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Skoczanie pamiętają
W czwartek, 17 września br. do apelu poległych zostali wywołani ci mieszkańcy Ziemi Skockiej , dla których 

tego dnia siedemdziesiąt lat temu  zaczęła się narodowa  i osobista tragedia zakończona w „nieludzkiej 
ziemi” Katynia, Piatichotek i Miednoje.

Dokończenie na str. 11

Do apelu wezwani  przez Krzysztofa Jachnę stanęli:
ppor. Lech Józef Antoszewski
ppor. Aleksander Baranowski
ppor. Wacław Buczkowski
ppor. Czesław Dachtera
ppor. Tadeusz Dobrogowski
kpt.Tadeusz Jeszke
por. Czesław Antoni Weiss
kpt. Alojzy Boras
post. PP Leon Bogunia
kpr.żand. Ignacy Dobrochowski
post. PP Bronisław Smoliński
oraz wszyscy inni jeszcze nieodnalezieni.
Uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy napaści ZSRR na Polskę  

rozpoczęły się w kościele pw. św. Piotra i Pawła Mszą św. o godzinie 18.00. 
Wzięli w niej udział zaproszeni goście: przedstawiciele rodzin Ofiar mordu 
katyńskiego, delegacja Stowarzyszenia Katyń z Poznania reprezentowana 
przez p. Mariana Żaka i p. Hannę Sudoł a także przedstawiciele władz sa-
morządowych: Starosta Wągrowiecki – Michał Piechocki, radny powiatowy 
- Grzegorz Owczarzak, Burmistrz MiG Skoki - Tadeusz Kłos, przewodniczący 
Rady- Zbigniew Kujawa wraz z radnymi, sekretarz Urzędu MiG – Blanka Gaź-
dziak. W liturgii z okolicznościową homilią księdza dziekana Karola Kaczora 
uczestniczyli również przedstawiciele Policji  oraz jak zawsze licznie przybyłe 
delegacje i poczty sztandarowe szkół, instytucji, związków i stowarzyszeń a także 
organizatorzy tej uroczystości – członkowie Skockiej Grupy Organizacyjnej 
„Katyń-Pamiętamy”: Sławomiła i Franciszek Baranowscy, Krzysztof Jachna, 
Bożena i Michał Kołpowscy oraz Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie.

Foto: Maciej Migasiewicz
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1 września 1939 roku napadem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II Wojna Światowa, 
największa wywołana przez ludzi tragedia w dziejach świata, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar, wśród 
których znalazło się ok. 6 mln obywateli polskich.  

W 70 rocznicę tamtych pamiętnych wyda-
rzeń przedstawiciele społeczeństwa Miasta i 
Gminy Skoki w towarzystwie pocztów sztan-
darowych zebrali się na Placu Powstańców 
Wlkp. by pod Tablicą Pamiątkową zamani-
festować przeciwko wojnie i by oddać cześć 
poległym na frontach i pomordowanym 
współmieszkańcom. 

Pamięć ówczesnych wydarzeń i historie 
lat 1939-1945 przypomniał nauczyciel Gim-
nazjum – Andrzej Surdyk. Następnie, przy 
dźwięku syreny, minutą ciszy zebrani uczcili 
pamięć ofiar wojny, a delegacje kombatan-
tów, młodzieży szkolnej, organizacji i sto-
warzyszeń oraz zakładów pracy złożyli pod 
Tablicą Pamiątkową wiązanki kwiatów. 

70 rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Rubert Piotr ur. 05.04
Witkowski Jakub ur. 11.08
Muszyńska Hanna ur. 17.08
Walczak Emilia ur. 18.08
Piotrowska Martyna ur. 25.08
Piela Mateusz ur. 26.08
Kowalewski Szymon ur. 29.08
Nowak Oskar ur. 07.09
Druciarek Jakub ur. 09.09
Ćwiklińska Natalia ur. 10.09
Kuczyńska Patrycja ur. 16.09
Wiśniewski Mikołaj ur. 19.09
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:
Berendt Andrzej i Matysiak Agnieszka
Modlibowski Łukasz i Baraniecka Anna
Zaganiaczyk Dawid i Szurgot Eliza
Maciejewski Paweł i Kłosowska Kinga
Brykczyński Tomasz i Zaranek Izabela
Kędziora Przemysław i Kołodziejska Anna
Braun Adrian i Brant Jagoda
Wasilewski Sebastian i Różewska Karolina
Strużczyk Krzysztof i Majster Katarzyna
Majewski Krystian i Koterba Monika
Włodarczak Roman i Mazurek Natalia
Jurga Łukasz i Białachowska Katarzyna
Daniel Tomasz i Kosiorek Sylwia
Waligórski Błażej i Szafran Natalia
Przybylski Damian i Stachowiak Angelika
Futro Igor i Kapusta Małgorzata
Koterba Krzysztof i Miłoszewska Marzena
Januchowski Marek i Wiertel Agnieszka
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:
Kular Grzegorz r.1961 – Stawiany zm. 25.08.
Kanikowski Stefan r.1931 – Skoki zm. 10.09
Przybysz Bogdan r.1946 – Kakulin zm. 18.09
Cholewicka Teresa r.1947 – Budziszewice zm.18.09
Michalak Helena r.1928 – Skoki 19.09
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Kolejny XVIII FInał 
WIelKIej orKIestry 
ŚWIątecznej Pomocy 

już tuż, tuż
10 stycznia 2010 niechaj po raz ósmy gorące serca mieszkańców 

gminy Skoki zapłoną dla Fundacji.
Wszystkich chętnych do włączenia się do jedynej takiej Akcji w 

Polsce serdecznie zapraszamy.
Czekamy na Was Drodzy Wolontariusze codziennie od 9 do 17 w 

skockiej bibliotece.
Sztab „Gorące Serca” w Skokach

„KreW darem życIa”
Rocznie na terenie kraju, konieczne jest dokonanie około miliona 

transfuzji krwi. Codziennie potrzeba krwi od kilku tysięcy dawców, 
którzy rozumieją, że tym swym najbardziej humanitarnym czynem 
ratują czyjeś zagrożone życie.

O tym, że „krew jest darem życia” rozumieli ci wszyscy, którzy w 
piątek, 4 września przybyli do goszczącego w Skokach objazdowego 
punktu krwiodawstwa z zamiarem honorowego oddania krwi. 

35 dawców oddało krew, w specjalnym autobusie objazdowego 
punktu pobierania krwi, który na zaproszenie organizatorów przybył 
do Skoków. Wszystkie potrzebne w tej akcji urządzenia zainstalowano 
przy Przychodni Rodzinnej „Falco”.

Krew, po wypełnieniu specjalnej ankiety mogły oddać zdrowe 
osoby chętne, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Warunkiem 
było legitymowanie się dowodem tożsamości, posiadanie wagi min. 
50kg i ukończenie 18-stego, a nie przekroczenie 65-tego roku życia. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem były ciężkie choroby układów: 
krążenia, pokarmowego, nerwowego i oddechowego, a także katar 
sienny, padaczka i nowotwory. Dodatkowym warunkiem był wymóg, 
by od ostatniego oddania krwi upłynęło 8 tygodni dla mężczyzn i 3 
miesiące dla kobiet.

Wszystkie te ograniczenia łącznie, wpłynęły na to, że 10 osób spośród 
chętnych nie mogło spełnić swego szlachetnego celu. 

Mimo tego, skocka akcja przyczyniła się do pozyskania około 14 
litrów krwi, która być może uratuje komuś życie.

Akcja pobierania krwi, to też działania organizacyjne, w których 
zaangażowali się członkowie Oddziału Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Skokach: Urszula Gruszczyńska, Eugeniusz Kukurenda 
i Antoni Wiśniewski.

Przybył też prezes Koła PCK w Wągrowcu – Jan Maćkowiak, który 
zachęcał do oddawania krwi w Punkcie Krwiodawstwa w Wągrowcu 
przy ulicy Kościuszki 74 – 4 piętro w budynku Szpitala Powiatowego.

Wszystkim tym, którzy oddali cenną krew oraz przyczynili się do 
zorganizowania i pomocy w akcji „krew darem życia” składamy ser-
deczne podziękowania.

P.s. Pocieszającym, a zarazem zachęcającym organizatorów Akcji do 
systematycznego jej prowadzenia na terenie Skoków mogą być słowa 
wypowiadane przez osoby oddające krew, wśród których nie brakło 
pytań o ponowny termin takich działań. 

Odpowiadając na te pytania, już dzisiaj możemy powiedzieć, że 
podobne akcje będą organizowane też w roku 2010. Może i w ramach 
obchodów Dni Skoków.

E. Lubawy  

70 rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
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lechlIńsKI WIenIec 
rePrezentoWał 

GmInę sKoKI 
na PoWIatoWym 
ŚWIęcIe PlonóW

Potrzanowo, Łosiniec, Roszkówko, Glinno, Kuszewo, Pomarzanki, 
Roszkowo, Bliżyce, Szczodrochowo, Rościnno, Brzeźno, Kakulin, Rejo-
wiec, Budziszewice, Raczkowo, Lechlin i Jabłkowo, to Sołectwa, które 
przygotowały wieńce na tegoroczne Gminne Święto Plonów i których 
delegacje wzięły udział w korowodzie dożynkowym oraz w prezentacji 
i złożeniu wieńców u stóp ołtarza w Jabłkowie.

I właśnie spośród tych wieńców, Gminna Komisja Konkursowa 
miała wybrać jeden, ten jedyny, uznany za najpiękniejszy, który miał 
reprezentować Miasto i Gminę Skoki na tegorocznym Powiatowym 
Świecie Plonów w Damasławku.

Wszystkie prezentowane wieńce były piękne i świadczyły o zmyśle i 
pracy ich twórców. Dlatego też niełatwe zadanie stanęło przed komi-
sją, która ostatecznie (zresztą zgodnie ze społecznym odczuciem), za 
najpiękniejszy wieniec uznała i I miejsce wraz z Pucharem Burmistrza 
przyznała wieńcowi prezentowanemu przez mieszkańców Lechlina. 
II miejsce otrzymał wieniec prezentowany przez Potrzanowo, a III 
przez Budziszewice.

Wieniec ten niesiony przez mieszkańców Lechlina: Romana i To-
masza Kergerów, w niedzielę – 23 sierpnia br. reprezentował Miasto 
i Gminę Skoki na Powiatowym Święcie Plonów w Damasławku.

E. Lubawy

PotrzanoWo zWycIęzcą 
„dożynKoWeGo turnIeju 

sołectW”!
„Dożynkowy Turniej Sołectw”, to jedna z imprez rozgrywanych w 

ramach Gminnego Święta Plonów, która stając się coraz bardziej 
atrakcyjną, równocześnie gromadzi coraz więcej reprezentacji wsi i 
dopingujących ich nie tylko współmieszkańców. 

Nie inaczej było i 22 sierpnia br. w Jabłkowie, gdzie w 6-ciu kon-
kurencjach w szranki stanęły reprezentacje 12-stu sołectw. Każda 
startująca ekipa składała się z Sołtysa i mieszkańców sołectwa – liczba 
dopingujących kibiców była nieograniczona – przy czy w razie uspra-
wiedliwionej nieobecności Sołtysa, za zgodą Komisji Sędziowskiej, 
mógł go zastąpić członek rady sołeckiej.

Przebieg Turnieju oceniała komisja sędziowska w składzie: Wiesława 
Surdyk – Fertsch, Michał Rosik i Mirosław Hamera, wraz z głównym 
sędzią Turnieju Krzysztofem Mańką, która po podsumowaniu wyników 
wszystkich konkurencji oznajmiła co następuje:

Zwycięzcą Turnieju, a tym samym zdobywcą I nagrody w wysokości 
5.000zł została reprezentacja Sołectwa Potrzanowo. II miejsce i 3.000zł 
nagrody wywalczyli mieszkańcy Jabłkowa, a III miejsce wraz z 2.000zł 
zdobyła drużyna z Roszkowa – dla przypomnienia, w ubiegłorocznym 
Turnieju zdobywcą I miejsca były Bliżyce, II miejsce wywalczyli repre-
zentanci Potrzanowa, a III mieszkańcy Kuszewa.

Kolejne miejsca i nagrody w wysokości 1.000zł zyskały reprezentacje: 
Lechlina, Kakulina, Rejowca, Kuszewa, Łosińca i Glinna, a dalsze 
miejsca wraz z nagrodami w wysokości 500zł zajęły: Budziszewice, 
Bliżyce i Szczodrochowo.

Ale wcześniej były zmagania na oczach szerokiej publiczności, gdzie 
wyniki przedstawiały się różnie i do końca nikt nie mógł być pewien 
swego zwycięstwa. Wyniki te w poszczególnych konkurencjach przed-
stawiały się następująco:

JESZCZE O GMINNYM ŚWIĘCIE PLONÓW
W konkurencji I- dla Sołtysów – dojenie sztucznej krowy, wygrywał 

zawodnik, który w czasie 30 sekund udoił najwięcej mleka. Tutaj oka-
zało się , że 2 równorzędne pierwsze miejsca zdobyły reprezentacje 
Kakulina i Kuszewa, których Sołtysi zdołali udoić po jednym litrze 
mleka. II miejsce z wynikiem 950 ml wydojonego mleka zajęło Szczo-
drochowo, a III miejsce z  wynikiem 900ml Jabłkowo.

W konkurencji II – wahadłowy bieg przez baloty, brały udział ze-
społy 5-cio osobowe, a zawodnicy zamiast piłeczki, pokonując pięć 
balotów na odległość 25 mb przekazywali sobie beret, który należało 
zdjąć z głowy i przekazać go kolejnemu zawodnikowi, u którego beret 
ponownie musiał zająć miejsce na głowie. Tym razem, zwycięską dru-
żyna okazała się reprezentacja Bliżyc, która tę konkurencję pokonała 
w 27,19 sekund. II miejsce z wynikiem 27,56 sekund zajęło Jabłkowo, 
a III z 28,06 sekund Łosiniec.

