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Więcej na str. 5

Chór Kameralny na Litwie
W dniach od 11 do 16.08. br.

Skocki Chór Kameralny pod dy-
rekcją Andrzeja Kaliskiego zasilo-
ny przez kilkanaście osób- człon-
ków Chóru Kameralnego z Wą-
growca przebywał na wycieczce -
pielgrzymce na Litwie.

Oba chóry prowadzi ten sam dy-
rektor artystyczny, pan Andrzej
Kaliski. Stąd też ich zbliżony re-
pertuar i sposób wykonania pozwo-
lił na wspólne śpiewy i koncerty.

Więcej na str. 9

Setki mieszkańców Skoków i
Gminy wyszło 7 września br. na
trasę wyścigu kolarskiego „Tour de
Pologne” by dopingować kolarzy.
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Więcej na str. 2

Dwie imprezy połączone wspól-
nym celem, tj. zbiórką środków na
remont Kościoła pw. Św. Mikoła-
ja Biskupa zdominowały życie
Skoczan i ich przyjaciół w sobotę,
23 września br.
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BEZPŁATNY PUNKT DOSTĘPU
DO INTERNETU

Informujemy, że z myślą o mieszkańcach naszej Gminy w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach uruchomiliśmy bezpłatny punkt dostępu
do internetu oraz bieżąco aktualizowanej bazy aktów prawnych.

Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem informacji służących
edukacji i poszukiwaniu pracy oraz doskonaleniem obsługi aplikacji
komputerowych, zapraszamy na I piętro budynku Urzędu w ponie-
działki w godzinach od 9.00 do 17.00  oraz  od wtorku do piątku  mię-
dzy  7.30 a 15.30.

ODDALI HOŁD OFIAROM
II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Roz-
poczęła się II wojna światowa – największa tragedia w dziejach świa-
ta, która pochłonęła miliony ofiar, a wśród których znalazło się 6 mln
obywateli polskich.

Dla uczczenia ofiar wojny w dnu 67 rocznicy jej wybuchu – 1 wrze-
śnia br. przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Skoki zebrali
się pod tablicą pamiątkową na Placu Powstańców Wielkopolskich, by
oddać cześć poległym na frontach i zamordowanym rodakom.

W towarzystwie pocztów sztandarowych, przy dźwięku syreny, mi-
nutą ciszy uczczono pamięć ofiar tej tragedii, a delegację młodzieży
szkolnej, kombatantów, organizacji i zakładów pracy złożyły wiązanki
kwiatów.

E. Lubawy

4 WRZEŚNIA 2006 – NOWY ROK
SZKOLNY ROZPOCZĘTY

Udziałem we mszach świętych, 4 września br. uczniowie skockich
szkół  podstawowych i gimnazjum  rozpoczęli rok szkolny 2006/2007.

Czas ferii kierownictwa szkół, zarówno tych samorządowych jak i
prowadzonych przez fundację „ Pomoc Dzieciom Wiejskim” wyko-
rzystały do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i mo-
dernizacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Skokach, w której naukę rozpoczęło 431
dzieci, w tym 57-miu  uczniów w trzech  klasach pierwszych: wymie-
niono 27 okien w starej części szkoły, wykonano nową posadzkę w sali
komputerowej, ocieplono i wytynkowano pokój nauczycielski, zamon-
towano nowe żaluzje okienne w kuchni, wykonano przyłącza elek-
tryczne z zabezpieczeniami oraz rozprowadzono sieć komputerową
w gabinecie dyrektora, wicedyrektora i w sekretariacie oraz w Inter-
netowym Centrum Informacji Multimedialnej (w bibliotece). Rów-
nocześnie na drugim boisku wybudowano z kostki brukowej nowy

chodnik spacerowy, wykonano remont kapitalny sklepiku szkolnego,
który teraz będzie prowadzony przez spółdzielnię uczniowską.

Młodzież powitała też sztuczna nawierzchnia na wielofunkcyjnym
boisku sportowym do piłki ręcznej, siatkowej i tenisa wykonana z uży-
ciem najnowszej technologii. Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzch-
nia syntetyczna, zbudowana z włókien  polietylenowych i nylonowych.
W wyniku zastosowania bardzo wysokich temperatur w procesie ich
tworzenia, materiał jest bardzo elastyczny a przez to niezwykle od-
porny na wszelkie obciążenia zewnętrzne. Boisko zostało ogrodzone.
We własnym zakresie położono betonową podmurówkę, zamontowa-
no słupki i założono siatkę, wymieniono siatkę na piłko-chwytach, za-
montowano nową furtkę oraz nowe  bramki piłkarskie. Prace wyko-
nał rzemieślnik szkolny pan Marek Urbaniak przy pomocy pana Zbi-
gniewa Drewicza.

Szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego - Inter-
netowe Centrum Informacji Multimedialnej  dla bibliotek szkolnych.
W skład tego zestawu wchodzą: cztery stanowiska komputerowe oraz
jedno urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka), a także
urządzenie sieciowe, programy multimedialne- encyklopedie, atlas
świata oraz słowniki.  Całość podłączona jest do Internetu, a zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele zyskali możność  pozyskiwania niezbęd-
nych wiadomości i wzbogacenia swojej wiedzy.

E. Lubawy

TOUR DE POLOGNE W SKOKACH
Setki mieszkańców Skoków i Gminy wyszło 7 września br. na trasę

wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” by dopingować kolarzy.
Właśnie tego dnia na trasie Bydgoszcz, Żnin, Wągrowiec, Skoki,

Murowana Goślina, Poznań odbywał się IV etap tego wyścigu z udzia-
łem najlepszych kolarzy świata. Długość wyścigu wynosiła 182 km, a
nasze Skoki znalazły się w połowie tej trasy. Skoki odświętnie przy-
strojone godnie przyjęły kolarzy, a nasi mieszkańcy dopingowali za-
wodników.

