEjScE W ZDRO-
WyM ŚWIEcIE”.
Po ocenie nadesłanych prac KOMISJA KONKURSOWA PRZY-
ZNAŁA:
W kategorii klas I
I miejsce: Erice Zameckiej z kl. I d z SP w Skokach; 
II miejsce: Weronice Rajtek i Julii Kwapińskiej z kl. Ic z SP w Sko-
kach;
III miejsce: Julii Suchej z kl. I a z SP w Skokach;
oraz w kategorii klas III
I miejsce: Klaudii Gajewskiej 

IV. WyNIKI GMINNEGO KONKuRSu PLASTycZNEGO DLA 
KLAS IV - VI „ALKOHOL TO WRÓG. NIE WyBIERAj TAK TRuD-
NycH DRÓG”.
Po ocenie nadesłanych prac KOMISJA KONKURSOWA PRZY-
ZNAŁA:
W kategorii klas V
I miejsce: Dawidowi Kucz z kl. Va z SP w Skokach; II miejsce: Teresie 
Janecko z kl. Va z SP w Skokach; III miejsce: Przemysławowi Dudkowi 
z kl. Ve z SP w Skokach; IV miejsce: Przemysławowi Łączyńskiemu 
z kl. Ve z SP w Skokach.
W kategorii klas VI: 
I miejsce: Katarzynie Kaczmarek z kl. VI b z SP w Skokach; II Roksanie 
Nowak z kl. VIb z SP w Skokach; III miejsce: Danucie Śmigielskiej z 
kl. VIa i Angelice Michel z kl. VIb z SP w Skokach.
Organizatorzy: B. Babrakowska, P. Pytlińska, A. Kramer

V. WyNIKI GMINNEGO KONKuRSu DLA KLAS I - III
„WIEM, POTRAFIĘ, LuBIĘ”
ZASZCZYTNE MIEJSCA W PODANYCH NIŻEJ KATEGO-
RIACH ZAJĘLI
I. POTRAFIĘ PIĘKNIE CZYTAĆ
Klasa I: I miejsce: 
Andrzej Inda - SP Skoki; 
II miejsce: Zuzanna Stefańska - SP Skoki; 
III miejsce: Weronika Konowalska - SP Jabłkowo.
Klasa II: 
I miejsce: Krzysztof Neldner - SP Skoki; 
II miejsce: Magdalena Moszczyńska – SP Skoki; 
III miejsce: Jacek Śrama - SP Skoki
Klasa III: 
I miejsce: Michał Kerntopf - SP Skoki; 
II miejsce: Daria Szwed - SP Skoki;
III miejsce: Kinga Piechowiak - SP Jabłkowo.
II. POTRAFIĘ PIĘKNIE PISAĆ
Klasa I: 
I miejsce: Krystian Siódmiak - SP Jabłkowo; 
II miejsce: Julia Borkowska - SP Skoki;
III miejsce: Maja Kucz - SP Skoki.
Klasa II
------------------
Klasa III
I miejsce: Oliwia Krzyżaniak - SP Skoki; II miejsce: Marta Dudzińska 
- SP Skoki;

KAMPANiA 
„ZAcHoWAj tRZeŹWy UMysł”
WyNIKI KONKuRSÓW I TuRNIEjÓW ZORGANIZOWANycH W RAMAcH WIOSENNEj EDycjI 

KAMPANII PROFILAKTycZNEj „ZAcHOWAj TRZEŹWy uMySŁ”

Wiosenna edycja znanej już zapewne wszystkim i popularnej kampanii ZTu obfitowała w atrakcyjne 
działania skierowane do dzieci i młodzieży. Pomysłodawcami i organizatorami większości z nich byli 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach, wychowawczynie z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przedstawiciele urzędu Miasta i Gminy, którym w tym miejscu należą się słowa podziękowania za wkład 
wniesiony w promowanie zdrowego stylu życia, krzewienie idei rywalizacji w duchu fair play i rozwijanie 
umiejętności oraz zainteresowań młodych ludzi. Pomimo wielu obowiązków związanych z końcem roku 
szkolnego, zarówno dorosłym jak i uczniom, udało się pogodzić pracę i naukę z relaksem.