W konkurencji III – strzał w 10-tkę (przeprowadzona i nadzoro-
wana przez Kurkowe Bractwo strzeleckie w Skokach), udział brało 3 
zawodników z każdej reprezentacji, przy czym każdy z odległości 10 
metrów, oddawał po jednym strzale do tarczy. Tym razem, najwięcej 
bo 20 punktów wystrzelili przedstawiciele Potrzanowa – oni tez zdobyli 
I miejsce. II miejsce zajęła reprezentacja Lechlina, a III zawodnicy 
z Jabłkowa. 

W konkurencji IV – spór o miedzę, rozgrywany w systemie pucha-
rowym, czyli każdy z każdym, zawodnicy dobierani byli na zasadzie 
losowania. Zawodnicy stojąc na podwyższonym pneumatycznym polu, 
musieli przy pomocy drążka z miękkim końcem, strącić przeciwnika. 
Tutaj kolejne niespodzianki. Tym razem I miejsce zajęło Roszkowo, 
II miejsce zdobyło Potrzanowo, a III Budziszewice. 

W konkurencji V – zatytułowanej „potrójne spodnie” – czyli wiejskie 
trojaczki, mierzonej na czas, 3 przedstawicieli każdej drużyny musiało 
pokonać 30m w linii prostej. Utrudnienie polegało na tym, że nogawka 
spodni jednego zawodnika połączona była z nogawką spodni drugiego 
zawodnika. Tym razem najlepiej wypadło Jabłkowo. Na II miejscu 
uplasowało się Potrzanowo, a na III Szczodrochowo.

W konkurencji VI – „Szybciej i wyżej”, zmierzyło się po 2 zawodni-
ków z każdej drużyny. Ich zadanie polegało na przemieszczeniu przez 
jednego zawodnika przy pomocy taczki 6 balotów słomy na odległość 
15m, gdzie drugi zawodnik ustawiał z nich piramidę, której podstawę 
stanowiły 3 baloty, kolejne kondygnacje 2 baloty, a zwieńczenie budowli 
1 balot, na którym budowniczy siadał na znak zakończenia budowy. W 
tej konkurencji zwycięstwo przypadło Potrzanowu. II miejsce zajęły 
sąsiednie Budziszewice, a kolejne II miejsce Rejowiec. 

Turniej 22 sierpnia dobiegł końca. Zawodnicy i ich kibice rozjechali 
się do domów. Kolejny Turniej, tak jak kolejne Gminne Święto Plonów, 
już za rok. I o tym, czy obecni zwycięzcy potwierdzą swą klasę, czy 
też będą musieli ustąpić miejsca konkurencji, dowiemy się wówczas. 
Tak, czy inaczej, zapowiada się kolejna świetna zabawa, zarówno dla 
zawodników, jak i dla kibiców. A i walczyć będzie o co, bo nagrody na 
pewno nie będą ustępować tegorocznym.

Tekst: E. Lubawy, Fot. Karolina Stefaniak
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JESZCZE O GMINNYM ŚWIĘCIE PLONÓW VI obóz PożarnIczy
W roŚcInnIe

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku w dniach 17-30 lipca odbył 
się w Rościnnie obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. 

Organizatorem obozu była Ochotnicza Straż Pożarna w Mieści-
sku,  przy współudziale gmin powiatu wągrowieckiego. W obozie 
uczestniczyło 50 dzieci z całego powiatu w wieku 13-17 lat w tym 13 
z naszej gminy.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach z ratownictwa medycznego, 
wodnego, nurkowego i morskiego, taktyki działań ratowniczo-gaśni-
czych, surwiwalu orientacji w lesie, znajomości sprzętu gaśniczego 
i w zajęciach wysokościowych. Oprócz w/w zajęć, były gry i zabawy, 
wycieczka do Parku dinozaurów w Rogowie a także pokazy grupy 
antyterrorystycznej.

Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra a nad całością czuwał 
Komendant obozu V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh 
Marian Bodus.

Dzięki wcześniej zakontraktowanych zajęciach  z ratownictwa 
specjalistycznego, udało się w całości zrealizować program i osiągnąć 
założone cele.

Pogoda i humory dopisywały a większość uczestników już deklaruje 
chęć powrotu do Rościnna w przyszłym roku.

Dariusz Lipczyński 

I PoWIatoWe zaWody 
sPortoWo – PożarnIcze

13 września 2009 r. w Durowie odbyły się XI Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze.W zawodach udział wzięło 17 najlepszych 
drużyn z Powiatu Wągrowieckiego, w tym 8 drużyn młodzieżowych 
(2 dziewczęce i 6 chłopięcych) startujących zgodnie z regulaminem 
CTIF. 

Gminę Skoki reprezentowały 3 drużyny: seniorów z Potrzanowa, 
młodzieżowa dziewcząt z Rościnna oraz młodzieżowa chłopców z 
Lechlina. 

W grupie dziewcząt wygrała drużyna z Popowa Kościelnego, a chłop-
ców drużyna z Sarbii. Były to drugie z rzędu zwycięstwa tych drużyn. 

W grupie seniorów startowały trzy drużyny kobiece tj. Gołańcz, 
Łekno oraz startująca poza konkurencją drużyna OSP Panigródz. 
Najlepszy wynik osiągnęły kobiety z OSP Gołańcz. 

Rywalizację drużyn męskich wygrała drużyna ze Stołężyna przed 
drużyną z Sienna i Wapna. 

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz puchary. 
Fundatorami nagród był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 
oraz firma Bridgestone z Poznania.

srebrny jubIleusz
29 sierpnia w ostatnią sobotę sierpnia miało miejsce jubileuszowe 

spotkanie łączące coroczny „Dzień Działkowca” z 25-leciem istnienia 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Hipolita Cegielskiego w Skokach 
– Karolewie. Ogród ten znajduje się prawie na terenie Skoków przy 
trasie Skoki – Sława wlkp. za tzw. Skockim „Morasiem” – to tyle dla 
nowicjuszy.

Użytkownicy Ogrodu przygotowali się do obchodów jubileuszu 
bardzo starannie i z wielką pomysłowością. Na popołudniową biesiadę 
stawili się przy suto zastawionych stołach prawie wszyscy, za małymi 
wyjątkami. Nie było prezesa, Tomasza Walkowiaka, któremu choroba 
wywinęła psikusa. Honory gospodarza pełnił skarbnik: Marek Majche-
rek. Tomasz Walkowiak prezesem jest od niedawna. Przed nim, przez 
12 lat, prezesował Janusz Olejniczak, który jest bardzo związany ze 
Skokami, ponieważ ze Skoków wyszukał sobie żonę – Barbarę. Bawili 
się przednio.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której biesiado-
wano do późnych godzin nocnych.

Na uwage zasługuje występ przebierańców, którzy rozbawili wszyst-
kich do łez – piszący też miał wielki ubaw. Wielka zasługa w tym Basi 
Marszewskiej, Krystyny Pawlaczyk, Romana Mytlaka, Kazimierza 
Kawczyńskiego, no i oczywiście siostry Bożeny.

Z okazji Srebrnego Jubileuszu istnienia Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego im. Hipolita Cegielskiego, jego członkom życzymy wspaniałych 
plonów, zdrowego wypoczynku, wesołych biesiad oraz wszystkiego 
najlepszego!

A. Wiśniewski

Kolejny suKces!
Prowadzona przez Aleksandra Wojciechowskiego złota, olimpijska 

czwórka wioślarska w składzie: Adam Korol (AZS AWFiS Gdańsk), 
Marek Kolbowicz (AZS Szczecin), Michał Jeliński (AZS-AWF Go-
rzów Wielkopolski) i Konrad Wasielewski (AZS Szczecin) – znani 
Skoczanom ze spotkania w trakcie Skockiej Gali Mistrzów w dniu 
7 marca 2009 roku – w trakcie rozgrywanych w miesiącu sierpniu w 
Poznaniu Mistrzostw Świata w Wioślarstwie, odniosła swój kolejny 
wielki sukces i pokonując dwukilometrowy dystans z czasem 5:38:33 
zdobyła Złoty Medal Mistrzostw.

Polska ekipa popłynęła doskonale pod względem taktycznym. Do 
połowy dystansu płynęła na drugim miejscu. Po 500 metrach traciła 
1,36 a po 1000- 1.52 sekundy do Australijczyków. Zaatakowała w 
trzeciej ćwiartce dystansu. Na 1500 metrów nasza osada była już 
pierwszą z przewagą 1,10 sekund nad Australią. Finisz był niezwykle 
emocjonujący. Atak podjęli Niemcy i Chorwaci. Ale Polacy kolejny 
raz potwierdzili swa klasę i metę osiągnęli jako pierwsi z czasem o 1,33 
sekundy lepszym od Australijczyków, którzy zdobyli srebrny medal. 
Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyła reprezentacja Niemiec.

Polska czwórka wioślarska, pod opieką trenera Aleksandra Wojcie-
chowskiego, występuje w niezmienionym składzie od 5-ciu lat i w tym 
czasie zdobyła: tytuł Mistrza Świata w latach: 2005, 2006 i 2007 oraz 
w roku 2008 Złoty Medal Olimpijski w Pekinie.

- Przechodzimy do historii, z przejściem do muzeum jeszcze poczekamy. 
Do pobicia są kolejne rekordy i cele do zrealizowania – mówił żartobliwie 
trener biało – czerwonych, Aleksander Wojciechowski.

E. Lubawy

Klub sportowy WEŁNA Skoki 
zaprasza wszystkich na 

ZAbAWę ANdrZEjKoWą, 
która odbędzie się 21 listopada (sobota) 
w Sali biblioteki Publicznej w Skokach.

Koszt zabawy 120 zł od pary. 
Zapisy pod numerami tel.: 

512 087 330, 660 138 533. 
Serdecznie zapraszamy
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XXXV sesja rady mIejsKIej
17 września 2009 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. W sesji obradującej pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, w 
trakcie której rolę sekretarza obrad pełnił radny Stanisław Kaniewski, 
uczestniczyło 14-stu radnych.

W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad, Rada 
podjęła 13 uchwał, w tym:

1. Uchwałę nr XXXV/228/2009 – w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej na 2009r.

W/w Uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody i wydatki budżetu 
o kwotę 316.247 zł. W rezultacie na dzień 17 września 2009r. ogólne 
dochody budżetu wynoszą 25.028.913zł, a ogólne wydatki budżetu 
29.665.668zł.

2. Uchwałę nr XXXV/229/2009 – w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Piła.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o udzieleniu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 2.581zł dla Gminy Piła z prze-
znaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych 
z terenu Gminy Skoki trafiających do Izby Wytrzeźwień na terenie 
Gminy Piła.

3. Uchwałę nr XXXV/230/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w 
Skokach zabudowanej budynkiem garażowym.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na czas 
nieoznaczony pomieszczeń garażowych położonych na terenie byłego 
Ośrodka Zdrowia Skoki.

4. Uchwałę nr XXXV/231/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Skokach 
przy ul. Antoniewskiej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie komunalnych nieru-
chomości gruntowych przyległych do nieruchomości zabudowanych, 
położonych przy ulicy Antoniewskiej z przeznaczeniem ich na poprawę 
warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

5. Uchwałę nr XXXV/232/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż działki nr 61 położonej w m. Wysoka.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż  komunalnej działki 
nr 61 w Wysoce na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 
do niej nieruchomości.

6. Uchwałę nr XXXV/233/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie 
ul. Szkolnej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie 14-stu komunalnych 
działek położonych w Potrzanowie, w rejonie ul. Szkolnej z przezna-
czeniem ich pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

7. Uchwałę nr XXXV/234/2009 – w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Pawłowo 
Skockie.

W/w uchwałą Rada uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki w części wsi Pawłowo Skockie, obręb 
geodezyjny Stawiany dla działki nr 294”. Uchwalony plan określone w 
nim tereny przeznacza pod indywidualną zabudowę letniskową.

8. Uchwałę nr XXXV/235/2009 – w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Raczkowo.

W/w uchwałą Rada uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Raczkowo- działka nr 34 z przeznacze-
niem jej pod zabudowę elektrowniami wiatrowymi.

9. Uchwałę nr XXXV/236/2009 – w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Niedź-
wiedziny.

W/w uchwałą Rada uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki dla działek położonych w Niedźwiedzi-
nach. Plan ten przewiduje przeznaczenie terenów  w nim określonych 
pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

10. Uchwałę nr XXXV/237/2009 – w sprawie nadania nazw ulic na 
terenie Miasta Skoki.

Uchwałą ta Rada nadała nazwy nowopowstałym ulicom położonym 
w Skokach na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę indy-
widualnymi domami jednorodzinnymi.

11. Uchwałę nr XXXV/238/2009 – w sprawie przyjęcia „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta i gminy Skoki”.

W/w uchwałą Rada uchwaliła „Projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy 
Skoki”. Uchwalenie takiego projektu na Gminy nakłada ustawa z dnia 
10.04.1997 roku – prawo energetyczne.

12. Uchwałę nr XXXV/239/2009 – w sprawie ustalenia trybu udziele-
nia i rozliczenia dotacji z budżetu dla Szkół i przedszkoli publicznych, 
prowadzonych przez inne niż Gmina Skoki osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz ter-
minu i sposobu rozliczenia.

Uchwałą ta Rada uregulowała tryb udzielania i rozliczania dotacji z 
budżetu dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne 
jednostki niż Gmina Skoki oraz równoczesny tryb i zakres kontroli 
prawidłowości wykorzystania i rozliczania się z tych środków. 