Pierwsza pojawiła się barwna kolumna samochodów serwisowych i
sponsorów wyścigu. Następnie podziwialiśmy troje uciekinierów, a
wśród nich Polaka Huberta Krysia, którego starała się dogonić kolej-
na dwójka ścigana przez cały peleton około 180 kolarzy. Tak było do
granic Poznania, gdzie peleton doszedł ucieczkę, a zwycięzcą etapu
po efektownym finiszu został Włoch Daniel Bennati.

UWAGA PANIE W WIEKU
25 – 59 LAT

Urząd Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Niepublicznym Zespołem
Poradni Specjalistycznych „PULS” w Pile organizuje dla kobiet w
wieku 25 – 59 lat wyjazd na badania cytologiczne.

Badania te mają szczególne znaczenie w zapobieganiu nowotwo-
rów. Umożliwiają wykrycie wczesnych postaci raka szyjki macicy i tzw.
stanów przedrakowych, z których może rozwinąć się nowotwór. Ba-
danie jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne.

Badania są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia i nie
wymagają dodatkowych skierowań, a dojazd zorganizuje Samorząd
Gminy.

Panie zainteresowane zorganizowanym wyjazdem na badanie, któ-
re w okresie ostatnich trzech lat nie poddawały się tego typu bada-
niom, proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie Urzędu osobiście
lub telefonicznie pod nr tel.061 – 8925 – 801 do dnia 20 października
2006r. Przy zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia,
PESEL i adres zamieszkania.
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w okresie od  27.08. do 26.09.2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w następu-
jących sprawach:
• Przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o przebie-

gu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku;
• Zmiany Zarządzenia nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w spra-

wie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w po-
dziale na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zada-
nia zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej;
• Opracowywania materiałów planistycznych do projektu budże-

tu na kolejny rok budżetowy, a także informacji o stanie mienia
komunalnego;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę chod-
nika z murem oporowym na ulicy Kościelnej, zatwierdzenia siwz
i powołania komisji przetargowej;

•Ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprze-
daż nieruchomości zabudowanej budynkiem inwentarskim po-
łożonej w Rejowcu, obejmującej działkę nr 89/4 o pow. 0,1224
ha oraz powołania komisji przetargowej;

• Założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2007;
• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę samocho-

du do przewozu osób – 9 osobowy, zatwierdzenia siwz i powoła-
nia komisji przetargowej;

• Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie
dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie
zimowym 2006/2007, zatwierdzenia siwz i powołania komisji
przetargowej;

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;
• Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości grun-

towej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Lechlinie, zabu-
dowanej budynkiem szkoły w budowie, obejmującej działkę Nr
164/2 o pow. 0,6500 ha i działkę nr 166 o pow. 0,1400 ha;

• Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rejowcu,
obejmującej działkę nr 91/4 o pow. 0,0866 ha oraz powołania
komisji przetargowej;

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

PRZETARGI
Rozstrzygnięto
- Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długo-

terminowego na inwestycje drogowe realizowane przez Gminę
Skoki w 2006 r. Kwota kredytu 1  000  000 zł. Okres kredytowa-
nia 7 lat. Złożono 3 oferty, najkorzystniejszą przedstawił PKO
BP SA, Centrum Korporacyjne w Pile. Cena oferty: 168  177,65
zł.

- Ze względu na brak zainteresowanych kupnem nie odbył się prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 101/3 o pow.
0,07 ha, położonej w Rejowcu, zabudowanej budynkiem inwen-
tarsko-mieszkalnym.

Ogłoszono i rozstrzygnięto
- Przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika z murem opo-

rowym na ulicy Kościelnej. W ramach zadania zaplanowano bu-
dowę muru o długości 42,5 m. oraz przebudowę chodnika o dłu-
gości 128 mb. Do przetargu przystąpiła 1 firma tj. Zakład Ogól-
nobudowlany Stanisław Talar, cena oferty 197  425,28 zł.

Ogłoszono
- Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu
osób – 9 osobowy. Środki na dofinansowanie zakupu w wys.
80  000 zł pozyskane zostały z PFRON. Przetarg zaplanowano na
28 września br.
Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg w zakresie
odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2006/2007.
Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie,
zwalczanie gołoledzi) w okresie od 20 października br. do 31 mar-
ca 2007 r.
Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 9 października br.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem inwentarskim położonej w Rejowcu, obej-
mującej działkę nr 89/4 o pow. 0,1224 ha. Cena wywoławcza sprze-
daży nieruchomości wynosi 14  000 zł. Przetarg zaplanowano na
31 października 2006 r.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun-
towej zabudowanej, położonej w Rejowcu, obejmującej działkę
nr 91/4 o pow. 0,0866 ha. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi
8  000 zł. Przetarg zaplanowano na 10 listopada br.

SPRAWY BIEŻĄCE
• Trwa remont chodnika na ul. Jana Pawła II w Skokach. Zada-

nie zostanie zakończone do 30 września br.
• Zakończono budowę oświetlenia w rejonie obwodnicy na ul.

Wągrowieckiej. Wykonano montaż linii napowietrznej i ziem-
nej, ustawiono 3 słupy oświetleniowe oraz zamontowano 8 punk-
tów  oświetlenia. Trwa procedura przyłączenia sieci energetycz-
nej wybudowanej linii.

• Zakończono przebudowę drogi gminnej w południowej części
wsi Łosiniec. W ramach finansowanego z FOGR zadania, wy-
konano 1930 mb podbudowy (szer. 4,2 m.).

• Zakończono prace porządkowe na cmentarzu poewangelickim
w Potrzanowie.