O Marszu Profilaktycznym oraz II Rowerowym Rajdzie Radości już ukazały się wzmianki na naszej stro-
nie. Teraz czas na podsumowanie konkursów i turniejów. Poniżej podajemy najistotniejsze wiadomości.



11

III miejsce: -------------
III. LICZĘ SZYBKO I SPRAWNIE
Klasa I: 
I miejsce: Miłosz Szwed - SP Skoki; 
II miejsce: Julia Frąckowiak - SP Skoki;
III miejsce: Andrzej Inda - SP Skoki.
Klasa II
I miejsce: Anna Surdyk - SP Skoki; 
II miejsce: Jacek Śrama - SP Skoki;
III miejsce: Witold Poschen - SP Skoki.
Klasa III: 
I miejsce: Mateusz Tyll - SP Skoki; 
II miejsce: Błażej Zienkowicz - SP Skoki;
III miejsce: Tomasz Markiewicz - SP Skoki.
IV. ROZWIĄZUJĘ ZAGADKI MATEMATYCZNE
Klasa I: 
I miejsce: Julia Frąckowiak - SP Skoki; 
II miejsce: Eliza Załęska - SP Skoki;
III miejsce: Weronika Rojtek - SP Skoki.
Klasa II: 
I miejsce: Anna Surdyk - SP Skoki; 
II miejsce: Aleksandra Szymaś - SP Skoki;
III miejsce: Jacek Śrama - SP Skoki.
Klasa III: 
I miejsce: Błażej Zienkowicz - SP Skoki; 
II miejsce: Marcin Wawrzyniak - SP Skoki; 
III miejsce: Sebastian Mazurek - SP Skoki.
V. LUBIĘ SPIEWAĆ
Klasa I: 
I miejsce: Wiktoria Drewicz - SP Jabłkowo; 
II miejsce: Julia Martynek - SP Skoki;
III miejsce: Adrianna Będziecha - SP Skoki.
Klasa II: 
I miejsce: Magdalena Moszczyńska - SP Skoki; 
II miejsce: Agata Królczyk - SP Skoki; 
III miejsce : -------------.
Klasa III:
I miejsce: Oliwia Krzyżaniak - SP Skoki; 
II miejsce: Ewelina Szymańska - SP Skoki; 
III miejsce: ----------------.
VI. LUBIĘ POSŁUGIWAĆ SIĘ PĘDZLEM
Klasa I: 
I miejsce: Julia Kwapińska - SP Skoki; 
II miejsce: Eliza Załęska - SP Skoki;
III miejsce: Weronika Rojtek - SP Skoki.
Klasa II: 
I miejsce: Patryk Piechowiak - SP Jabłkowo; 
II miejsce: -------------;
III miejsce: ----.
Klasa III: 
I miejsce: Izabela Kasprzyk - SP Jabłkowo; 
II miejsce: Daria Szwed - SP Skoki;
III miejsce: Mateusz Tyll - SP Skoki.
Organizator: M. Kapczyńska i D. Kubicka

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
Do końca czerwca czekamy jeszcze na wyniki pozostałych konkursów 

i po ich otrzymaniu oficjalnie podsumujemy część wiosenną kampanii. 
Nagrody zostaną wręczone we wrześniu na spotkaniu inaugurującym 
jesienne przedsięwzięcia kampanijne. O jego terminie wszyscy zwy-
cięzcy zostaną poinformowani przez nauczycieli swoich szkół macie-
rzystych. Informujemy też, że na wniosek organizatorów na jesień 
została przesunięta impreza plenerowa dla świetlic.

W związku z rozpoczętymi wakacjami, dzieciom i młodzieży życzy-
my letniego poszukiwania własnych pasji, a dorosłym wypoczynku na 
zasłużonych urlopach.

DO ZOBACZENIA JESIENIĄ
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska - koordynator kampanii

iNFoRMAcjA o sytUAcji 
MiesZKANioWej W GMiNie     

Mieszkańcy Gminy korzystają z zasobów mieszkaniowych, w skład 
których wchodzą:  
1/ lokale mieszkalne znajdujące się w domach jednorodzinnych,
2/ lokale mieszkalne znajdujące się w domach wielomieszkaniowych. 
Są to:

    a/ budynki prywatno-czynszowe,
    b/ budynki Wspólnot Mieszkaniowych 

3/ lokale mieszkalne wchodzące w skład tzw. mieszkaniowego zasobu 
Gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje  lokale mieszkalne znajdujące 
się w:
1/  budynkach stanowiących własność Gminy, 
2/ budynkach użytkowanych na prawach współwłasności z innymi 
osobami lub instytucjami,
3/  budynkach o nie uregulowanym stanie prawnym.