13. Uchwałę nr XXXV/240/2009 – w sprawie ustalenia regulaminu 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Skoki.

W/w uchwałą Rada określiła nowe zasady przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb 
przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Skoki. Równocześnie Rada unieważniła swą 
Uchwałę Nr XXIV/171/2008 z dnia 30.10.2008r. regulującą dotychczas 
te zagadnienia.

Równocześnie Rada przyjęła do wiadomości Informację o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za pierwsze półrocze 2009 
roku, którą tą Informację z upoważnienia Burmistrza przedstawiła 
pani Aleksandra Kamińska – Skarbnik Gminy.

Podjęte uchwały udostępnione są do wglądu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl Równo-
cześnie, wraz z protokółem sesji znajduje się ono do wglądu w Urzędzie 
Miasta i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

E. Lubawy

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, przysłu-
gują płatności bezpośrednie.

W przypadku, gdy na zdeklarowanych, we wniosku o przyznanie 
płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik 
powinien w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności nad-
zwyczajnych.

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.
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PRZETARGI
Rozstrzygnięto
• Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów gminnych w 
Rejowcu (działka nr 198/5 o pow. 2,15 ha). Do przetargu przystąpiła 
1 osoba. Działkę przeznaczoną do czasowego prowadzenia produkcji 
rolniczej wydzierżawiono za 1q pszenicy/rok.
• Przetarg ustny nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dłu-
goterminowego na inwestycje drogowe w kwocie 1 mln. zł. W ramach 
przetargu wpłynęły 2 oferty. Najtańszą ofertę złożył Bank Gospodar-
stwa Krajowego Oddział w Pile. Łączna cena udzielenia kredytu w 
kwocie 1 mln. zł. wyniesie 210.910,15 zł.
• Przetarg nieograniczony na budowę sieci gazowej średniego ciśnie-
nia z rur PE Dz125 i 63mm w Skokach. Inwestycja obejmie budowę 
sieci gazowej w mieście Skoki w ulicach: Wągrowiecka, Łąkowa, Jana 
Pawła II, Ogrodowa, Kazimierza Wlk., Dworcowa, Dąbrowskiego, 
Ciastowicza, Zamkowa, Słowackiego, Sienkiewicza i Mickiewicza. Do 
przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma „ZRUG” Sp. z o.o. z Poznania. Cena oferty 581.136,73 zł.
• Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych 
położonych w Sławie Wlkp. Działkę nr 15/18 o pow. 0,0733 ha. sprze-
dano za 37.956,00 zł (cena wywoławcza sprzedaży 37.576 zł.). Działkę 
nr 15/34 o pow. 0,1060 ha sprzedano za 53.976,00 zł (cena wywoławcza  
sprzedaży 53.436 zł). Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie 
sprzedano działki nr 15/17 o pow. 0,0762 ha.
• Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się  przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach. Cena wywoławcza sprzedaży lokalu 
(pow. 62,29 m2) wynosiła 157.700 zł.  

Ogłoszono
• II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 
obejmującej część działki nr 762 położonej w Potrzanowie zabudowa-
nej obiektami byłej szkoły podstawowej. Nieruchomość przeznaczono 
wyłącznie na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem 
usług edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku. Termin skła-
dania ofert upływa 5 października br.
• Przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych w Jabłkowie. 
Do wydzierżawienia przeznaczono działkę nr 75/2 o pow. 2,14 ha i część 
działki nr 75/4 o pow. 1,30 ha. Czynsz wyjściowy do przetargu wynosi 
7q pszenicy rocznie. Przetarg zaplanowano na 29 września br.
• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy wynoszą-
cego 409/518 części we własności działki nr 214 położonej w Skokach 
przy ul. Wągrowieckiej. Przetarg zaplanowano na 5 października br.
• Przetarg nieograniczony na budowę przepompowni wody o wy-
dajności 38m3/h ze zbiornikiem retencyjnym stalowym o pojemności 
200 m3 w Potrzanowie. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 
30.09.2009 r.
• Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych 
położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej:
Na 9 października zaplanowano sprzedaż wymienionych poniżej 
działek tj.
Działka nr 70/24 o pow. 0,1452 ha, cena wywoławcza 89.182,00 zł;
Działka nr 70/33 o pow. 0,1077 ha, cena wywoławcza 66.307,00 zł;
Działka nr 70/34 o pow. 0,1063 ha, cena wywoławcza 65.453,00 zł;
Działka nr 70/39 o pow. 0,0908 ha, cena wywoławcza 55.998,00 zł;
Działka nr 70/40 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
Działka nr 70/32 o pow. 0,1008 ha, cena wywoławcza 62.098,00 zł;
Na 12 października zaplanowano sprzedaż wymienionych poniżej 
działek tj.
Działka nr 70/35 o pow. 0,1048 ha, cena wywoławcza 64.538,00 zł;
Działka nr 70/36 o pow. 0,1034 ha, cena wywoławcza 63.684,00 zł;

Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza 83.692,00 zł;
Działka nr 70/49 o pow. 0,1057 ha, cena wywoławcza 65.087,00 zł;
Działka nr 70/28 o pow. 0,0907 ha, cena wywoławcza 53.497,00 zł;
Na 14 października zaplanowano sprzedaż wymienionych poniżej 
działek tj.
Działka nr 70/37 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 62.830,00 zł;
Działka nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 63.745,00 zł;
Działka nr 70/43 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 62.830,00 zł;
Działka nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wywoławcza 57.950,00 zł;
Działka nr 70/42 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
Na 15 października zaplanowano sprzedaż wymienionych poniżej 
działek tj.
Działka nr 70/51 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 62.403,00 zł;
Działka nr 70/41 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
Działka nr 70/29 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
Działka nr 70/30 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
Działka nr 70/31 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza 56.730,00 zł;
• Przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi gminnej w 
Sławie Wlkp. W ramach inwestycji przewiduje się budowę na istniejącej 
drodze gruntowej podbudowy z gruzu betonowego z recyklingu na 
długości 307m i szerokości 5m. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano 
na 12 października br.

SPRAWy BIEżąCE
• Wykazano do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców działki 
letniskowe nr 334 o pow. 0,0601 ha i nr 335 o pow. 0,0609 ha  położone 
w Sławicy.
• Trwa budowa nitki gazociągu z Wągrowca do Skoków. Zgodnie z pod-
pisanym pomiędzy Gminą Skoki a Wielkopolską Spółką Gazownictwa 
porozumieniem - Skoki zostaną zgazyfikowane do końca 2010 r. Według 
kosztorysu inwestorskiego inwestycja będzie kosztować ok. 8 mln zł. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem obszar miasta podzielono umow-
nie na cztery części. Budowę sieci gazowej na jednej z czterech części  
(ulice: Wągrowiecka, Łąkowa, Jana Pawła II, Ogrodowa, Kazimierza 
Wlk., Dworcowa, Dąbrowskiego, Ciastowicza, Zamkowa, Słowackiego, 
Sienkiewicza i Mickiewicza), zrealizuje i sfinansuje Gmina. Sieć gazową 
na pozostałym obszarze miasta zrealizuje i sfinansuje Wielkopolska 
Spółka Gazownictwa.
 Koszt budowy części sieci gazowej przewidzianej do realizacji przez 
Gminę wyniesie  581.136,73 zł.
• Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 8 
lokalami socjalnymi przy ulicy Sosnowej i Topolowej w Skokach Bu-
dowa, której łączny koszt wyniesie ok. 940 tys. zł. Zgodnie z podpisaną 
z wykonawcą umową budowa ma być zakończona do 31.09.2010r.
• Zakończono rekultywację murawy  boiska sportowego w Skokach. 
W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię trawiastą płyty. Boisko 
do wiosny 2010 roku jest wyłączone z użytkowania.
• Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki. Zgodnie z przepisami w dniu 21 września przeprowadzono 
dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.
• Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  sieci 
wodociągowej na nowopowstałych terenach mieszkaniowych przy ul. 
Rakojedzkiej w Skokach. Zlecono również wykonanie dokumentacji 
projektowej do zamiany gruntów pomiędzy Gminą Skoki a osobą fi-
zyczną, w celu utworzenia nowej drogi dojazdowej do tych terenów.
• Wyłożono do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów po byłej roszarni w Sławie Wlkp. Na objętym 
planem obszarze (19,5 ha) przewidziano tereny zabudowy mieszka-
niowej z częścią usługową wzdłuż drogi wojewódzkiej. Do projektu, 
w okresie przewidzianym przepisami, złożone zostały uwagi. Obecnie 
trwa procedura rozpatrywania wniesionych zastrzeżeń.
• Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej 
zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje  boisko – Orlik 2012” 
oraz dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic Wąskiej, Wod-
nej, Piaskowej, Bocznej i krańcowej i budowę zjazdu na targowisko.

Dokończenie na str. 8
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Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum Nr 1 i 
Przedszkola Samorządowego w Skokach na rok szkolny 2009/2010;
• Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
Samorządowego w Skokach;
• Upoważnienia dla pracowników OPS do załatwiania spraw i wyda-
wania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz sprawach 
przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
• Powołania Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji zużytych 
składników majątku trwałego i nietrwałego stanowiącego wyposażenie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach;
• Założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2010;
• Przekazania podległym jednostkom założeń do ich planów finanso-
wych na rok 2010;
• Ustalenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie 
przewozu do i ze szkoły.

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 

15/30 o pow. 0,0186 ha położoną w Sławie Wlkp.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 15/30 o pow. 0,0186 
ha, położona w Sławie Wlkp., zapisana w księdze wieczystej KW 
nr 45997 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 
2004 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki teren przeznaczony jest pod zainwe-
stowanie jednostek osadniczych.
Działka 15/30 przeznaczona jest, zgodnie z uzasadnieniem do 
uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XXXIII/225/2009 z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiącej działkę 15/30 w Sławie Wlkp., jako swego rodzaju 
zaplecze gospodarcze do innych nieruchomości - na postawienie 
garażu, szopy itp.  
3. Cena nieruchomości i wadium.
a) cena wywoławcza do przetargu                   3.300,00,-zł (brutto)
b) wadium                                                             330,00,-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 najpóźniej do dnia 3 listopada 2009 r. (wtorek) do godz. 15:00.
5.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 roku (piątek) o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 
11 – mała salka na 2 piętrze w bibliotece.
6. Warunki udziału w przetargu.
a). W przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział tylko miesz-
kańcy wsi Sława Wlkp., którzy wpłacą wadium w ustalonej wysokości 
– gotówką w kasie Urzędu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 
listopada 2009 r. do godz. 15:00. W tym terminie należy również zło-
żyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach zaświadczenie 
potwierdzające zameldowanie na terenie wsi Sława Wlkp. 
b). W dniu 4 listopada wywieszona zostanie lista osób zakwalifiko-
wanych do udziału w przetargu. 
c). Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy, winno 
ono jednak 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 przepadkowi.
8. UWAGI.
A). Cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w ca-
łości 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 Gospodar-
ki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach pokój nr 2 tel. (061) 8 925 814 lub 8 925 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
– // – Tadeusz Kłos

InFormacja 
Dotyczy: wykonania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji niezbędnych do ustalania zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770).

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w 
księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), 
a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji 
niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Wągrowiecki 
w celu ułatwienia mieszkańcom powiatu załatwiania spraw wieczysto 
– księgowych, podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Właściwym sądem rejonowym prowadzącym księgi wieczyste dla 
nieruchomości położonych na terenie powiatu wągrowieckiego jest 
Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec.

2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy 
ul. Kościuszki 15 w Wągrowcu, zorganizowany jest punkt informacyjno 
– konsultacyjny udzielający szczegółowych informacji w zakresie za-
gadnień wieczysto – księgowych, jak również geodezyjnych dostępny 
dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego w godzinach:

- poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
- wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.00.
3. Dokumentami potwierdzającymi własność danej nieruchomości 

mogą być:
- umowa sprzedaży nieruchomości wraz z przeniesieniem prawa 

własności sporządzona w formie aktu notarialnego,
- ostateczna decyzja administracyjna orzekająca o nadaniu własności 

nieruchomości,
- prawomocne orzeczenia właściwego sądu (np.: postanowienie o 

nabyciu spadku, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości).
4. W celu zbadania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 

stanem prawnym i faktycznym należy we właściwym sądzie rejonowym 
wskazanym w pkt. 1 niniejszej informacji sprawdzić dział II (własność) 
księgi wieczystej, jak również na podstawie danych uzyskanych z 
ewidencji gruntów i budynków porównać zapisy w dziele I księgi wie-
czystej (oznaczenie nieruchomości). Treść księgi wieczystej jest jawna 
i dostępna do wglądu dla każdego.