• Sprzedano działkę nr 302/2 w Pawłowie Skockim.
• Wykupiono grunty przeznaczone pod „łącznik” ulicy Kościusz-

ki z ulicą Rakojedzką.
• Wykazano nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzeda-

ży, położoną w Lechlinie, zabudowaną budynkiem szkoły w bu-
dowie, obejmującą działkę Nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i działkę
nr 166 o pow. 0,1400 ha;

• Pozyskano środki z PFRON w wys. 80 tys. zł. na zakup samo-
chodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

• Komisja ds. szacowania szkód, dokonała podsumowania strat
spowodowanych tegoroczną klęską suszy. Sporządzono 231 pro-
tokołów. Straty w uprawach oszacowano na ok. 40%.  Rolnicy,
których straty w uprawach sięgają min. 30%, mają prawo wystą-
pienia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach o przyznanie
pomocy w formie zasiłku celowego, wysokość zasiłku wynosi od
500 do 1392 zł, w zależności od wielkości i charakteru gospo-
darstwa.

   Wnioski o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów,
można składać w terminie do 15 października br. Ze względu
na konieczność wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomie-
nie rezerwy celowej, Wojewoda zwrócił się do wszystkich gmin
z prośbą o zakończenie czynności przyjmowania wniosków do
30 września.

• Zlecono wycenę działek nr 1507-1511, na poszerzenie istnieją-
cych działek letniskowych w Karolewie.

• W Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach uruchomiono punkt
bezpłatnego dostępu do Internetu oraz punkt dostępu do bazy
aktów prawnych, zapraszamy.

• Wykonano nasadzenia na placu zabaw przy ulicy Krętej, oraz
wzdłuż ulic Wągrowieckiej i Podgórnej.

• Zakończono akcję „Sprzątanie Świata”. Zebrano łącznie 222
worki oraz 28,5 m3 śmieci luzem.
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Ostatnio dość często pytają mnie dlaczego
tak dużo inwestycji gmina realizuje właśnie te-
raz? Sugeruje się, że powodem są zbliżające
się wybory. Szanowni Państwo, idąc do wybo-
rów w 2002 roku miałem na plakatach wypisa-
ne hasło „czas na normalność” i to co Państwo
teraz widzą, zarówno w mieście jak i na wsi, to
jest tego hasła realizacja. A dlaczego dopiero
teraz tak dużo się robi, a nie np. w roku ubie-
głym? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że żeby
można realizować to co Państwo widzą, trzeba
było najpierw dokonać reform w systemie funk-
cjonowania finansów gminy. Trzeba było zre-
formować gminny zakład budżetowy, rozwią-
zać problem szkół podstawowych na wsi, spła-
cić ponad milion zł. zobowiązań jakie odzie-
dziczyliśmy po poprzednikach i ponad dwa
miliony zł. z kredytów także odziedziczonych
po poprzednikach. A trzymając się faktów, to
trudno nie zauważyć, że w roku ubiegłym też
już nas było widać i to zarówno w mieście jak i
na wsi. Nie będę zanudzał szczegółowymi wyli-
czankami tego co zrobiliśmy. Wierzę, że jak
ktoś obiektywnie patrzy, to widzi a jak ktoś nie
będzie chciał zauważyć, to nie zauważy nawet
nowego parkingu przed swoim sklepem czy
domem na którym codziennie parkuje. Ja
chciałbym namówić Państwa do tego, żeby Pań-
stwo sobie przypomnieli, jak na każdym zebra-
niu i przy każdej nadarzającej się okazji mówi-
łem, że Gmina Skoki jest bogatą gminą tylko
do tej pory „specyficznie” nią zarządzano. I nie
chcę tego wątku rozwijać bo to naprawdę nie

Dlaczego tak du¿o?
ma sensu. Sens ma natomiast uświadomienie
sobie, że utrzymanie kierunku jaki obraliśmy
po 2002 roku prowadzi do tego, że coraz wię-
cej będzie się budowało, remontowało, prze-
rabiało itp. i to zarówno w mieście jak i na
wsi. Nie znaczy to, że w ciągu kilku lat możli-
we jest zrobienie wszystkiego. Dla zilustrowa-
nia skali potrzeb mieszkańców i możliwości
finansowych gminy, poleciłem zrobić listę 10
zadań, na których realizację Państwo szcze-
gólnie  czekają. W analizie nie brałem pod
uwagę budowy kanalizacji sanitarnej i nowej
oczyszczalni, ponieważ ten problem planuję
rozwiązać w ramach wspólnego przedsięwzię-
cia „Puszcza Zielonka”. Wykonanie inwesty-
cji na tej liście umieszczonych, wymaga zaan-
gażowania kwoty około 30 milionów złotych.
To znaczy, że gdyby realizować tylko inwesty-
cje z listy i na nic innego pieniędzy nie wyda-
wać potrzeba by było 10-ciu lat. Co w tej sytu-
acji można zrobić? Wyjście w zasadzie jest tyl-
ko jedno, trzeba przygotowywać wnioski o po-
zyskanie pieniędzy unijnych. W chwili obec-
nej posiadamy cztery różne wnioski gotowe
do złożenia, dwa już raz były składane ale z
powodu braku środków unijnych i zbyt wyso-
kiego dochodu gminy, zostały rozpatrzone ne-
gatywnie. Gdybyśmy mieli dokumentacje w
2003 roku to była szansa na pieniądze z pierw-
szego unijnego „rozdania”. Niestety po po-
przednikach nie odziedziczyliśmy żadnej a
nowe dokumentacje, zależnie od stopnia skom-
plikowania, przygotowuje się minimum rok.