Na dzień 30 czerwca 2009r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
wchodzą 104 lokale mieszkalne:

a/ 50 lokali mieszkalnych w m. Skoki,
b/ 54 lokale mieszkalne na terenach wiejskich w tym: 2 lokale w 

budynku do rozbiórki.  
Sprzedaż lokali mieszkalnych przede wszystkim na rzecz najemców 

powoduje systematyczne zmniejszanie się tego zasobu. W roku bieżą-
cym z zasobu mieszkaniowego Gminy ubyły do tej pory kolejne trzy 
mieszkania. Należy zwrócić uwagę, że od wielu lat na terenie Gminy 
nie oddano do użytku żadnego nowego mieszkania komunalnego. 
Ostatnie budynki komunalne na terenie Gminy wybudowane zostały 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.  

Zadaniem własnym  Gminy jest  tworzenie  warunków do zaspokaja-
nia potrzeb mieszkaniowych  jej mieszkańców - przede wszystkim tych, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli  się w trudnej sytuacji mieszkaniowej 
i materialnej. Możliwości Gminy w tym zakresie są jednak stosunkowo 
niewielkie z uwagi na:

- szczupłość własnej bazy mieszkaniowej,
- brak do tej pory budownictwa komunalnego,
- niewielki uzysk mieszkań w istniejących zasobach, wyłącznie w 

wyniku naturalnego ruchu ludności.
Sytuacja mieszkaniowa w Gminie, na którą duży wpływ ma wielkość 

mieszkaniowego zasobu Gminy  ulegnie poprawie dopiero w 2010 roku, 
z chwilą oddania do użytku dwóch budynków socjalnych z 8 lokalami 
(po 4 lokale w budynku) przy ul. Topolowej w Skokach..

Inwestycja ta właśnie się rozpoczyna i przewidziana jest do realizacji 
w latach 2009-2010.

Jednym z ważniejszych problemów dotyczących gospodarki miesz-
kaniowej, wpływającym na sytuację mieszkaniową jest stan techniczny 
budynków. Stan techniczny budynków jest nie najlepszy i wynika on 
w dużej mierze z zaawansowanego wieku obiektów i zużycia wskutek 
wieloletniego eksploatowania. Zdecydowaną większość mieszkaniowe-
go zasobu Gminy tworzą budynki wybudowane przed 1918 względnie 
1939 rokiem.  

W ostatnich latach po likwidacji byłego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej stan techniczny budynków i warunki 
zamieszkania w lokalach uległy jednak znacznej poprawie między 
innymi wskutek:

a/ doprowadzenia wody z wodociągu gminnego do mieszkań,
b/ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
c/ wymiany pokryć dachowych, opierzeń , rynien i rur spustowych,
d/ budowy kanalizacji i zbiorników bezodpływowych.  
e/ wymiany instalacji elektrycznej.
Innym ważnym działaniem Gminy mającym na celu zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych mieszkańców jest między innymi:
a/ popieranie form budownictwa mieszkaniowego: indywidualnego 

i zbiorowego
b/ kształtowanie polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania 

nowych terenów pod  budownictwo mieszkaniowe.   
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tURNUs ReHABiLitAcyjNy 
W DARłÓWKU

I nadszedł ten długo oczekiwany dzień – 23 maja br. Tego właśnie 
dnia, o godzinie 9 rano, 17 uczniów z Oddziału dla Dzieci Niepełno-
sprawnych z Pawłowa Skockiego, 1 dziewczynka ze Szkoły Podstawowej 
z jabłkowa, 4 mamy oraz 4 opiekunki z Pawłowa Skockiego, zjawiły 
się w wyśmienitych humorach na parkingu w Skokach, aby stamtąd 
wyruszyć do Darłówka. Po 5 i pół godzinach jazdy dotarliśmy do celu 
naszej podróży- „Piramidy II” w Darłówku. Było to miejsce, w którym 
mieliśmy spędzić najbliższe dwa tygodnie. 