5. W przypadku, gdy zapisy w dziale I i II księgi wieczystej nie są 
zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym, należy złożyć w 
wydziale ksiąg wieczystych właściwego ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości sądu rejonowego wniosek wraz z odpowiednimi załączni-
kami. Jeżeli chodzi o dział II księgi wieczystej, należy dołączyć oryginały 
dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej informacji, a w przy-
padku działu I – w zależności od rodzaju rozbieżności – wypis z ewidencji 
gruntów i budynków lub wyciąg z wykazu zmian gruntowych.                       
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 OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONyM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  ZAMÓWIENIA  

POWyżEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony ,
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfika-
cja   istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.
pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz 
informacja o   możliwości składania ofert  częściowych: 
1. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA –
Budowa  podbudowy drogi gminnej  w Sławie Wlkp.  polegająca 
na budowie  na istniejącej drodze gruntowej podbudowy  z  gruzu 
betonowego  z recyklingu  na długości drogi 307m  i szer.  5m,  
 Zakres prac do wykonania  obejmuje:
-  roboty pomiarowe, trasa dróg w terenie równinnym 307m,
-  wykopy – roboty ziemne 337,35m3,
-  profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni na powierzchni  2.025,37m2,
- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubości  10 cm na 
powierzchni 2.025,37m2  , 1kg cementu/m2 podłoża,
- podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu grubości  15 cm po 
zagęszczeniu  o średnicy 0 do 63mm  na powierzchni 1964,07m2 ,
- podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu grubości 5cm po 
zagęszczeniu o średnicy 0 do 31,5mm na powierzchni 1.964,07m2,

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45233120-6 Roboty w 
zakresie budowy dróg.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częścio-
wych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert warianto-
wych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2009r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu do-
konywania  oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy  spełniają  
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  
lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia,  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępniania potencjału technicznego  i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia,  
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej   
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamó-
wienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępo-
waniu  o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24   Prawa   
Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia  w/w warunków, że wykonawca 
posiada uprawnienia,   niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wyko-
nywania określonej działalności   oraz, że  znajduje się w sytuacji  
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
i  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa 
następujące dokumenty : 
a)  aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia 
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby,  które będą wykonywać zamó-
wienie posiadają  wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia 
kierownika budowy w branży drogowej w zakresie budowy dróg z 
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniego 
samorządu zawodowego, 
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych z dnia 29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 
od wykonawców  na podstawie złożonych dokumentów, o których 
mowa wyżej.  
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
 Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 
13 do dnia 12.10.2009r. do godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą:
30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniają-
cych.

„dzIennIKarz na 5”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach w okresie od marca do grudnia 2009 realizuje 

projekt pn.: „Dziennikarz na „5”. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego 
na terenie gminy Skoki”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

W projekcie bierze udział 20 gimnazjalistów z terenu gminy Skoki, którzy w ramach szeregu bezpłatnych zajęć poznają tajniki 
dziennikarstwa telewizyjnego. Do tej pory odbyły się już zajęcia z j. angielskiego, z dykcji głosu, jak też warsztaty terenowe „z 
obiektywem w trawie”. Młodzież odwiedziła także siedzibę TVP Poznań. 

W związku z przerwą wakacyjną realizacja projektu została wydłużona o dwa miesiące i zakończy się 26 lutego 2010 r. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr 112/2009 z dnia 29 września 2009 roku ogłosił wykazu części działki 
(0,0033 ha) nr 267 o ogólnej pow. 0,1644 ha, położonej w Skokach, ul. Okrężna, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz ten przedstawiamy poniżej:

WyKAZ
części działki (0,0033 ha) nr 267 o ogólnej pow. 0,1644 ha, położonej w Skokach, ul. Okrężna, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 267 w Skokach, ul. Okrężna, zapisana w Kw 46457 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia ogólna 0,1644 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0033 ha (dr- droga)

Opis nieruchomości Działka w ewidencji gruntów figuruje jako ul. Okrężna, a teren przeznaczony do dzierżawy zajmuje parking.

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. wymie-
niona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 r. działka nr 267 położona w Skokach, ul. Okrężna stanowi 
teren zainwestowania jednostek osadniczych.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny 50,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.

Informacja o przeznaczeniu do sprze-
daży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub 
dzierżawę

Wydzierżawiany grunt przeznaczony będzie na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 266 – w 
celu ustawienia przenośnego garażu przez właściciela działki nr 266.
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

Termin wniesienia należności Należność płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (061) 8 925 814 lub (061) 8 925 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr 107/2009 z dnia 21 września 2009 roku ogłosił wykazu działek letnisko-
wych nr 334 i 335 o powierzchni odpowiednio 0,0601 ha i 0,0609 ha, położonych w Sławicy, przeznaczonych do dzierżawy przez dotychcza-

sowych dzierżawców. Wykaz ten przedstawiamy poniżej:
WYKAZ

działek nr 334 i 335 położonych w Sławicy przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców 
działka 334

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 334 w Sławicy, zapisana w Kw 46841 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia działki 0,0601 (Bi- grunty zabudowane inne)
Opis nieruchomości Działka stanowi nieruchomość letniskową.

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań i zago-
spodarowania przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. wy-
mieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 r. działka nr 5/48 położona w Sławicy stanowi teren 
zainwestowania jednostek osadniczych.

Termin zagospodarowania Działka jest już zagospodarowana.
Czynsz dzierżawny 1.583,76 zł/rocznie (1.298,16 zł + 285,60 zł. /22% VAT/)
Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub 
dzierżawę

Kontynuacja dzierżawy działki letniskowej przez dotychczasowego dzierżawcę. 
Umowa zawarta zostanie na czas określony – na okres 1 roku.

Termin wniesienia należności Należność płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania umowy dzierżawy.

działka 335
Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 335 w Sławicy, zapisana w Kw 46840 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia działki 0,0609 (Bi- grunty zabudowane inne)
Opis nieruchomości Działka stanowi nieruchomość letniskową.

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań i zago-
spodarowania przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. wymie-
niona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 r. działka nr 5/48 położona w Sławicy stanowi teren 
zainwestowania jednostek osadniczych.

Termin zagospodarowania Działka jest już zagospodarowana.
Czynsz dzierżawny 1.604,84 zł/rocznie (1.315,44 zł + 289,40 zł. /22% VAT/)

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

Kontynuacja dzierżawy działki letniskowej przez dotychczasowego dzierżawcę. 
Umowa zawarta zostanie na czas określony – na okres 1 roku.

Termin wniesienia należności Należność płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania umowy dzierżawy.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
pokój nr 2, tel. (061) 8 925 814 lub (061) 8 925 815.
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Kulminacyjny punkt uroczystości miał miejsce przy oświetlonej 
przez skocką OSP i odrestaurowanej przez Franciszka Baranowskie-
go i Michała Kołpowskiego bramie cmentarza parafialnego, a było 
nim odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez Burmistrza i Radę 
Miejską  tablicy pamiątkowej zawierającej urnę z ziemią z Katynia i 
Miednoje – dar Bożeny i Michała Kołpowskich. Dokonali tego najbliżsi 
krewni zamordowanych: - Gabriel Dobrochowski – syn kpr. Ignacego 
Dobrochowskiego, Joanna Ruta – siostra post. Leona Boguni oraz 
Franciszek Baranowski – bratanek por. Aleksandra Baranowskiego. 

Po odśpiewaniu przez przybyłych hymnu narodowego, prowadzący 
uroczystość, Krzysztof Migasiewicz, przedstawił genezę  sowieckiej 
agresji na naszą Ojczyznę, będącą początkiem niewyobrażalnej tra-
gedii żołnierzy zawodowych i rezerwistów Wojska Polskiego,  funk-
cjonariuszy Policji Państwowej oraz ich rodzin. Zebrani w skupieniu 
i ze wzruszeniem wysłuchali rysu historycznego, który przepleciony 
został autentyczną „Pieśnią jeńców polskich z obozu w Ostaszkowie” 
wykonaną przez chór „Kameralny” i Zespół Śpiewaczy „Harfa”. 
Powagę i wzruszenie potęgowała warta honorowa Polskiego Klubu 
Kawaleryjskiego oraz słowa gimnazjalistów recytujących wiersz Fe-
liksa Konarskiego pt. „Katyń”. Wieniec w kształcie serca od rodzin, 
liczne wiązanki kwiatów, zapalone  pochodnie i znicze symbolizowały 
wszystko to, czym przeniknięte były myśli i serca zebranych, a wyraziła 
to Bożena Kołpowska – krewna kpt. Alojzego Borasa, mówiąc: 

„Polskie dzieje dwudziestego wieku są obficie zbroczone krwią 
obrońców, mieszkańców tej ziemi - naszej Ojczyzny - Polski. Mówi o 
tym tablica poświęcona - walczącym o niepodległość - powstańcom 
wielkopolskim a także mogiła zamordowanych przez Niemców we 
Wrześniu  1939 roku skoczan, Czyż niewymowna to klamra świadcząca 
o polskich losach? Z wszystkich tych miejsc niesie się głos: Pamiętajcie! 
Nie jest to jednak głos nawołujący do odwetu czy zemsty. Woła on, aby 
nigdy więcej zbrodnicze  ustroje czy inne totalitaryzmy nie zawładnęły 
narodami, państwami, światem.”

Kolejnym punktem uroczystości, objętych patronatem prasowym 
„Głosu Wągrowieckiego” oraz „Wiadomości Skockich” było otwarcie 
okolicznościowej wystawy, którą z materiałów zgromadzonych przez 
M. Kołpowskiego oraz I. Migasiewicz przygotowała Małgorzata Za-
ganiaczyk oraz  pracownice Biblioteki Publicznej w Skokach – Alek-
sandra Gajewska i Sylwia Popadowska. Była to też okazja do rozmów, 
wspomnień i wystąpień zaproszonych gości, którym- jak życzył im K. 
Migasiewicz - przyświecała myśl Jana   Pawła II: „Wolności nie można 
tylko posiadać i używać; trzeba ją stale zdobywać przez prawdę”.  

 W pamięci zebranych zostaną z pewnością słowa ks. Abpa Mariana 
Przykuckiego i ks.  Bronisława Sobkowiaka, Marszałka Stefana Mi-
kołajczaka, Starosty Michała Piechockiego, Hanny Sudoł czy Jerzego 
Patelskiego. Natomiast w pamięci i sercach organizatorów pozostanie 
wdzięczność dla wszystkich, którzy akceptowali i wspierali ich działania 
oraz pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia i w nim uczestniczyli. 
Szczególne słowa podziękowania należą się pp. Tadeuszowi Kłosowi, 
Blance Gaździak, Elżbiecie Skrzypczak, Teresie Zink, Małgorzacie 
Zaganiaczyk, Grażynie Kowalewskiej, Andrzejowi Kaliskiemu, Janowi 
Cibailowi, Janowi Kamińskiemu, Czesławowi Hojdakowi, Ryszardowi 
Seidlerowi, Maciejowi Migasiewiczowi, Antoniemu Wiśniewskiemu, 
Mieczysławowi Jarzembowskiemu oraz Wojciechowi Molińskiemu.

Ten szczególny  dzień zakończył się bardzo późnym wieczorem z 
przeświadczeniem, że – jak powiedział prowadzący: „…właśnie dziś i 
właśnie tutaj wszyscy obecni  mieszkańcy Ziemi Skockiej i ich goście, 
obywatele schyłku pierwszej dekady XXI wieku zdali życiowy egzamin. 
Życiowy egzamin obywatelskiej powinności wobec Historii, Ojczyzny 
i wobec Prawdy.”

I. Migasiewicz  i  E. Lubawy

Skoczanie 
pamiętają

Dokończenie ze str. 1 sKoczne PożeGnanIe lata
Na ostatnią niedzielę tegorocznego lata, 20 września br. czekały z 

wielką niecierpliwością obecne i przyszłe Skoczki.  
To właśnie  swoim nowym koleżankom i kolegom oraz ich rodzicom, 

rodzeństwu i dziadkom zadedykowały koncert śpiewające w zespole 
dzieci.  Występ na placu przedszkolnym, w otoczeniu huśtawek, pia-
skownic i zieleni  spowodował, że „pierwsze lody zostały przełamane” 
i już po chwili wspólna zabawa połączyła gospodarzy i gości. Znane i 
lubiane przeboje w wykonaniu najmłodszych, nieco starszych i doro-
słych Skoczków zachęcały do wspólnego śpiewu łącząc pokolenia. 

Koncert dodatkowo uatrakcyjniły konkurencje rodzinne. Kręcono 
więc hula hop – każda dama kręciła samaJ, ścigano się z woreczkiem 
na głowie.  Najwięcej emocji wzbudził jednak quiz „mama, tata i ja”. 
Salwy śmiechu towarzyszyły publiczności,  gdy trzeba było odpowie-
dzieć na pytania ze znajomości siebie nawzajem w rodzinie. Okazało 
się, że np.: na pytanie, jak odpoczywa tato mama odpowiedziała: „w 
fotelu przed telewizorem”; córeczka natomiast udzieliła odpowiedzi 
„przytula się do mamy”. I jak tu nie wierzyć w rzeczywistość widzianą 
oczami dziecka. 

Doborowy komentarz prowadzącego Piotra Wiśniewskiego stanowił  
efekt specjalny imprezy. 

Piknik skoczkowy zakończył się castingiem w formie przesłuchań 
w studio nagrań. Przyjętych do zespołu zostało osiemnaścioro dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat. Skoczkom życzymy wielu występów, a in-
struktorom państwu Małgorzacie i Mieczysławowi Jarzembowskim 
wytrwałości i radości w pracy z zespołem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze skocznego pikniku autorstwa 
Michała Wiśniewskiego na stronie www.gmina-skoki.pl

Elżbieta Skrzypczak

jaK WyGląda 
bajKoPIsarz?

Jak wygląda bajkopisarz? – mógł się przekonać każdy, kto przyszedł 
do Biblioteki Publicznej w Skokach 21 września 2009r., o godz. 17.00, 
na spotkanie z Panem Grzegorzem Kasdepke. 

Pan Grzegorz opowiadał o swoim pisarstwie, o tym skąd się ono 
u niego wzięło, jak się zaczęło. Okazuje się, że wcale nie planował 
swojego pisania. Bezpośrednim źródłem natchnienia stał się syn Pana 
Kasdepke - Kacper. To dla niego i przez niego zaczął pisać książki dla 
dzieci. Co ciekawsze, wraz z dojrzewaniem, wzrostem syna, zmieniają 
się, rosną adresaci jego książek. Także książki są coraz grubsze. Pan 
Kasdepke przyniósł je ze sobą na spotkanie z dziećmi, pokazał i opo-
wiedział troszkę o każdej z nich. 