Prawdą jest również, że ważność dokumenta-
cji jest ograniczona /najczęściej dwa lata/ a wy-
konanie kosztuje od kilkudziesięciu do kilku-
set tysięcy złotych /zależnie od skali przedsię-
wzięcia/. Z pieniędzmi unijnymi jest tak: pra-
sa, radio, telewizja, a przede wszystkim poli-
tycy przed wyborami mówią, że pieniądze już
są a jak ich nie ma to na pewno będą i pewnie
będą, ale dla wszystkich nie wystarczy. W
pierwszej kolejności dostaną najbiedniejsi. I
tu zaczyna się nasz problem - my nie jesteśmy
biedni. Żeby zachować szansę na pieniądze
unijne musimy aplikować do tych funduszy w
przyznawaniu, których nie występuje kryte-
rium „dochód własny gminy”. Takie fundusze
istnieją, min. jest to Fundusz Spójności, za
pieniądze z którego chcemy zlikwidować
oczyszczalnię w Skokach, zakończyć budowę
kanalizacji sanitarnej w mieście i skanalizo-
wać kilka wsi i osiedli rekreacyjnych. Razem,
całe to zadanie realizowane na terenie naszej
gminy, powinno uzyskać wsparcie unijne w
kwocie około 15 milionów złotych. Zabiegi o
pozyskanie tych pieniędzy trwają już ponad
dwa lata. W Unii obowiązuje zasada n+2 tzn.
że czas realizacji zadania wspieranego finan-
sowo przez Unię, może zostać przeciągnięty o
dwa lata i to jest normalne, a jak opóźnienie
jest większe to też nic się nie stanie. Piszę o
tym wszystkim choć zdaję sobie sprawę, że tyl-
ko dotykam tematów. Chciałbym zachęcić Pań-
stwa do uczestniczenia w zebraniach w czasie
ich trwania możemy szczegółowo omówić in-
teresujące mieszkańców problemy i zastanowić
się nad przyszłością gminy.

TADEUSZ KŁOS
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Przemoc, alkohol, narkotyki – z tymi problemami boryka się wiele współ-
czesnych rodzin. Jedne szybko znajdują drogę rozwiązania, inne całymi la-
tami tkwią w kłopotach i marazmie  nie wiedząc gdzie i do kogo zwrócić się
o pomoc, wstydząc się mówić o swoich życiowych niepowodzeniach, hoł-
dując obiegowym opiniom, że „o tym co się dzieje w domu nie opowiada się
nikomu”.

Nic bardziej mylnego – świadczą o tym pozytywne doświadczenia osób,
które zdobyły się na odwagę i zaczęły poszukiwać w sposób otwarty po-
mocy dla siebie i swoich bliskich. Dziś cieszą się stabilizacją rodziny,
spokojem, dobrą pracą, satysfakcją z życia osobistego.

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym, których decyzje dojrzały do
poszukiwania wsparcia, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Skokach podaje adresy i telefony instytu-
cji na terenie gminy oraz poza nią, które mogą udzielić pomocy rodzinie
borykającej się z problemem choroby alkoholowej czy uzależnienia od
narkotyków jej członków, bądź z problemem stosowania przemocy fi-
zycznej i psychicznej.
NA TERENIE GMINY:
– członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przyjmują w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w
siedzibie mieszczącej się przy Placu Powstańców Wlkp. 18
– przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych mgr Małgorzata Szpendowska-Wylegalska przyj-
muje w czwartki w godz. 9.00 – 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy pokój
nr 4
– spotkania grupy wsparcia dla kobiet prowadzonej przez Panią Elżbie-
tę Ciećmierowską, terapeutkę leczenia uzależnień, odbywają się w sie-
dzibie przy Placu Powstańców Wlkp. od godz. 17.00 w dniach: 04.08,

18.08, 1.09, 15.09, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12.2006 r.
– spotkania grupy samopomocowej AA odbywają się w każdą środę od
godz. 18.00 w siedzibie przy Placu Powstańców Wlkp. 18
– terapeuta leczenia uzależnień Pan Zbigniew Tomczak przyjmuje w sie-
dzibie przy Placu Powstańców Wlkp. od godz. 16.30 w dniach: 02.08 i
16.08 2006 r.
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11, tel. 061  892
58 49
– Komisariat Policji w Skokach tel. 061 8124 999
POZA GMINĄ:
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –  Wągrowiec tel. 067  262 76
14
– Poradnia Leczenia Uzależnień – Wągrowiec ul. Skocka 18 czynna co-
dziennie w godz. 8.00 – 15.00, tel. 067  262 76 40
 – Ogólnopolski telefon zaufania „ Narkomania–Narkotyki”, czynny
codziennie w godz. 16.00 – 21.00 (opłata z telefonu stacjonarnego tylko
35 groszy) 0801  199  990
– Telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją „Pomarańczowa li-
nia” 0801 140  068
– Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska linia”
0801  120  002
– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska
Linia”
 022  666 10 38 , 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 48a, e-mail: pogoto-
wie@niebieskalinia.pl; strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
– Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „
Powrót z U” 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120/124, tel. 022  844 44
70, e-mail powrtzu@idn.org.pl, strona internetowa: http://
www.idn.org.pl/u/

M. Wylegalska

SZUKASZ POMOCY? – MOŻESZ JĄ ZNALEŹĆ!
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Organizowany z inicjatywy Michała Ro-

sika i Jacka Chudzińskiego, a rozpoczęty
o godzinie 10.00 na stadionie „Wełny” Tur-
niej poprzedziła odprawa techniczna i
wspólne zdjęcie zawodników. Zmierzyło się
w nim 15 drużyn, w tym okazjonalnie utwo-
rzone w Skokach, a reprezentujące różne
organizacje i zakłady pracy oraz przez przy-
jaciół Skoczan z innych gmin. Wystąpiły
więc drużyny w 4 grupach. Grupę A two-
rzyły: Urząd Miasta i Gminy, Księża wśród
których w roli bramkarza wystąpił ksiądz
Karol Kaczor oraz OSP Skoki i Koło Węd-
karskie Skoki. W grupie B zagrali zawod-
nicy reprezentujący: Żabiczyn z Gminy
Mieścisko, Szubin, Policjantów i Popowo
Kościelne. Grupa C zagrała w składzie:
„Niedźwiadki” Gołańcz, MIR – BUD Sko-
ki, Soforek Szamocin, a w grupie D zagra-
li: „Nielba” Wągrowiec, „Przyjaciele”
Oborniki, „Budowlani” Rosik Skoki i Mie-
ścisko.