Każdego dnia dzieci uczestniczyły w szeregu zabiegów rehabilita-
cyjnych, jak choćby w gimnastyce przyrządowej , masażach suchych i 
na matach, inhalacjach,  hydromasażach. 

Każdy dzień przynosił nowe wyzwania i był pełen nowych wrażeń. 
Codziennie między śniadaniem a obiadem uczestnicy turnusu 

ganiali pomiędzy salami, w których odbywały się zabiegi i ćwiczenia 
rehabilitacyjne. Po obfitym obiedzie i krótkiej sjeście, gdy dopisywała 
pogoda, maszerowali na plażę, gdzie budowali zamki z piasku, grali 
w siatkówkę plażową, a także w piłkę nożną oraz zażywali kąpieli i to 
nie tylko słonecznych. 

Odbyła się też piesza wyprawa  do oddalonego o około 3 km Darło-
wa, gdzie uczestnicy zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich, zobaczyli 
Rynek, a także poznali przepiękną panoramę tej niezwykle urokliwej 
miejscowości. 

Zwiedzili także port w Darłówku, którego największą atrakcją jest 
niewątpliwie rozsuwany most. Najbardziej wysportowani mieli okazję 
poznać Darłówko z nieco innej perspektywy – z perspektywy rowerzysty 
– podczas wieczornego, rowerowego spaceru. 

Wrażeń było co nie miara: wspólne ogniska ze śpiewem i pieczony-
mi kiełbaskami, karaoke, dyskoteki, turnieje piłkarskie w siatkówkę 
i piłkę nożną.

Jednym z niezapomnianych momentów było niewątpliwie wyjście 
do Aquaparku oraz możliwość sprawdzenia samego siebie podczas 
wspinaczki na specjalnie przygotowanej ścianie. Te dwa pełne wrażeń 
tygodnie spędzone w Darłówku na długo pozostaną w sercach i pamięci 
uczestników turnusu, a zawarte w tym czasie nowe znajomości być 
może przerodzą się w przyjaźnie  na całe życie.

I. Zarębska

NA tURystycZNyM sZLAKU
Maj i czerwiec to w szkolnym kalendarzu miesiące, które najbar-

dziej sprzyjają  wycieczkom i bliższym lub dalszym wyprawom po 
okolicy. 

Tak było też w szkołach  ZSP w Jabłkowie. Uczniowie z punktu 
filialnego w Lechlinie  25 maja udali się do Kotlliny Kłodzkiej. Pod-
czas dwudniowej wyprawy zwiedzili m. in. świątynię Wang, zamek 
Chojnik, wodospad Szklarka. Dużą frajdą był pobyt na sztucznym 
torze saneczkowym. Mimo napiętego programu, udało się także 
zaliczyć wspinaczkę na Szrenicę. Ci, którzy nigdy wcześniej nie byli w 

górach, mogli więc zasmakować uroków górskiej wędrówki i podziwiać 
karkonoski krajobraz.

Piątego czerwca, w przeciwnym kierunku, udali się uczniowie z 
Pawłowa Skockiego, obierając za cel  wyprawy Toruń. Najstarsze i 
najpiękniejsze polskie miasto średniowieczne przywitało wycieczko-
wiczów zimną i deszczową pogodą. Szybko jednak piękno zabytków 
owianych licznymi legendami wynagrodziło niedostatki aury. Zwie-
dzając Toruń, nie sposób było przejść obojętnie obok takich perełek 
jak: Krzywa Wieża, Dom Mikołaja Kopernika, katedra świętych Janów 
czy wreszcie Rynek Staromiejski ze wspaniałym ratuszem i urokliwymi 
kamienicami. Wielu emocji dostarczył pobyt w Orbitarium i Planeta-
rium. Jednak wydaje się, że największym przeżyciem było wykonanie 
czynności dość „archaicznej”, a mianowicie ręczna produkcja papieru. 
Podczas wizyty w Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa każde dziecko 
mogło samodzielnie sporządzić kartkę papieru czerpanego.