Dzieci były bardzo zainteresowane, pytały o wszystko, nie tylko o 
same książki. Zarzuciły autora pytaniami: „Którą ze swoich książek lubi 
Pan najbardziej?”, „Jakie książki lubi Pan czytać?”, „Ile Pan waży?”, 
„Ile ma Pan wzrostu?”, „Gdzie Pan mieszka?”, „Co lubi Pan jeść?”.

Z pozoru nie zawsze trafione pytania, ale czy zbadał ktoś kiedyś 
wpływ wagi, wzrostu, czy też menu pisarza na jego twórczość? Być może 
wszystko to ma niebagatelne znaczenie dla tego, co później wymyśla 
i przelewa na papier taki „bajkopisarz”.

Młodzi czytelnicy wydawali się być bardzo podekscytowani tym nie-
codziennym spotkaniem, tym bardziej, że mogli zakupić książki Pana 
Grzegorza Kasdepke na własność i otrzymać od niego autograf. 

Wszyscy czekamy na kolejne spotkanie z innym autorem bądź au-
torką książek dla dzieci. Ciekawe, czego od nich się dzieci dowiedzą? 
Czy potrafią odpowiedzieć na wszystkie, niełatwe przecież, pytania 
swoich młodych czytelników?

Sylwia Popadowska
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InFormacje 
dla rolnIKóW

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 17 września 2009 r) ceny skupu zbóż są na pozio-

mie: żyto na mąkę = ok. 230-250 zł/tona, pszenica na mąkę = ok. 
450 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę 
ok. 400-440 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 330 zł/tona, jęczmień na 
paszę w cenie ok. 340 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6% VAT. Rok temu 
w tym samym okresie ceny skupu zbóż były ok. 130 zł za tonę wyższe. 
Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 25 zł, a 
pszenicy nawet 25 – 30 zł zł za 50 kg. 

2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 17 września br.) - wynosi średnio 

4,60 zł/kg plus 3 – 6% VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa o ok. 
0,30 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie 
– do 190 zł/szt. Pogłowie trzody jest dużo mniejsze niż dawniej. Cena 
skupu młodego bydła rzeźnego: byki ok. 5,30 – 5,45 zł/kg, krowy ok. 
4,10 zł/kg plus 3 - 6% VAT. 

3. Inne wiadomości.
Ceny skupu zbóż są nadal dużo niższe niż w ostatnich latach. 

Większość rolników magazynuje zboże z przeznaczeniem na paszę 
dla trzody, niektórzy liczą na wzrost ceny skupu zbóż w terminie 
późniejszym. Bardzo możliwe, że ceny nieco wzrosną, ale jeżeli tak to 
prawdopodobnie raczej niewiele. Co raz więcej jest głosów na temat 
przeznaczenia nadwyżki zboża na produkcję biopaliw, a nawet na 
opalanie w elektrociepłowniach.

Wysokie zbiory i niskie ceny skupu zbóż wpłyneły na poziom cen 
ziarna siewnego, które tej jesieni są na poziomie od 95 zł za 100 kg 
żyta do ok. 120 zł za 100 kg pszenicy ozimej. Do ceny należy doliczyć 
3 % VAT. W miarę możliwości finansowych nadal zachęcam  rolników 
do zakupu materiału siewnego. „Centrale Nasienne” oferują do siewu 
duży wybór zaprawionego materiału siewnego odmian zbóż ozimych. 
Dla Wielkopolski zalecane odmiany to jęczmień ozimy Horus, żyto 
ozime odmiany Arant, pszenżyto ozime Woltario, Leontino, Grenado 
i pszenicę ozimą odmiany Legenda, Muszelka, Mulan, Diskus. Proszę 
pamiętać możliwości uzyskania 100 zł/ha dotacji do zboża siewnego 
składając już w grudniu wniosek i faktury zakupu w Agencji Rynku 
Rolnego w Poznaniu. 

Aktualne warunki pogodowe są sprzyjające do należytego przygo-
towania gleby do siewów jesiennych. Aby uzyskać dobre plony w 2010 
r. należy pamiętać o nawożeniu przedsiewnym – w naszych glebach są 
głównie braki potasu i magnezu. Ważne jest też jesienne zwalczanie 
chwastów.

W miesiącu wrześniu rolnicy mogli składać wnioski o dotacje do 
oleju napędowego kupionego na fakturę w okresie od marca do 
sierpnia 2009 r. W tym roku taka dotacja wynosi do 73,10 zł na 1 ha 
użytków rolnych.                 

Doradca Rolników - Stanisław  Kida

uWaGa !
do 10 października br. można składać wnioski o pomoc finansową 

ze środków Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na 
wykonywanie następujących zadań:  

· budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

· budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji 
(powierzchnia  zbiornika od 0,50 do 2,00 ha ), 

· zadrzewianie i zalesianie gruntów rolnych w celu zapobiegania 
erozji i stepowieniu, oraz na inne zadania wymienionych w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 
1266 z późn. zm.). 

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię mapy ewidencyjnej gruntów, poświadczoną przez właściwą 

jednostkę prowadzącą operat, na której należy określić lokalizację 
realizacji projektowanych prac (do uzyskania w dziale Ewidencji 
gruntów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu),

2. Wypis z operatu ewidencji gruntów nieruchomości, na której ma 
być realizowane przedsięwzięcie,  poświadczony przez właściwą jed-
nostkę prowadzącą operat ewidencji gruntów(do uzyskania w dziale 
Ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu),

3. Skrócony odpis księgi wieczystej (Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu). 

4. Do wniosku o pomoc w  budowie i  renowacji zbiorników wodnych 
należy przedłożyć kopie operatu wodno – prawnego oraz  pozwolenia 
wodno – prawnego. 

Wszystkie zgłoszone zadania przedstawione zostaną na posiedzeniu  
Rady Miejskiej Gminy Skoki, która musi ocenić celowość wykonania 
zgłoszonego zadania i efektywność projektowanych przedsięwzięć. 
Wnioski niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie  nie 
będą rozpatrywane. 

Do planu mogą być zgłaszane obiekty niezależnie od tytułu własności 
gruntów, na których się znajdują. Wnioskodawca – użytkownik tych 
gruntów winien dołączyć do wniosku aktualną umowę dzierżawy. 

Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa winien 
dołączyć zgodę Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
a gruntu będące w użytkowaniu spółdzielni produkcyjnych, w tym 
grunty wkładowe – zgodę zarządu spółdzielni na dokonanie prac 
inwestycyjnych.

Stawki dofinansowania prac obowiązujące przy opracowaniu  rocz-
nego planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 
2010 na terenie Województwa Wielkopolskiego.

1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni 
min. 4,0 m: 
a) z dotychczasowej drogi  gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej 

lub z kostki brukowej – kwota dofinansowania: 150 000 zł/km, 
b) z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub 

brukowca kamiennego – droga o nawierzchni bitumicznej lub z 
kostki brukowej – kwota dofinansowania:  75 000 zł/km, 

c) z dotychczasowej drogi gruntowej – droga o nawierzchni z kruszywa 
kamiennego lub brukowca kamiennego – kwota dofinansowania: 
75 000 zł/km, 
  
2. Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji 

o powierzchni  od 0,50 do 2,00 ha, dla inwestorów posiadających nie 
więcej niż 30 ha tego typu zbiorników.
a)  budowa zbiorników małej retencji (stawów) - do 50 000 zł/ha
 b) renowacja zbiorników małej retencji             - do 40 000 zł/ha

3. Zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych, w celu przeciwdzia-
łania erozji i stepowieniu – do 4 000 zł/ha.

Szczegółowe informacje w tej sprawieuzyskać można na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  www.umww.pl , 
lub w tut. Urzędzie - pokój  nr 2  tel. 061 – 8925-815.

Referat Gospodarki Komunalnej 
OchronyŚrodowiska  i Rolnictwa 
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Access Live Festival jest to projekt organi-
zowany co roku przez młodzieży holenderską. 
Jest to jedna z czterech imprez odbywających 
się w ramach programu Access Events, ma-
jącego na celu zaktywizowanie i edukowanie 
młodzież w zakresie współpracy, planowania, 
logistyki, reklamy, i wszystkiego, co potrzebne 
by taki festiwal stworzyć. Sama impreza trwa 
trzy dni, jednak jest poprzedzona kilkudnio-
wymi przygotowaniami, polegającymi na 
przygotowaniu miejsca festiwalu, budowie 
scen itd. W ciągu tych trzech dni uczestniczące 
w festiwalu osoby mogą wybierać spośród 
szerokiego spektrum oferowanych imprez, 
rodzajów muzyki i występujących artystów, 
od zabaw dla dzieci, po rockowe i dance’owe 
klimaty. Było to dla nas z całą pewnością 
wydarzenie niezapomniane.

Wraz z grupą niemiecką pomagaliśmy w 
przygotowaniu Festiwalu min. w ustawianiu 
jego infrastruktury, tworzeniu motywów 
ozdobnych (budowanie kolorowej wieży 
na środku placu) i jego przeprowadzeniu 
min. prowadząc polsko-niemiecki bar, a  po 
wszystkim wyprzątaliśmy i demontowaliśmy 
infrastrukturę. 

Projekt miał na celu integrację polsko-nie-
miecko-holenderską poprzez wspólną pracę, 
zwiedzanie i przebywanie ze sobą. Należy 
nadmienić że spaliśmy w jednym dużym na-
miocie z niemiecką grupą.

Oprócz pracy przy Festiwalu zorganizowa-
no nam dwa wyjazdy. Pierwszy do Amster-
damu. Wyjazd który miał na celu pokazanie, 
że kraje europejskie stoją często w obliczu 
tych samych problemów i że możemy uczyć 
się od siebie i współpracować w zakresie ich 
rozwiązywania. Było to zobrazowane wizytą w 
muzeum haszyszu i marihuany oraz Dzielnicy 
Czerwonych Latarni, aby przedyskutować 
kwestię sposobów radzenia sobie przez wła-
dze holenderskie z problemem narkotyków, 
alkoholu i prostytucji, które są znaczącymi 
problemami także w innych krajach euro-
pejskich. 

Będąc w Amsterdamie odwiedziliśmy tak-
że Muzeum - Dom Anny Frank, żydowskiej 
dziewczynki, autorki pamiętnika, zmarłej w 
obozie koncentracyjnym po ponad dwuletnim 
ukrywaniu się w Amsterdamie, w domu tym 
obecnie znajduje się Muzeum jej imienia. 
Pamiętnik Anne otrzymała na 13. urodziny 
krótko przed rozpoczęciem ukrywania się. 
Żyjąc w ukryciu, w bardzo ciężkich warun-
kach, zawarła w nim i opisała wszystko co ją 

otaczało. Przemyślenia i poglądy zawarte w 
dzienniku ukazują bardzo wrażliwą, wcho-
dzącą dopiero w życie dziewczynkę. Obser-
wuje ona cały otaczający ją świat zamknięty 
w niewielkim budynku - pracowni ojca. Pisząc 
nie rozczula się nad sobą, nigdy zdaje się nie 
tracić nadziei. Mimo wszystko zdobywa się na 
takie oto myśli: "Nadal wierzę, że ludzie są z 
natury dobrzy". Często oddaje się marzeniom, 
wspomina beztroskie lata wczesnego dzie-
ciństwa. Pomimo strasznych wydarzeń jakie 
codziennie dotykały małą Annę, z jej dzien-
nika nie bije pesymizm. Dziewczynka opisuje 
m.in. drobne sprzeczki między mieszkańcami 
kryjówki, codzienne smutki i radości oraz 
pojawiające się u niej samej pierwsze oznaki 
zainteresowania chłopcami.

Tragizm pamiętników Anny Frank pod-
kreśla także tragiczny koniec historii młodej 
dziewczyny. 4 sierpnia 1944, po zadenun-
cjowaniu kryjówki Franków przez holen-
derskiego donosiciela, cała rodzina została 
przewieziona do obozu koncentracyjnego. 
W obozie zginęła najpierw matka, potem 
siostra. Anne Frank zmarła na tyfus w lutym 
lub marcu 1945, krótko przed wyzwoleniem 
obozu Bergen-Belsen przez Brytyjczyków. 
Śmierć w obozie poniosło także kilka osób 
ukrywających się wraz z rodziną Frank w 
Amsterdamie. Obóz przeżył ojciec.  Pamięt-
nik Anny, przechowany przez Holenderkę 
Miep Gies, jedną z osób zaangażowanych w 
pomoc rodzinie Franków, został opubliko-
wany po raz pierwszy przez Otto Franka w 
1947. (Serdecznie namawiam do przeczytania 
pamiętników, polskie wydanie wznowiło w 
2007 roku Wydawnictwo Znak). 

Muzeum Anny Frank ma być dążeniem 
do tego aby taka historia już więcej się nie 
powtórzyła. Zwiedzanie tego Muzeum wraz 
z Holendrami, a zwłaszcza z Niemcami miało 
służyć jako dowód na to, że historia naszych 

narodów jest bardzo ważna, pamiętamy o niej 
i wyciągnęliśmy z niej wnioski budując jedną 
wspólną Europę. 

Kolejną wycieczką, na którą zabrali nas 
nasi holenderscy opiekunowie była wizyta w 
odległym zaledwie o ok. 10 km portowym, 
niezwykle urokliwym miasteczku Enkhuizen. 
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie nas 
z holenderską historią i kulturą, a miało to 
miejsce poprzez wizytę w skansenie muzeum 
Zuiderzee.