Rozgrywki grupowe toczące się równo-
legle na czterech polach przysiosły nastę-
pujące rezultaty: w grupie A: 1 m – ce Węd-
karze Skoki, 2 m – ce OSP Skoki. W gru-
pie B: 1 m – ce Żabiczyn, 2 m – ce Szubin.
W grupie C: 1 m – ce Soforek Szamocin, 2
m – ce MIR – BUD Skoki. W grupie D: 1
m –ce „Nielba”, 2 m – ce Popowo Kościel-
ne.

W rezultacie dalszych rozgrywek osta-
tecznym zwycięzcą Turnieju i zdobywcą 1
miejsca został Soforek z Szmocina. 2 miej-
sce zdobył Żabiczyn. Na 3 miejscu w rezul-
tacie rzutów karnych uplasowała się „Nie-
lba”, a na 4 miejscu drużyna „Wędkarzy”
ze Skoków.

Rozegrany Turniej przebiegł w sportowej
i życzliwej atmosferze i dostarczył wielu
emocji zarówno zawodnikom, jak i kibi-
com, a o udziale w nim i o szlachetnym celu,
który mu przyświecał świadczą pamiątko-
we dyplomy, puchary i gadżety otrzymane
przez uczestniczące w nim drużyny.

II KONCERT CHARYTATYWNY
Koncert tradycyjnie już odbywał się w

hali skockiego Gimnazjum.
W imieniu organizatorów uczestników

Koncertu powitali ks. Karol Kaczor oraz
Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie, a pro-
wadzili go i w roli konferansjerów wystąpi-

li Jadwiga Ranke i Antoni Wiśniewski.
Oprawę muzyczną całości zapewniła Skoc-
ka Kapela „Kowole”, tj. Mieczysław Ja-
rzembowski, Waldemar Błażyński i Anto-
ni Wiśniewski oraz towarzysząca im Mał-
gosia Jarzembowska.

W części artystycznej jako pierwsze wy-
stąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go z piosenkami „Po łące biega lato” i
„Kończy się lato”. Następnie pojawiały się
gorąco witane, zarówno te znane, jak i po-
wstałe okazjonalnie i improwizowane ze-
społy. Chór Kameralny pod dyrekcją An-
drzeja Kaliskiego zaprezentował melodie
ludowe: „Jade so jo jade” i „Oj nasi jadą”,
a Chór „Harfa” pod „batutą” Antoniego
Wiśniewskiego „Białe łabędzie” i pieśń
biesiadną „Pij braciszku, pij”. Bibliotekę
prezentowała też Grupa Artystyczna
„Skoczki” pod kierownictwem Mieczysła-
wa Jarzembowskiego, która wykonała pio-
senkę hip hop „Wiadomka” i „Autostop”
oraz kowbojski układ taneczny.

Wielkie ożywienie wywołały występy ta-
neczne prowadzonego przez Wiesławę
Hauke Zespołu „Roses”, w składzie któ-
rego pojawiły się tegoroczne absolwentki
Gimnazjum.

Zachwyt wzbudziły występy Zespołu
„Być może” skupiającego nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej, a przestawiającego
piosenki „Rosyjskie pierniki” i „Chłopcy
radarowcy” oraz Zespołu pedagogów Gim-
nazjum prezentującego piosenki „Bystra
woda” i „Maryna”.

Dużo humoru wniosły występy uczennic
z Gimnazjum Martyny Kucharskiej i Pau-
liny Szymkowiak, przygotowanych przez
Danutę Kobus-Bogunię, które zaprezento-
wały skecz w gwarze poznańskiej.

Jak zawsze niezawodne okazały się też
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Po-
trzanowie, które wspomagane przez panów
Ireneusza Beltra i Stanisława Kaczmarka
zaprezentowały uwspółcześnioną, poucza-
jącą wersję „Czerwonego Kapturka”, któ-
ra  szczerze rozbawiła publiczność. „W bar-
wach” Potrzanowa wystąpiły też muzyku-
jące dziewczęta: Magdalena, Alicja i Mar-
ta Kaczmarek.

Na Koncercie nie zabrakło też chórów
okazjonalnych, które pierwszy raz zapre-
zentowały się w trakcie I Koncertu Chary-

tatywnego w dniu 15 stycznia br. Wystąpiły
więc: chór Bractwa Kurkowego wraz z no-
wym członkiem księdzem Karolem Kaczo-
rem, chór pracowników Urzędu Miasta i
Gminy oraz chór Koła Rodzin Skockich. W
wykonaniu pierwszego z nich zabrzmiały
słowa pieśni „Hej sokoły” i „Konik na bie-
gunach”.

Z kolei standard piosenki biesiadnej
„Gdzie strumyk płynie z wolna” wypełnio-
ny nową treścią związaną oczywiście ze
Skokami oraz tematem wiodącym Koncer-
tu – remontem Kościoła – zaprezentowali
„Urzędnicy – Biesiadnicy”. Tak przedsta-
wił zespół w składzie ponadt 25 nieszkolo-
nych głosów na czele z Burmistrzem Tade-
uszem Kłosem i Skarbnikiem Aleksandrą
Kamińską, prowadzący Antoni Wiśniewski.
Występ spuentować można krótko i dobit-
nie: „nasza gmina jest fest – o yes, o yes”.