Z obydwu wycieczek uczniowie przywieźli zdjęcia, pamiątki i wiele 
miłych wspomnień. Na uczniów z Jabłkowa turystyczne atrakcje do-
piero czekają. We wrześniu bowiem wybiorą się do Wrocławia.

UHoNoRoWANo 
NAjLePsZycH

19 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dyrek-
cja szkoły nagrodziła książkami i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem 
tym uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz wzorową lub 
bardzo dobrą ocenę  z zachowania. W gronie najlepszych znalazły się 
następujące osoby:

Klasa IV: Bartosz Brząkała, Dominika Czarczyńska, Ilona Kaczkow-
ska,  Julia Kaczyńska, Bartosz Kępka Roksana Klimczak, Daria Krupa, 
Magdalena Tyl, Klaudia Załęska, Dominika Zjawińska 

Klasa V: Kamil Gramza, Kinga Gruszka, Wioletta Malczewska, 
Katarzyna Mendel, Ewelina Pisarek,  Sandra Tronina

Klasa VI: Daria Brykczyńska, Krystian Charubin, Adam Graczyk, 
Michalina Kaczyńska, Klaudia Kubisz, Mateusz Uciński, Anna 
Urban

Zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów w nowym roku szkolnym.  

W tym miejsce słowa podziękowania należą się też tym wszystkim 
członkom szkolnej społeczności, którzy ofiarnie włączyli się w pracę 
na rzecz szkoły,. Osób tych nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, 
tak duża to liczba.  Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było przepro-
wadzenie wielu szkolnych uroczystości, dyskotek, konkursów, zbiórki 
surowców wtórnych i  innych przedsięwzięć.

NA PÓłKoLoNiAcH
FAjNie jest!

Na przełomie czerwca i lipca uczniowie szkół prowadzonych 
przez „Fundację” uczestniczyli w dwutygodniowym wypoczynku 
letnim. 

Na miejscu, tj. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabł-
kowie, prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe i 
terapeutyczne. Mimo upału, starsi koloniści nie odpuścili żadnego 
meczu piłki nożnej lub siatkowej, lecz stawali do zaciętej rywalizacji. 
Były też zabawy integracyjne, spacery po okolicy oraz nauka nieła-
twej sztuki cyrkowej. Chętni mogli spróbować żonglerki, chodzenia 
na szczudłach i innych sztuczek, które wymagają nie lada zręczności 
i koncentracji. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się wypady 
nad jezioro i do kina.  Trzecia część filmu „Epoka lodowcowa” 
podobała się zarówno maluchom, jak i starszym dzieciom.   

W ostatnim dniu półkolonii, każda z dziewięciu grup zaprezen-
towała swe osiągnięcia i zarazem zareklamowała swój zespół. Były 
więc plakaty, zabawne piosenki i hasła związane z wypoczynkiem, 
a nawet krakowiak zatańczony przez grupę najmłodszych uczest-
ników półkolonii. Po prezentacji każdy mógł posilić się kiełbaską 
pieczoną na ognisku oraz słodkimi wypiekami. 
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DRoGi tURysto 
i MiesZKAŃcU NAsZ!

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

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

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

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

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a 
może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalega-
jącymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.

1. ceNy ZBÓż
Obecnie (z dnia 28 lipca 2009 r.) ceny skupu zbóż są na po-

ziomie: żyto na mąkę = ok. 350 zł/tona, pszenica = ok. 450-500 
zł/tona. Skup mały. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny 
skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: psze-
nica na paszę ok. 450 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 400 zł/tona. 
Do ceny doliczyć 3 lub 6% VAT. Rok temu w tym samym okresie 
ceny skupu zbóż były ok. 100 zł za tonę wyższe. Targowiskowe ceny 
pszenżyta, jęczmienia, pszenicy średnio 25-28 zł za 50 kg. 

2. ceNy tUcZNiKÓW 
i ByDłA RZeŹNeGo

Cena skupu tuczników (z dnia 28 lipca br.) obniża się - wynosi 
średnio 4,60 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników jest 
wyższa o ok. 0,40 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt 
wysokie – ok. 200 zł/szt. Pogłowie trzody jest nadal mniejsze niż 
rok temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego : byki ok. 5,20 
– 5,50 zł/kg, krowy ok. 4,10 zł/kg plus 3 - 6% VAT. 