Zuiderzee Museum w Eenkhuizen - to 
piękny skansen przedstawiający wioskę 
rybacką z XIX wieku. Przebywając w tym 
miejscu nad zatoka Morza Północnego ma 
się wrażenie że czas się zatrzymał. Sam 
skansen dzieli się na kilka części. Pierw-
sza z nich to port. Można tutaj zobaczyć 
łodzie rybackie i rozwieszone sieci. Druga 
wyodrębniona część skansenu to dystrykt 
kościelny. Małe miasteczko z ceglanym 
kościołem w środku. Jest tutaj wszystko, co 
kojarzy się z Holandia. Wchodzi się przez 
zwodzony most.  W miasteczku, przy wą-
skich, brukowanych uliczkach stoją domy 
w których można podziwiać oryginalne 
wyposażenie. Przy kościele obowiązkowo 
jest szkoła.  Wiernie zostały przedstawione 
wnętrza sklepów, poczta, apteka. W jednym 
z domów była tez wypożyczalnia trady-
cyjnych strojów dla dzieci. Znajdziemy tu 
także tzw. kanał miejski. Oddzielał on cześć 
miejską, od wioski rybackiej. Obok wioski 
stał czynny wiatrak, na przykładzie którego, 
można się zapoznać z metodą osuszania pól, 
przez przodków dzisiejszych Holendrów. 
Za wioską stały ogromne piece służące do 
wypalania muszli morskich i uzyskiwania w 
ten sposób wapnia. 

Podczas tygodniowego pobytu w Holandii 
mieliśmy przepiękną słoneczną pogodę, po-
mimo spania w namiotach nikt nie narzekał, 
wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.

Należy nadmienić, iż holenderski projekt 
był początkiem wzajemnej współpracy po-
między naszymi gminami, mającym na celu 
współorganizowanie przedsięwzięcia ( w 
tym przypadku festiwalu muzycznego). Ko-
lejny taki projekt przygotowany tym razem 
przez stronę niemiecką już za dwa lata. 

W przyszłym roku będziemy obchodzić 
15-lecie współpracy Skoki-Bardowick-
Drechterland. Obchody mają się odbywać 
w Niemczech. 

Karolina Stefaniak

Access Live FestiwAL
– polsko-niemiecko-holenderska współpraca młodzieży!
W dniach 15-22 września ośmioosobowa grupa Skoczan wraz z grupa niemiecką z zaprzyjaźnionego 

Bardowick brała udział w projekcie zorganizowanym przez partnerską gminę Drechterland w Holandii 
pod nazwą Access Live Festiwal.
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udany KonIec WaKacjI 
sKocKIch chodzIarzy

29 sierpnia  br. W Gdańsku Mateusz Nowak uczeń I klasy Gimna-
zjum w Skokach startując w międzynarodowych zawodach w chodzie 
sportowym o Puchar Obrońców Poczty Gdańskiej zajął I miejsce w 
kategorii dzieci starszych na dystansie 3 km uzyskując rekord życiowy 
16:05. 

Z kolei dzień później 30 sierpnia w Bielsku Białej startował Łukasz 
Nowak w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na dystansie 20 km. 
Zajął drugie miejsce, uzyskując srebrny medal i tytuł wice-mistrza 
Polski z czasem 1:27:05. Jest to 2 – gi medal Łukasza w tej kategorii 
wiekowej (w ubiegłym roku był Mistrzem Polski). Warto zauważyć 
iż tym razem pokonał swoich kolegów z reprezentacji Polski (7 i 12 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy z Kowna Dawida Tomalę i 
Rafała Sikorę).

już PraWIe PółmeteK!
Trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, oto bilans siedmiu ro-

zegranych dotychczas spotkań „Wełny” Skoki w rundzie jesiennej.
Wysokie zwycięstwa z Wysoką i Lubaszem po 4:0 oraz remis 1:1 z 

Roskiem, zaostrzyły apetyty kibiców. Jednak przegrana 0:3 w Cho-
dzieży, była zimnym prysznicem dla samych zawodników jak i skockich 
kibiców. Potem był mecz z „Drawą” Krzyż i tu połowiczna radość, gdyż 
zanosiło się na trzy punkty, a był tylko jeden- 3:3.

Po przegranym meczu 0:1 w Szamocinie, w lokalnych mediach za-
wrzało. Mogliśmy czytać: „porażająca nieskuteczność”, „Wełna” miała 
wygrać, a przegrała”, „Wełna ma całkowicie rozregulowane celowniki”, 
„...oni grali, ale wygrał „Sokół” Szamocin”.

Honor uratował w niedzielę 27 września Grzegorz Meller, który 
celnym strzałem w meczu z Wieleniem, zapewnił „Wełnie” zwycięstwo. 
Skromne 1:0, ale liczą się punkty.

Pozostały jeszcze do rozegrania pojedynki z Łobżenicą, Białośli-
wiem, „Nielbą” Wągrowiec, Czarnkowem, Wapnem, Stróżewem, 
Połajewem i Ujściem.

Mamy nadzieję, że zakończenie rundy jesiennej będzie wielką 
metamorfozą „Wełny”.  

A.Wiśniewski

Klub sPortoWy 
„Wełna” sKoKI

przeprasza
pana Pawła Krzyśka oraz syna Roberta za pomówienie o zdarzenie, 

które nie miało miejsca przy boisku klubowym, 
a wynikło z nieporozumienia. 

Oświadczamy, że nie było naszą intencją sprawić w/w przykrości 
natury administracyjnej. 

  KS „Wełna” Skoki

obóz młodzIeżoWy 
W neetze (nIemcy)

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, skocka młodzież i 
dzieci gościli na obozie letnim w Niemczech. Tym razem miejscem po-
bytu była miejscowość Neetze i przepiękny ośrodek wypoczynkowy. 

Sam ośrodek i jego teren, a także okoliczne baseny dawały szansę na 
aktywny wypoczynek młodzieży. Z kolei  położone w okolicy, niezwy-
kle urokliwe miasto Lüneburg było miejscem zwiedzania i zakupów. 
Dodatkową atrakcją obozu była możliwość spędzenia kilku przemiłych 

dni wraz z niemiecką młodzieżą z Bardowick. Był to m.in. wyjazd nad 
Morze Bałtyckie, wspólny grill nad jeziorem Barum, czy też wieczór 
karaoke. To wszystko sprawiło, iż wyjazd ten pozostawił po sobie, tak 
jak co roku, niezatarte wspomnienia.

emerycI na Podhalu!
„Niech nam mówi kto chce, a my wiemy, że u Kamińskich nie jest 

źle” – słowa tej pieśni można było słyszeć w dniach od 9 do 13 września 
br., w czasie pobytu wycieczki członków skockiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Białym Dunajcu.

Bo właśnie, w Białym Dunajcu, w Domu Wypoczynkowym państwa 
Kamińskich, skoccy emeryci znaleźli bazę wypadową do zwiedzania 
Zakopanego i okolic. I chociaż, być może warunki lokalowe gdzie 
indziej mogą być lepsze, to dobre wyżywienie, niska cena (35zł od 
osoby za nocleg i wyżywienie) oraz wspaniała atmosfera stworzona 
przez gospodarzy, od lat zachęcają do korzystania z ich gościny. 

W ramach wycieczki, jej uczestnicy w towarzystwie przewodnika 
odbyli autokarowy rajd po Zakopanem, zaliczyli Dolinę Kościeli-
ską, odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Był też czas 
na indywidualne zwiedzanie Zakopanego, który większość uczest-
ników przeznaczyła na „zakupy i zwiedzanie Krupówek” oraz na 
„głębsze” poznanie Białego Dunajca, a jeszcze inni na „zdobycie” 
Gubałówki.

Znalazł się też czas na pobyt na Zamku w Nidzicy, a zainteresowani 
mogli przeżyć spływ Dunajcem, z czego też skwapliwie skorzystali. 
Wszyscy tez mogli skorzystać z nowych atrakcji Podhala, a mianowicie 
z uruchomionych w Szaflarach „Term Podhalańskich” (basenów z 
ciepłą wodą).

Ostatni wieczór wycieczkowiczom umiliło spotkanie przy grillu, 
na którym królowała muzyka, przyśpiewki i „wyce” w wykonaniu 
prawdziwych górali. 

W trakcie wycieczki wypadły Jubileusze Małżeńskie: 39 rocznica 
ślubu Danuty i Stanisława Grzegorzewskich i 40 rocznica ślubu 
Heleny i Jerzego Sznajdrów i z tej też okazji nie mogło zabraknąć 
gromkich życzeń „Sto lat” i toastów za zdrowie Jubilatów.

Ale wrześniowa wycieczka, to nie tylko wypoczynek, turystyka i 
zabawa. W jej trakcie nie zabrakło też akcentów o charakterze reli-
gijnym. Oprócz w/w wizyty w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 
był więc w drodze docelowej pobyt w Sanktuarium Maryjnym w Czę-
stochowie i w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a 
w drodze powrotnej w Bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Marii 
Panny w Wadowicach, gdzie nasi wycieczkowicze skrupulatnie też 
skorzystali z możliwości nabycia słynnych kremówek papieskich.

E. Lubawy
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„zaWody GruntoWe” 
W PzW sKoKI

W niedzielę, 6 września br. na jeziorze Rościńskim, odbyły się ko-
lejne „Zawody Gruntowe”. Organizatorem Zawodów było Koło PZW 
w Skokach, a w ich trakcie, swych umiejętności i szczęścia próbowało 
19 członków Koła. 

Łowiono na pikera – drgającą szczytówkę, a nad całością czuwała 
komisja sędziowska, która po zakończeniu zawodów oraz zważeniu 
ryb i podsumowaniu wyników ogłosiła co następuje:

Pierwsze miejsce, łowiąc 5,34 kg ryb wywalczył Romuald Dudek. 
Drugie miejsce, z wynikiem o 0,08 g gorszym, zajął Andrzej Szym-
kowiak, a na trzecim miejscu, z 4,8 kg złowionych ryb uplasował się 
Piotr Futro. Oni też zostali zdobywcami nagród – talonów na zakup 
sprzętu wędkarskiego – 100 zł za zajęcie I miejsca, 75 zł – za II miejsce 
i 50 zł za III miejsce.

Kolejne miejsca tym razem zajęli: Zbigniew Pietrzak, Mariusz 
Kielma, Jacek Dudek, Marian Konrad, Piotr Nowakowski, Roman 
Tadeusz, Piotr Nóżka, Dariusz Bałażyk, Alojzy Pacholski, Zbigniew 
Kujawa, Karol Neuman, Paweł Winkel, Marek Kubicki, Mirosław 
Kamiński, Marian Bałażyk, Piotr Babrakowski.

Pogoda w niedzielę, nie bardzo sprzyjała połowom. Jednak mimo 
tego łącznie złowiono 53,44kg ryb, które po zważeniu ponownie trafiły 
do jeziora. 

Organizatorzy zawodów tradycyjnie już zadbali o aprowizację. Na 
rozgrzewkę oferowano gorącą kawę, herbatę i barszczyk, a na odno-
wienie sił grzaną kiełbasę.

E. Lubawy 

letnI WyPoczyneK 
W KoWarach

Burmistrz Miasta i Gminy Skokach na letni wypoczynek dzieci 
przeznaczył spore pieniądze. Tym razem dzieci wypoczywały między 
innymi na zorganizowanej kolonii w miejscowości Kowary w Karko-
noszach. 

Pod opieką wychowawców Krzysztofa Ołdziejewskiego i Małgorzaty 
Wojciechowskiej 35 dzieci z naszej gminy wyjechało w sierpniu na ty-
godniowy wypoczynek w góry. Wspólne wędrówki, nie zawsze łatwymi 
szlakami, bardzo wszystkich zbliżyły i wszyscy sobie pomagali. Pogoda 
dopisywała, a kilka dni były naprawdę upalne. Dwa dni spędzone na 
basenie kąpielowym dostarczyły wielu wrażeń i kiedy pod koniec 
dnia wracaliśmy do miejsca, gdzie byliśmy zakwaterowani, nawet 
największe „niejadki” prosiły o dokładkę. Mogliśmy organizować gry 
terenowe i zabawy sportowe na zaimprowizowanym boisku.  Wycieczki 
do Cieplic, Szklarskiej Poręby i Karpacza, dodatkowo uatrakcyjniły 
nasz pobyt w Karkonoszach. Wieczorem, po kolacji, każdego dnia 
organizowane dyskoteki ukazały, jak niespożyte siły mogą mieć nasi 
koloniści. Odwiedziliśmy też położone między Karpaczem a Ścięgnami 
miasteczko Western City, które przeniosło nas do  czasów amerykań-
skiego Dzikiego Zachodu. Na terenie 5 ha znajduje się 12 drewnia-
nych budynków tj.: "Chata Traperska", "Biuro Szeryfa" z więzieniem, 
"Sklep Kolonialny", "Bank", "Kuźnia", "Saloon". Można było zobaczyć 
prawdziwego szeryfa, pojedynek rewolwerowców i uczestniczyć w 
widowisku "Napad na bank". 

To miłe uczucie kiedy pakowaliśmy plecaki i walizki szykując się do 
powrotu do Skoków, gdy ktoś, kto jechał na kolonie z mieszanymi uczu-
ciami zapytał „proszę pana, nie można przedłużyć o 2 dni koloni…? 

                                                                        Krzysztof Ołdziejewski

obóz WędroWny 2009
Koła PTTK Skoki - Góry Bardzkie, Sowie, Stołowe

Po raz kolejny turyści ze szkockiego koła PTTK wyruszyli w góry 
na obóz wędrowny. Tym razem trasa wędrówki wiodła poprzez Gór 
Bardzkie, Sowie i Stołowe.