Ciekawą aranżację zaprezentował zespół
Koła Rodzin Skockich. W jego wykonaniu
zgromadzeni usłyszeli piosenki, które wie-
lu osobom przypomniały lata młodości, a
więc: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”,
„Que sera, sera” i „Bando – pożegnania
nadszedł czas”.

Występy pasjonatów – amatorów zakoń-
czyły słowa wspólnie śpiewanej przez
wszystkich wykonawców i publiczność pie-
śni „Jak szybko mijają chwile, jak szybko
płynie czas” oraz słowa podziękowań skie-
rowane przez księdza Karola Kaczora i
Burmistrza Tadeusza Kłosa do organizato-
rów i wykonawców koncertu oraz do pu-
bliczności za godne zachowanie i udział w
tej szlachetnej imprezie, jaką był dzisiejszy
Koncert, a był to naprawdę wspaniale i mile
spędzony czas.

Teraz nastąpił czas profesjonalistów i dal-
sza część artystyczna, w której wystąpiła
Kapela „Zza Winkla”, która swą muzyką,
śpiewem i humorem rozbawiła wszystkich
zgromadzonych.

Sobotni wieczór zakończyła zabawa ta-
neczna – skocka betonka, na której w roli
disc jockey’a oczekiwaniom bawiących sta-
rał się sprostać Antoni Wiśniewski.

AUKCJA I LOTERIA
Ale sobotnia uroczystość to nie tylko za-

bawa. Uatrakcyjniła i wzbogaciła ją wielka

Dwie imprezy połączone wspólnym celem, tj. zbiórką środków na remont Kościoła pw. Św. Mikołaja
Biskupa zdominowały życie Skoczan i ich przyjaciół w sobotę, 23 września br. Pierwszą z nich był odbywa-
jący się od godz. 10.00 Turniej Piłki Nożnej. Drugą stał się II Koncert Charytatywny organizowany przez
Społeczną Grupę „Skoczanie – Kościołowi” wraz z księdzem Proboszczem Karolem Kaczorem i Samorzą-
dem Miasta i Gminy w Skokach.

Dokończenie na str. 8
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Projekt „Szlak kościołów drewninych wokół Puszczy Zielonka”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

 i budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

SZLAK KO�CIO£ÓW DREWNIANYCH
� rozpoczêcie projektu

Zadanie to, jest już kolejnym projektem (po
programie „Renowacja i rozbudowa infra-
struktury turystycznej na terenie Puszczy Zie-
lonka i okolic wraz z wydaniem mapy, prze-
wodnika i materiałów promocyjnych” finan-
sowanego z SAPARDU) który uzyskał dofi-
nansowanie z Funduszy UE.

Celem programu „Szlak kościołów drew-
nianych wokół Puszczy Zielonka” jest stwo-
rzenie warunków do dobrego zapoznania się
z dziedzictwem drewnianej architektury sa-
kralnej na terenie gmin Związku. Właściwe
docenienie wartości duchowych i material-
nych związanych z drewnianymi kościołami
powinno przyczynić się do zwiększenia troski
o zachowanie ich w historycznej postaci za-
równo, jeżeli chodzi o bryłę kościoła, wnętrza,
cmentarz przykościelny a także otaczający
krajobraz. Program ma zwrócić uwagę na
jeszcze jedną zależność. Szlak kościołów
drewnianych prowadzonych jest wokół pusz-
czy, która stanowi zaplecze naturalnego bu-
dulca, czyli drewna. Pokazuje więc jak bliskie
było w dawnych czasach współistnienie czło-
wieka ze środowiskiem naturalnym (lasem),
jak bezpośredni był związek między kulturą a
naturą.

Programem zostały objęte kościoły drew-
niane znajdujące się w następujących miej-
scowościach:
- Kicin w gminie Czerwonak,
- Wierzenica i Uzarzewo (kościół szachulco-

wy) w gminie Swarzędz
- Długa Goślina w gminie Murowana Gośli-

na,
- Węglewo w gminie Pobiedziska,
- Kiszkowo, Łagiewniki i Sławno w gminie

Kiszkowo
- Skoki (kościół szachulcowy), Jabłkowo,

Raczkowo i Rejowiec (dawny zbór), w gmi-
nie Skoki.
Projekt „Szlak kościołów drewnianych

wokół Puszczy Zielonka” został przygotowa-
ny pod kątem turystyki samochodowej – ko-
rzysta z istniejącej sieci dróg. Pętla obejmu-
jąca dziewięć z tych kościołów, przebiegająca
wokół puszczy, liczy ok. 90 km. W przypadku
wyjazdu z Poznania długość całej trasy wyno-
si około 110 km (uwzględniając dojazdy do

kościołów w Kicinie i Wierzenicy). Z główną
pętlą szlaku łączą się drogi dojazdowe dopro-
wadzające do trzech pozostałych kościołów
tak, że wszystkie drewniane świątynie na te-
renie gmin Związku objęte są programem.

W ramach projektu maja zostać wykonane
następujące prace:
· opracowanie merytoryczne przebiegu trasy,
· oznakowanie szlaku,
· ustawienie tablic informacyjnych przy obiek-

tach,
· opracowanie i wydanie map wielkoforma-

towych,

· przygotowanie materiałów kartograficznych
z prawami autorskimi,

· przygotowanie i wydanie przewodnika „Szlak
Kościołów Drewnianych” oraz „Gdzie jeść,
gdzie spać ....”,

· opracowanie merytoryczne i wydanie płyty
muzycznej CD z muzyką sakralną,

· opracowanie merytoryczne i wydanie płyty
DVD zawierającej multimedialną prezenta-
cję szlaku,

· opracowanie strony internetowej dot. „Szla-
ku Kościołów Drewnianych”,

1 września br. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim umo-
wę na realizację projektu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Projekt ten uzyskał dofinansowa-
nie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla działania w Priorytecie 1, Dzia-
łanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury (projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury).