3. iNNe WiADoMoŚci
Cena skupu (z dnia 28 lipca br.) suchego rzepaku ozimego na 

poziomie około 1000 zł/tona, tj. niższa niż rok temu. Rolnicy 
mający umowę kontraktacyjną na rzepak uzyskują nieco wyższą 
cenę. Ceny nawozów jeszcze sezonowo niższe niż wiosną tego roku. 
Cena śruty sojowej nieco niższa - ok. 1800 zł/t, śruta rzepakowa 
ok. 900 zł/t, otręby ok. 420 - 450 zł/t. 

Trudno przewidzieć jak zmieni się poziom cen skupu zbóż z 
tegorocznych zbiorów. Jeszcze na początku maja z uwagi na bra-
ki opadów zanosiło się na niskie plony zbóż, to po wystąpieniu 
opadów deszczu stan zbóż uległ poprawie i można spodziewać 
się stosunkowo dobrych plonów, a tym samym obniżki cen sku-
pu. Głównym problemem może być należyte zebranie dobrego i 
suchego ziarna. Występujące nadal często deszcze mogą utrudnić 
prace żniwne. 

Deszcze bardzo utrudniają zbiory siana łąkowego. Obecnie 
dobrze wygląda stan upraw ziemniaków, kukurydzy i roślin pa-
stewnych. 

W miarę możliwości po zbiorze zbóż radzę rolnikom wysiać 
poplony – może to być np. gorczyca, a nawet rzepak. Głównie 
uprawiamy zboża po zbożach i taki poplon nawet na czas 1, 2, 3 
miesiące jest korzystny dla naszych gleb. Poprawia urodzajność, 
a stan wilgoci w glebie umożliwi wschody poplonów.

Aktualnie Agencja Rynku Rolnego wznowiła przyjmowanie od 
rolników wniosków o dopłatę do materiału siewnego zakupionego 
od 15 lipca 2008 do 15 czerwca 2009. Dotyczy to rolników, którzy 
ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą w 2008 roku. 
Wnioski można składać do 20 sierpnia br.

UWAGA RoLNicy! 
Można już w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki składać wnioski 

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

Doradca Rolników
Stanisław  Kida

KoMUNiKAt
w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach 

rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 

gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. 
gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), 
które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności 
bezpośrednie.

W przypadku, gdy na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie 
płatności działkach rolnych, powstały szkody w uprawach, rolnik po-
winien w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć 
do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie 
okoliczności nadzwyczajnych. 

Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych 
opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi, jest protokół osza-
cowania szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę 
właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

sKocZANiN 13 W eURoPie!
Łukasz Nowak, mieszkaniec naszego miasta zajął 13 miejsce w 

chodzie na dystansie 20 km podczas Młodzieżowych Mistrzostw Eu-
ropy w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w dniach 16 - 19. 07.2009r. 
w Kownie na Litwie. Łukasz uzyskał czas 1:28,21.
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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 szkole spełniającej nowoczesne standardy wyposażenia, zapewniającej bezpieczeń-
stwo i dostosowującej warunki do działalności edukacyjno-opiekuńczo- wychowawczej:

• sali multimedialnej,
• profesjonalnych sal do nauki języków obcych dla klas I-III i IV-VI (j. angielskiego i j. niemieckiego)
• dwóch pracowni 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,
• pracowni wychowania komunikacyjnego,
• boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią,
• biblioteki i czytelni z możliwością korzystania z komputerów i Internetu.
• pracowni przyrodniczej,
• pracowni wychowania komunikacyjnego,
• nowoczesnych, wyremontowanych i wyposażonych w sprzęt multimedialny sal lekcyjnych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z:
• opieki higienistki szkolnej zapewniającej doraźną pomoc, a także organizowanie szczepień, fluoryzacji, badań kwalifiku-

jących do udziału w zajęciach korekcyjnych,
• gabinetu stomatologicznego, 
• zajęć logopedycznych,
• stałej opieki pedagoga szkolnego zapewniającego współpracę i konsultacje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  w 

Wągrowcu,
• bardzo dobrze wyposażonej stołówki szkolnej,
• opieki świetlicy.