Kiedy rankiem 10 lipca wysiedliśmy na dworcu kolejowym w Kłodzku 
przywitało nas przygrzewające słoneczko, jednak idąc przez miasto 
widzieliśmy worki z piaskiem ułożone wokół domów i zacieki na 
murach świadczące o niedawnej powodzi.

Już pierwszego dnia pośród łąk, pól i lasów weszliśmy na najwyż-
sze wzniesienie Gór Bardzkich – Kłodzką Górę wznosząca się na 
wysokość 765m. potem łagodne zejście do Barda Śląskiego, gdzie 
nocowaliśmy w klasztorze oo Redemptorystów przy Sanktuarium 
Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Nazajutrz zwiedziliśmy 
muzeum klasztorne i pobliską bazylikę. Dużo do myślenia dała nam 
rozmowa z „tubylcami” przy moście na Nysie, którzy pokazali nam 
ślady powodzi z 1997 roku, kiedy to woda podniosła się w mieście 
aż o 10 m!!! 

Nam jednak przyszło iść dalej, a celem wędrówki była Srebrna 
Góra, miejscowość leżąca u podnóża Srebrnej Przełęczy, rozdzielają-
cej Góry Bardzkie i Sowie. Tutaj po noclegu w agroturystyce „Chatka 
Puchatka” ruszyliśmy na zwiedzanie. A jest tu co podziwiać. Nad 
okolicą dominuje największa górska twierdza w Europie wzniesiona 
przed laty przez Prusaków. Poznaliśmy ciężkie życie ówczesnej for-
tecznej załogi, pokaz wystrzału z armaty i muszkietu, a nade wszystko 
podziwialiśmy przepiękne, ciągnące się na kilkadziesiąt kilometrów 
widoki. W dalszej części dnia przeszliśmy trasę dawnej kolejki zębatej, 
która przed laty woziła ludzi i bogactwa tej ziemi w doliny.

Po dniu zwiedzania „na lekko” następnego dnia z pełnym obciąże-
niem przeszliśmy do Nowej Rudy. To duże, zabytkowe miasto słynęło 
niegdyś górnictwa węgla kamiennego.

O nieodległej, dawnej świetności miasta świadczy dziś Podziemne 
Muzeum Górnictwa, które oczywiście zwiedziliśmy. Dużo emocji na 
podziemnej trasie dostarczył „dobry duch kopalni”, który dawał się 
we znaki szczególnie dziewczyną. Z chłodu kopalni wyszliśmy na szlak 
do Wambierzyc – kolejnym celu naszej wyprawy. Idąc przez lasy i pola 
w dusznym powietrzu zauważyliśmy nadciągające ołowiane chmury 
– oznakę nadciągającej burzy. Zanim jednak grzmoty i błyskawice 
wstrząsnęły okolicą zdążyliśmy zwiedzić urokliwą miejscowość 

a przede wszystkim przepiękną barokową bazylikę Matki Bożej 
Królowej Rodzin i Matkę Pięknej Miłości. Niektórzy gorliwie się 
modlili a nawet złożyli hojne wota. Wielką atrakcja Wambierzyc jest 
jedna z najsłynniejszych na Dolnym Śląsku ruchoma szopa, którą 
także podziwialiśmy. Załamanie pogody było na szczęście chwilowe 
i wieczorem mogliśmy się już cieszyć z atrakcji następnego miejsca 
noclegowego, który mieścił się przy skansenie i Mini ZOO. Bogac-
two zwierząt tam występujących sprawiło, że niektórzy jeszcze przy 
świetle latarek oglądali strusie, daniele, dziki a nawet lamy. Szkoda, 
że byliśmy tu tylko jeden dzień. Polecam gorąco to miejsce, ciekawe 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Lecz nic to, bowiem przed nami Góry Stołowe z przepięknymi 
formami skalnymi. Na początek Rogacz, Skalne Wrota, Skalne 
Grzyby a na deser Szczeliniec Wielki. Przedtem jednak nocleg w 
przytulnym schronisku PTTK Pasterka. Rezerwat skalny na Szcze-
lińcu jest tak piękny, że trudno go opisać, przyciąga i zauracza 
rzesze turystów. My także pozostaliśmy pod jego pięknem. Wśród 
labiryntów skalnych, Nieba i Piekła, Słonia, Wielbłąda i Małpoluda 
spędziliśmy niemal cały dzień. Chyba największym powodzeniem 
cieszył się Tron Liczyrzepy wznoszący się 919 m nad poziom mo-
rza. Najwyższa skała tego pasma, a zarazem naszego tegorocznego 
obozu. Po pysznym obiedzie w Karłowie i powrocie do Pasterki na 
uczestników, którzy pierwszy raz wędrowali z naszą ekipą czekał 
obozowy chrzest. Przejść musieli próbę czterech żywiołów, by zyskać 
miano prawdziwych turystów. 

Ostatni dzień obozu zawiódł nas na Błędne Skały. Ciekawy skalny 
labirynt, który jednak nie polecam osobą ze sporym brzuszkiem. 
Potem tylko zejście do Kudowy i powrót do domu. Choć zmęcze-
ni pełni wrażeń wróciliśmy bardzo zadowoleni. Uczestnicząc w 
obozie jego uczestnicy zdobywali Górską Odznakę Turystyczną 
(GOT)niektórzy popularną inni małą brązową a jeszcze inni małą 
srebrną, ale to już w efekcie kolejnego wyjazdu.

Andrzej Surdyk
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noWy roK szKolny 
rozPoczęty

Po wakacyjnym wypoczynku w szkolnych ławkach zasiedli uczniowie. 
Wielu z nich skorzystało podczas wakacji z szerokiej oferty wycieczek 
organizowanych przez nauczycieli, którzy bezinteresownie sprawowali 
opiekę, a także zadbali o atrakcyjny program. Podczas dwunastu 
wyjazdów dzieci odwiedziły kino, były na basenie, a także zwiedziły 
interesujące miejsca naszego regionu.

Dzięki pomocy lokalnego samorządu dzieci uczą się w szkole, która 
jest systematycznie modernizowana i odnawiana. Podczas tegorocznej 
przerwy wakacyjnej przeprowadzono remont dolnego i górnego koryta-
rza, położono płytki i tynki żywiczne, wymalowano toalety, wymieniono 
18 okien, a przede wszystkim wyremontowano dwie sale lekcyjne, 
które dodatkowo wyposażono w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt 
multimedialny i 10 nowych stanowisk komputerowych. Nowoczesny 
budynek, szkoła przyjazna dziecku, zapewnienie opieki i stworzenie 
komfortowych warunków nauki to priorytety, które przyświecają pracy 
naszej placówki.

noWa PracoWnIa 
KomPuteroWa

mIstrzostWo GImnazjum 
W IndyWIdualnych 

bIeGach PrzełajoWych
W czwartek, 24.09.2009r. w lesie przy Gimnazjum, miały miejsce 

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W INDyWIDUALNyCH BIEGACH 
PRZEŁAJOWyCH. Ogółem w zawodach wystąpiło 78 dziewcząt i 91 
chłopców. Razem 169 Gimnazjalistów. 

W Biegach tych na czołowych miejscach uplasowali się:
- w klasach pierwszych: 
w kategorii dziewcząt : Michalina Kaczyńska z czasem 3:35:80 (kla-

sa Ia); Daria Gruszka – 3:48:20 (klasa Ic); Ewelina Broda – 3:54:50 
(klasa Id),

w kategorii chłopców : Mateusz Nowak – 04:36:38 (klasa Ib); 
Mateusz Fertsch – 04:49:48 (klasa Ib); Adrian Woźniak – 04:55:58 
(klasa Ig),

- w klasach drugich:
w kategorii dziewcząt: Anita Dudek – 3:28:60 (klasa IIe); Zuzanna 

Chudzik – 3:33:00 (klasa IIe); Marietta Berent – 3:40:20 (klasa IIb),
w kategorii chłopców: Dawid Kincel – 04:56:58 (klasa IIc); Patryk 

Ćwiertniak – 05:00:18 (klasa IIc); Szymon Andryszczyk – 05:03:58 
(klasa IId),

- w klasach trzecich:
w kategorii dziewcząt: Arleta Budka – 3:21:00 (klasa IIIa); Monika 

Lehmann – 3:33:00 (klasa IIIa); Sandra Kucz – 3:40:20 (klasa IIIa),
w kategorii chłopców: Łukasz Ratajczak – 04:48:38 (klasa IIIc); 

Michał Gruss – 05:00:18 (klasa IIId); Przemysław Serafiński – 05:03:58 
(klasa IIIa).

 Po tych zawodach zostanie ustalona reprezentacja Gimnazjum na 
Sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych.

Wiesław Nowak

drodzy 
PIerWszoKlasIŚcI!

Od kilku dni należycie  do grona uczniów naszego Gimnazjum. 
W związku z tym redakcja „Szkolnego Miszmasza”, chciałaby Wam 
przybliżyć trochę zarówno szkołę jak i grono pedagogiczne.

Powstała ona w 1999 r. i początkowo dzieliła mury ze Szkołą Pod-
stawową, po trzech latach dzięki wielu wspaniałym osobom uczniowie 
mogli rozpocząć naukę w nowym budynku szkoły oraz zostaliśmy 
gospodarzami wspaniałej hali sportowej. 

15 listopada 2004 r. Komitet Olimpijski przekazał szkole flagę olim-
pijską oraz certyfikat dzięki, któremu mogliśmy się ubiegać o nadanie 
imienia Polskich Olimpijczyków. 

Uczniowie naszej szkoły mogą  rozwijać i doskonalić swoje pasje na 
wielu kółkach zainteresowań. Taneczne talenty szlifuje p. Wiesława 
Hauke w zespole „Roses”, wiedzę astronomiczną i geograficzną prze-
kazuje Pani Małgorzata Dudek wraz z Panią Małgorzatą Zrobczyńską, 
rośliny i zwierzęta przybliżają nam Panie Magdalena Samol oraz Anna 
Dorawa, wiadomości o Europie możemy uzyskać od Pani Wiesławy 
Surdyk-Fertsh, zmysły plastyczne i wokalne odkrywają w nas Panie 
Małgorzata Zaganiaczyk oraz Barbara Dembińska, na temat ułamków 
i potęg możecie porozmawiać z Paniami: Małgorzatą Adrych, Beatą 
Cibail, Wiesławą Pakulską, Danutą Senger, sprawdziany z form grama-
tycznych i części mowy przeprowadzać będą Panie: Elżbieta Berendt, 
Renata Hamulczyk, Danuta Kobus-Bogunia, Elżbieta Słoma, tajniki 
komputera będziecie odkrywać razem z Panią Elżbietą Chojnacką i 
Panem Maciejem Teofilewskim, daty i wydarzenia historyczne będzie 
pomagał zapamiętywać p. Andrzej Surdyk, słówka z języków obcych 
będziecie poznawać razem z p. Haliną Kunke, Elżbietą Konieczną, 
Dorotą Mrozińską, Renatą Rudną, wiadomości o Bogu będziecie słu-
chać od p. Jerzego Dembińskiego i ks. Rafała Chmielewicza, roztwory 
i zawiesiny będziecie sporządzać wraz z p. Maciejem Ślusarczykiem, 
lekkoatletykę i ćwiczenia gimnastyczne sprawdzać będą p. Alicja No-
wak, Wiesław Nowak, Hanna Węglewska, Ilona Węglewska, w razie 
problemów możecie zgłosić się do szkolnego pedagoga p. Krzysztofa 
Ołdziejewskiego, a po dobrą lekturę zgłoście się do p. Marii Piotr-
Malinowskiej, a  dziennikarzy i osoby dbające o wymowę pod swoją 
opieką ma p. Iwona Migasiewicz. 

Nad całością panują: wicedyrektor Grzegorz Samol i dyrektor 
Wiesław Sierzchuła. 

Tradycją w naszej szkole jest organizowanie co roku w okresie 
świątecznym Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Od wielu już lat w wakacje nasi uczniowie wyjeżdżają na obóz do 
Niemiec, gdzie integrują się z rówieśnikami. W tym roku również zor-
ganizowano obóz siatkarski, na którym doskonalili swoje umiejętność 
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techniczne i współpracę w grupie. Uczestniczymy również w wielu 
akcjach m.in. Sprzątaniu Świata i Górze Grosza.  Osiągnięcia naszych 
uczniów są hojnie nagradzane przez władze gminne każdego roku na 
Skockiej Gali Mistrzów. Ta impreza odbywa się w naszej szkole, a przy-
bywają do nas najznakomitsi goście, którzy uświetniają tą wspaniałą 
uroczystość. Odwiedzili nas m.in.  uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, uczestnicy 
programu „Mam Talent”: AudioFeels oraz Ssnake, jak również złoci 
medaliści Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - wioślarze: Michał Jeliński, 
Marek Kolbowicz, Adam Korol, Konrad Wasielewski wraz z trenerem 
Aleksandrem Wojciechowskim. 

Marta Szmyra „Szkolny Miszmasz”

zaProszenIe
Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz 

koło astronomiczne „Antares” serdecznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców na I Piknik Naukowy pod hasłem „Odkryj swój 
Wszechświat”, który odbędzie się 10 października 2009. 

Uroczyste rozpoczęcie imprezy odbędzie się o godz. 15.00. Podczas 
pikniku będzie można wysłuchać prelekcji pasjonata całkowitych 
zaćmień Słońca (Syberia - 2008 i Chiny - 2009), obejrzeć ciekawe do-
świadczenia i prezentacje multimedialne, wystawę prac uczniowskich 
„Kosmos daleki i bliski” oraz sprzęt astronomiczny udostępniony 
przez firmę www.astrozakupy.pl. 