· wykup powierzchni wystawienniczej i orga-
nizację stoiska na Targach „Tour Salon
2007”,

· spotkania promocyjne z mediami,
· organizację „dni otwartych” na szlaku ko-

ściołów drewnianych – objazd promocyjny
Szlaku,

· warsztaty szkoleniowo – informacyjne dla
zarządców obiektów sakralnych i służb
ochrony zabytków, dla samorządów oraz dla
organizacji turystycznych,

· wydanie materiałów i gadżetów promocyj-
nych.

Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą
600.000,00 zł brutto. Kwota dotacji ze środ-
ków Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego zakładana jest na
poziomie 301.800,00 zł.

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

„Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka”

nr. Z/2.30/I.1.4/383/05
tel. kom.: 500  078  626

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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GP WIELKOPOLSKI W BRYDŻU
SPORTOWYM

Drugi raz Skoki gościły najlepszych brydżystów z Wielkopolski,
Kujaw i Pomorza na turnieju z cyklu Grand Prix  Wielkopolski. Cykl
turniejów obejmuje 14 zawodów na terenie naszego województwa.
Impreza w Skokach była 10 turniejem tego cyklu. O randze spotkań
niech świadczy fakt, że na zawody do Skoków zjechały aż 43 pary z
wyżej wymienionych regionów wśród nich zawodnicy grający w I lidze
polskiej. Więcej par uczestniczyło tylko w turnieju w Ostrzeszowie,
natomiast zdecydowanie mniej m.in. w Koninie, Złotowie, Oborni-
kach, Kórniku, Wałczu.

Piękna pogoda, perfekcyjne przygotowanie turnieju, dużo i dobre
nagrody, posiłek, sprawiły, że nasza impreza pozostanie w pamięci
uczestników o czym świadczyły wypowiedzi samych zainteresowanych.

Turniej otworzył Pan Krzysztof Migasiewicz radny powiatu wągro-
wieckiego  a nagrody na zakończenie spotkania wręczał Burmistrz M
i G Skoki Pan Tadeusz Kłos.

Organizatorzy zawodów klub brydżowy Impas Axel – Met,  skła-
dają ogromne podziękowanie osobom, które pomogły zorganizować
turniej : Panu Michałowi Nowakowskiemu , oraz młodzieży Piotrowi
Mielcarkowi, Radkowi Modlibowskiemu, Marcie Szmyrze, Oli Samol.

Osobne podziękowanie kierujemy pod adresem tych,którzy jak za-
wsze wspierają nas finansowo w tego rodzaju przedsięwzięciach:
- puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe  ufundował Burmistrz M i

G Skoki  Pan Tadeusz Kłos
- wyżywienie dla uczestników( 86 osób) ufundowali Panowie Krzysz-

tof Migasiewicz oraz Jarosław Modlibowski
- nagrody rzeczowe, finansowe,   główny  sponsor zespołu Pan Maciej

Wójcik oraz firma Axel – Met. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Informacja z ostatniej chwili.
Wg nowego podziału regionalnego oraz zgłoszeniu do rozgrywek

większej niż zakładano ilości drużyn  od nowego sezonu Skoki będą
reprezentowane przez dwie drużyny i obie zagrają w lidze okręgowej
a nie jak pierwotnie zakładano w „A” klasie będą to:

- Wełna Skoki (M. Futro, A. Kot, J. Modlibowski, W. Sierzchuła, G.
Samol)

- Impas Axel – Met Skoki (J. Wójcik, R. Fryska, M. Lewandowski,
M. Wołkow, J. Pisarek, T. Mielcarek)

  Grzegorz Samol

WIADOMOŚCI SPORTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
og³asza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

podinspektor ds. ksiêgowo�ci bud¿etowej

WYMAGANIA NIEZBÊDNE
Wykszta³cenie: wy¿sze.
Ogólna wiedza z zakresu rachunkowo�ci, finansów publicznych i
sprawozdawczo�ci bud¿etowej.
Dobra znajomo�æ obs³ugi komputera w zakresie �rodowiska WIN-
DOWS i programów u¿ytkowych.
Umiejêtno�æ korzystania z internetu.
Umiejêtno�æ interpretowania przepisów prawa.
Umiejêtno�æ pracy w zespole i zdolno�æ analitycznego my�lenia.
Komunikatywno�æ, odpowiedzialno�æ, wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAÑ NA STANOWISKU
Prowadzenie ewidencji analitycznej i terminowa egzekucja do-
chodów z tytu³u najmu lokali i wp³ywów ze sprzeda¿y drewna.
Rozliczanie kosztów poniesionych przez najemców lokali.
Prowadzenie ewidencji analitycznej maj¹tku.
Uczestniczenie w pracach nad opracowywaniem bud¿etu i planu
finansowego Urzêdu.
Sporz¹dzanie sprawozdañ bud¿etowych.
Dekretacja dokumentów ksiêgowych dotycz¹cych obrotu bezgo-
tówkowego oraz ich weryfikacja pod wzglêdem formalnym i ra-
chunkowym.
Obs³uga programu bankowo�ci elektronicznej.
Terminowa realizacja zobowi¹zañ bezgotówkowych (sporz¹dza-
nie przelewów) na rzecz wierzycieli.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kserokopia dokumentu po�wiadczaj¹cego wymagane wykszta³-
cenie.
2. O�wiadczenie kandydata, ¿e nie by³ karany za przestêpstwo
pope³nione umy�lnie.
3. O�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 ze zmianami) oraz ustaw¹ z dnia 22 marca 1999 r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593
ze zmianami).