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-tanecznym,
• redagowaniu szkolnej gazetki,
• działalności samorządowej,
• tworzeniu audycji i programów emitowanych przez szkolny radiowęzeł,
• konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych,
• uroczystościach 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

Grono pedagogiczne. Samorząd Uczniowski.
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PIĘKNA I ZIELONA GMINA 
2009

Podobnie stało się i w tym roku, w dniach 15 
i 16 czerwca komisja w składzie przewodniczą-
ca Karolina Stefaniak, członkowie: Lilianna 
Bankiewicz, Stanisław Kida i Łukasz Ogór-
kiewicz przeprowadziła ocenę 26 zgłoszonych 
w tym roku do konkursu posesji. 

Komisja brała pod uwagę min.: stan 
techniczny budynku (elewację, pokrycie da-
chowe, opłotowanie itp.), małą architekturę 
(pergole, fontanny, skalniaki), porządek w 
najbliższym otoczeniu działki, roślinność, 
estetykę.

Ocenie podlegało także wyposażenie posesji 
w pojemniki na odpady stałe, kompostownik, 
sposób postępowania z odpadami płynnymi. 
Tradycyjnie dla uczestników konkursu pan 
Burmistrz Tadeusz Kłos zorganizował piknik 
aby podczas niego wręczyć wszystkim uczest-
nikom pamiątkowe dyplomy i nagrody

W tym roku uroczystość ta miała miejsce na 

„ŁOWISKu u LESZKA” przy ul. Granicznej 
2 w Skokach. 

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za 
udział w konkursie, podkreślając niewątpliwy 
wkład uczestników w upiększenie wizerunku 
naszej gminy i zachęcił do uczestnictwa w 
konkursie Pięknej Zielonej Gminie w latach 
następnych. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący 
uczestnicy:
1. Agnieszka Drewicz - Podraza z Lechlina 
2. Grażyna i Stanisław Derpińscy z Budzi-

szewic 
3. Beata Sroczyńska z Potrzanowa 

Pozostali uczestnicy wymienieni w przypad-
kowej kolejności: 

Kazimiera i Stefan Wojciechowscy ze Sko-
ków, Halina Pruss ze Skoków, Bożena Wit-
kowska ze Skoków, Anna Rosin ze Skoków, 
Janina i Jacek Chudzińscy ze Skoków, Aniela 

Zawidzka ze Skoków, Wiesława Hauke z 
Potrzanowa, Krystyna Piotrowska ze Skoków, 
Teresa Janiak z Łosińca, Bogumiła Janiszew-
ska ze Skoków, Janina Szumigała z Jabłkowa, 
Alicja Czernichowska ze Skoków, Małgorzata 
Napierała z Jabłkowa, Krystyna Stefańska 
z Grzybowa, Iwona Ziemowit – Ranke ze 
Skoków, Maria Pędzik ze Skoków, Irena 
Ślósarczyk ze Skoków, Grażyna Tokarska ze 
Skoków, Iwona Skorupa z Rejowca, Paweł 
Grabiński z Lechlina, Małgorzata Rogal ze 
Skoków, Jadwiga Załuska z Potrzanowa, 
Maria Dojs ze Stawian. 

Zdjęcia zgłoszonych ogrodów można zoba-
czyć na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Skoki pod adresem www.gmina-skoki.pl 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w przyszłorocznym konkursie. 

Karolina Stefaniak

Wielu mieszkańcom naszej Gminy zależy na utrzymaniu wysokiej estetyki w swojej małej 
ojczyźnie, robią wszystko aby ich najbliższe otoczenie było zadbane i piękne. To z myślą o nich 
Burmistrz Miasta Skoki organizuje rokrocznie konkurs pt. „Piękna i Zielona Gmina”. 



Turniej piłki plażowej w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Wesołe Misie nad morzem. Zakończenie kolejnego etapu rozbudowy siedziby bractwa w Skokach.

Uczniowie z Pawłowa Skockiego w Toruniu.

Harfa w Obornikach.

Piknik w Fundacji. Spotkanie sołtysów z Burmistrzem.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Emeryci na pikniku „U Leszka”.