Na zakończenie odbędzie się koncert muzyki elektronicznej z 
wizualizacjami Wszechświata, a bardziej wytrwali, przy sprzyjających 
warunkach będą mogli wziąć udział w pokazach nieba prezento-
wanych przez zaproszonych miłośników astronomii i szkolne koło 
astronomiczne „Antares”. To naprawdę okazja, aby przyjść i na 
„żywo” zobaczyć np. krater Kopernika na Księżycu, Jowisza z czte-
rema księżycami, czy naszą sąsiednią galaktykę - Andromedę oraz 
wiele innych obiektów głębokiego nieba. 

Małgorzata Dudek

seleKtyWna zbIórKa suroWcóW Wtórnych „u Źródła” 
możlIWa już od PaŹdzIernIKa!

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że od miesiąca października 2009 roku uruchamiany jest pilotażowy program selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych „u źródła” dla mieszkańców Miasta Skoki.  System ten pozwoli na bardzo efektywne zebranie i wykorzystanie wielu cennych 
surowców zawartych w odpadach komunalnych do ponownego ich wykorzystania w procesie odzysku i recyklingu. W efekcie ilość odpadów 
składowanych na składowiskach śmieci ulega zasadniczemu ograniczeniu z wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego. 

Osoby zainteresowane akcją otrzymają pojemnik na szkło oraz worek przeznaczony do plastiku, natomiast makulatura winna być paczkowana, 
aby ułatwić załadunek. Odbiór wysegregowanych surowców wtórnych odbywać się będzie raz w miesiącu, według ustalonego wcześniej grafiku.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie nieodpłatnie prze firmę LUK-GLAS z Podanina. Przedsiębiorstwo nie będzie pobierało od 
mieszkańców żadnych opłat za worki, ani za odbiór surowców.

Zainteresowanych mieszkańców Miasta Skoki prosimy o zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, w pokoju nr 1 lub telefonicznie 
(061) 8 925 817. Poniżej podajemy informację, jak prawidłowo segregować odpady

Odpad Co należy wrzucać Czego NIE należy wrzucać
szkło • czyste słoiki bez zakrętek,

• jednorazowe butelki białe i kolorowe bez korków i zakrę-
tek,
•stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych. 

• ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
• szkła budowlanego (szkła okienne, szkło zbrojone),
• luster, 
• zakrętek, kapsli i korków,
• zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych,
• szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych 
wraz z zawartością

plastik • jednorazowe butelki po napojach, 
• opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach 
w płynie,
• kubki po produktach mlecznych (umyte),
• pojemniki po artykułach sypkich,
• duże folie opakowaniowe, worki foliowe,
• artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
• produkty z tw. sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów
• styropian

• tekstyliów, 
• opakowań po materiałach niebezpiecznych np.: oleju, 
• opakowań, w których znajdują się pozostałości po artykułach 
spożywczych

W skład segregowanej makulatury mogą wchodzić: gazety, magazyny, katalogi, prospekty, listy, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony, 
książki telefoniczne, torebki i worki papierowe, pudełka, tektura falista.

Krzysztof Mańka

jeszcze Przyjmujemy 
zGłoszenIa!

Ośrodek Szkoleniowy „SZKOLENIOWIEC” 
w Skokach

zaprasza do nauki

Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od wrze-
śnia 2009r.) do następujących klas:

- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w zawodach handlowiec – sprzedawca oraz 
rolnik – nauka trwa trzy lata,

- Szkoła Policealna – kierunki: BHP oraz Technik Admini-
stracji,

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzylet-
nie.

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w 
miesiącu (sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum 
w Skokach, ul. Rogozińska 1.

Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych za-
wodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.

ZAPRASZAMy



1�

Ksiądz Bronisław, syn Stanisława i Heleny 
Kamińskiej urodził się 29 sierpnia 1929roku w 
Skokach. Tutaj też, w Skokach ukończył prze-
rwaną przez okupację hitlerowską i lata pracy 
przymusowej Szkołę Podstawową. Następnie we 
wrześniu 1945r., rozpoczął naukę w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w 
Wągrowcu, gdzie w maju 1949r. zdał maturę i 
postanowił oddać się służbie kapłańskiej. Konse-
kwencją tego były rozpoczęte we wrześniu 1949r. 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Gnieźnie, a od 1951r. studia teologiczne w Wyż-
szym, Seminarium Duchownym w Poznaniu. 

Po ukończeniu studiów ksiądz Bronisław, w 
dniu 24 kwietnia 1955r. z rąk księdza bp. Kazi-
mierza Kowalskiego, otrzymał święcenia kapłań-
skie, a z dniem 1 czerwca 1955 roku, rozpoczął 
czynną pracę duszpasterską jako wikariusz w 
kościele parafialnym w Inowrocławiu Mątwach, 
a następnie również jako nauczyciel religii w 
Technikum Chemicznym. Następnie przez rok 
był wikariuszem w Miłosławiu koło Wrześni. Z 

Miłosławia skierowany został do Nakła nad No-
tecią i tam pracował jako wikariusz i kapelan w 2 
więzieniach tj. w Trzeciewnicy i w Potulicach. 

We wrześniu 1964r. na polecenie Księdza 
Prymasa Wyszyńskiego, ksiądz Sobkowiak 
rozpoczął tworzenie nowej parafii w Rejowcu 
Poznańskim, która to parafia pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa powstała przez podział 
parafii w Dąbrówce Kościelnej. Po 11 latach 
pracy w Rejowcu, ksiądz Sobkowiak przeszedł 
do parafii Sanktuarium Maryjnego w Lutyni 
koło Pleszewa. W parafii tej pracował jako pro-
boszcz i kustosz Sanktuarium przez 18 lat. Po 
utworzeniu 25 marca 1992r. przez Ojca Świę-
tego nowej diecezji w Kaliszu parafia w Lutyni 
wraz z innymi parafiami została włączona do 
Diecezji Kaliskiej. W 1993r. ksiądz Sobkowiak 
jeszcze raz zmienił parafie i na 5 lat przeszedł 
do Twardowa w powiecie jarocińskim.

W roku 1998 ksiądz Bronisław Sobkowiak 
na własną prośbę zakończył czynną służbę ka-
płańską, przeszedł na emeryturę i zamieszkał 

w Domu Księży Emerytów w Gnieźnie.
Ksiądz Bronisław nie zapomina ani na 

chwilę, że jest synem ziemi skockiej. Odwie-
dza często i nasze miasto i Rejowiec gdzie 
jest powszechnie znany i lubiany. Zawsze tu 
znajdzie czas aby zatrzymać się i porozmawiać 
z przyjaciółmi, z kolegami, czy też zwyczajnie 
ze znajomymi. Stanowi kompendium wiedzy o 
przedwojennych Skokach, o zamieszkałych w 
nich ludziach i o historii naszego miasta. 

Uroczysta dziękczynna Msza Św. w dniu 
30 sierpnia zakończyła się złożeniem na ręce 
księdza Jubilata życzeń i wiązanek kwiatów 
przez krewnych i przyjaciół oraz przedsta-
wicieli samorządów wiejskich stanowiących 
rejowiecką parafię. 

Księdzu Jubilatowi w imieniu współmiesz-
kańców życzymy wiele lat życia w jak najlep-
szym zdrowie, tak aby, jak najczęściej i jak 
najdłużej mógł odwiedzać swoją ukochaną 
„Małą Ojczyznę”. 

E. Lubawy 

PIĘKNY JUBILEUSZ KS. B. SOBKOWIAKA

Z tej racji, na zaproszenie Burmistrza Ta-
deusza Kłosa, w dniu 23 września br. przybyli 
do skockiego Urzędu Stanu Cywilnego, by z 
jego rąk odebrać nadane Im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. 

Z zaproszenia Burmistrza skorzystali: Ste-
fania i Szczepan Skalscy z Jabłkowa, Urszula 
i Kazimierz Grzegorzewscy z Antoniewa, 
Urszula i Jan Babrakowscy ze Skoków, Ka-
zimiera i Bronisław Krugiełka z Grzybowa, 
Gertruda i Cezary Promińscy ze Skoków, 
Monika i Marian Tyl z Kakulina, Maria i 
Alojzy Szkaradkiewicz z Rejowca oraz Janina 
i Zygmunt Lewiccy z  Budziszewic.

Spotkanie w Urzędzie tradycyjnie już roz-
poczęły słowa powitania Jubilatów wygłoszone 
przez Kierownika USC panią Joannę Wolicką - 
Przywarty oraz słowa uznania dla dostojnych gości 
wyrażone przez Burmistrza, za ich trud i codzienną 
pracę w funkcjonowaniu rodzin i wychowaniu 
młodego pokolenia. Słowom tym równocześnie 
towarzyszyły życzenia dalszych szczęśliwych dni 
życia i doczekania kolejnych Jubileuszy. 

Następnie Burmistrz udekorował Jubilatów 
przyznanymi Im przez Prezydenta Medala-
mi. Dostojni goście obdarowani zostali też 
dokumentami pamiątkowymi oraz wiązan-
kami kwiatów oraz gadżetami promującymi 
Gminę. 

Spotkanie Jubileuszowe w Urzędzie zakoń-
czyło spotkanie przy kawie i słodkościach, w 
trakcie którego wzniesiono nieodłączny toast 
za zdrowie i pomyślność Jubilatów.

Życząc naszym Jubilatom, dalszych długich 
lat zdrowia i szczęśliwego życia, prezentujemy 
ich sylwetki i drogi życiowe:

Stefania i Szczepan Skalscy: ślubowali 
3.04.1959r. w USC w Popowie Kościelnym 
oraz w kościele parafialnym w Jabłkowie; 
pracowali w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym w Jabłkowie, wychowali dwoje dzieci 
i posiadają dwoje wnuków.

Urszula i Kazimierz Grzegorzewscy: ślu-
bowali 2.06.1959r. w USC w Skokach oraz w 
kościele parafialnym w Dąbrówce Kościelnej; 
pani Urszula pracowała w Ośrodku Wycho-
wawczym w Antoniewie a pan Kazimierz w 
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie i w 
Komitecie Miejsko – Gminnym w Skokach; 
wychowali 2 dzieci i posiadają 1 wnuka.

Urszula i Jan Babrakowscy: ślubowali 
28.03.1959r. w USC oraz w kościele para-
fialnym w Skokach, pani Urszula pracowała 
w przedszkolu w Skokach, a pan Jan w 
Zakładach Metalurgicznych „POMET” w 
Poznaniu; wychowywali 5 dzieci, posiadają 
13 wnuków i 4 prawnuków. 

Kazimiera i Bronisław Krugiełka: ślubowa-
li 2.05.1959r. w USC w Dolniku, powiat Zło-

tów i w kościele parafialnym w Głubczynie; 
prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne, 
wychowali 4 dzieci, posiadają 6 wnuków. 

Gertruda i Cezary Promińscy: ślubowali 
24.04.1959r. w USC i w kościele parafialnym 
w Skokach; pracowali w Poznańskiej Fabryce 
Łożysk Tocznych; wychowali 3 dzieci, posia-
dają 4 wnuków i 1 prawnuka.

Monika i Marian Tyl: ślubowali 24.03.1959r. 
w USC w Popowie Kościelnym i w kościele 
parafialnym w Raczkowie; prowadzili indy-
widualne gospodarstwo rolne; wychowali 4 
dzieci i posiadają 10 wnuków.

Maria i Alojzy Szkaradkiewiczowie: ślubo-
wali 2.04.1959r. w USC w Skokach i w kościele 
parafialnym w Dąbrówce Kościelnej; pani 
Maria pracowała w Wielkopolskich Kopal-
niach Kruszywa „KRUSZGEO”, a pan Alojzy 
w Poznańskich Zakładach Energetycznych, 
wychowali 3 dzieci.

Joanna i Zygmunt Lewiccy: ślubowali 
20.04.1959r. w USC i w kościele parafialnym 
w Skokach, prowadzili indywidualne gospo-
darstwo rolne; wychowali 3 dzieci, posiadają 
7 wnuków i 1 prawnuka.

Wszystkim dostojnym Jubilatom w imieniu 
współmieszkańców i Redakcji życzymy wiele szczę-
śliwych dni i lat życia w miłej i serdecznej atmosfe-
rze i cieszenia się szczęściem swych najbliższych!

E. Lubawy

ZŁOTE JUBILEUSZE - 50 lat małżeństwa
50 lat temu, wszyscy młodzi, piękni, pełni życia i planów na przyszłość, znajdowali się wśród wielu par, 

które w różnych Urzędach Stanu Cywilnego i w różnych kościołach, składając przysięgę małżeńską  wstąpili 
w związki małżeńskie i założyli rodziny. Dzisiaj należą do nielicznych, którym udało się dotrzymać przysięgi 
i którym Opatrzność pozwoliła dotrwać Złotych Jubileuszy Małżeńskich. Wszystkich ich też łączy to, że 
ostatecznie na ziemi skockiej znaleźli swe „miejsce na ziemi”. 
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PIĘKNY JUBILEUSZ KS. B. SOBKOWIAKA
30 sierpnia br. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu ksiądz senior Bronisław Sob-

kowiak odprawił dziękczynną Mszę Św., w której dziękował Bogu za 80 lat swego życia, z którego 43 lata 
zajęła czynna służba kapłańska. 

ZŁOTE JUBILEUSZE - 50 lat małżeństwa

PIĘKNY JUBILEUSZ KS. B. SOBKOWIAKA

ZŁOTE JUBILEUSZE - 50 lat małżeństwa



Spotkanie z bajkopisarzem w Bibliotece.

VI obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rościnnie. XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.

Uczestnicy obozu wędrownego w górach z koła PTTK w Skokach.

Młodzieżowy obóz w Bardowick.

Piknik ze SKOCZKAMI. Skoczanie w Holandii.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Emeryci na Podhalu.