Wymagane dokumenty  wraz z ¿yciorysem  i listem motywacyj-
nym nale¿y sk³adaæ do 20.10.2006 r.:
· osobi�cie w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach;
· poczt¹ na adres Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach - z dopi-
skiem �Dotyczy naboru na stanowisko urzêdnicze� (decyduje data
wp³ywu);
· poczt¹ elektroniczn¹ na adres sekretariat@skoki.nowoczesnag-
mina.pl  - w przypadku posiadanych uprawnieñ do podpisu elek-
tronicznego.
O terminie przeprowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego, spe³-
niaj¹cy wymagania niezbêdne kandydaci, zostan¹ powiadomie-
ni indywidualnie.
Lista kandydatów, którzy spe³ni¹ wymagania formalne okre�lone
w niniejszym og³oszeniu a nastêpnie informacja o wynikach prze-
prowadzonego naboru, bêd¹ umieszczone w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu.

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz K³os

TURNIEJ WIEJSKIEJ LIGI
PIŁKI NOŻNEJ 2006

Po dziewiętnastu rozegranych meczach zbliża się koniec Turnieju
Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej 2006. Zakończy je powtórka meczu dru-
żyn z Pawłowa Skockiego i Rakojad. Spotkanie odbędzie się w dniu 1
października w Skokach na dolnej płycie o godzinie 15:00.

Na zdjęciu prezentujemy zwycięską drużynę z Potrzanowa i jej częściowy skład.
Stoją od lewej u góry: Andrzej Burzyński, Krzysztof Michalski, Krystian Słomiń-
ski (kapitan), Damian Król, Dawid Sroczyński, Adam Dull, Kamil Springer, z
lewej na dole: Marcin Stolarczyk, Szymon Szwed, Bartosz Szwed, Waldemar Maj,
Sebastian Słomiński, Marcin Rakowski
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aukcja prowadzona przez Przemysława Bo-
gunie i loteria, na którą losy było można
wraz z innymi gadżetami i pamiątkami na-
bywać zarówno przed jak i w czasie impre-
zy.

W trakcie aukcji wylicytowano 32 przed-
mioty, w tym między innymi grafiki wyko-
nane przez Stanisława Dereżyńskiego i Ry-
szarda Kruka, zegarek kieszonkowy w
ozdobnej kopercie i zegar retro w drewnia-
nej oprawie, obrazy o tematyce religijnej i
świeckiej, rowerki dziecięce i słoje suszo-
nych prawdziwków, banknoty rosyjskie
sprzed roku 1917, obrazy olejne i fotogra-
fie papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI
wykonane przez Waldemara Wylegalskie-
go, a także kamerę marki Sony i gobelin w
złoconej ramie. Ten ostatni zyskał naj-
wyższą cenę i znalazł nabywcę za 1500 zł.

W trakcie loterii rozlosowano wiele na-
gród, wśród których znalazły się: telewizor,
wieża stereofoniczna, kuchenka mikrofa-
lowa, talon na 0,5 tony węgla, talon na za-
kup karpi i karasi, bon towarowy do skle-
pu odzieżowego, talon na usługę fryzjerską,
talon na usługę kosmetyczną, dwa darmo-
we bilety na przejazd do Paryża i z powro-
tem, kołdra puchowa, komplet pościeli,
zegarki, maskotki, włóczka, wełna owcza,
przybory kuchenne, gadżety komputerowe,
zestaw toreb turystycznych, ozdobne świe-
ce, kompozycje kwiatowe, czajnik, radio z
odtwarzaczem CD.

PODSUMOWANIA NADSZEDŁ CZAS
Sobotnie imprezy dobiegły końca. Do-

starczyły one wiele rozrywki i przeżyć du-
chowych wszystkim, którzy zechcieli z nich
skorzystać. Ponownie pokazały też, że
wspólny szlachetny cel czyli gromadzenie
środków na remont skockiego kościoła pa-
rafialnego, potrafił zjednoczyć nie tylko
wielu Skoczan, ale i naszych przyjaciół z
innych społeczności.

Wyniki Turnieju i Koncertu, dedykowa-
nych przez organizatorów wszystkim do-
tychczasowym i przyszłym darczyńcom,
znajdują się w trakcie podsumowania. Nie-
mniej już dzisiaj możemy powiedzieć, że
wpłynęło z nich ponad 17 tys. zł, które za-
siliły fundusz remontu Kościoła Św. Miko-
łaja Biskupa w Skokach.

O szczegółach, o wpływach uzyskanych z
poszczególnych przedsięwzięć poinformu-
jemy czytelników w październikowym wy-
daniu „Wiadomości Skockich”. Wówczas
też zaprezentujemy ofiarodawców oraz
osoby, które pomogły w organizowaniu so-
botnich uroczystości.

E. LUBAWY

Dokończenie ze str. 5

Rocznica ta stała się okazją do spotkania naj-
bliższych, ich dzieci, wnuków i prawnuków oraz
ich rodzin w domu dziadków. Stała się też okazją
do odwiedzin i złożenia Jubilatom życzeń przez
Burmistrza Tadeusza Kłosa, Sekretarza Gminy
Blankę Gaździak i Kierownika USC Joannę
Wolicką- Przywarty. Spotkania te stały się też
okazją do wspomnień z życia Jubilatów, które
doprowadziły do tego, że dzisiaj cieszą się do-
robkiem życia i szczęściem swych najbliższych.

Pani Marianna, urodzona 11 maja 1925 roku
w Jaworówku i o 2 m-ce starszy od niej pan Jó-
zef urodzony w Pawłowie Skockim do 1939 roku
wraz ze swymi rodzinami zamieszkiwali w Ja-
worówku. Ich spokojne życie zakłóciła wojna.
Pani Marianna, jak wszystkie polskie dzieci była
zmuszona pracować u niemieckiego rolnika, a
pan Józef trafił na roboty przymusowe do nie-
mieckiego majątku ziemskiego w obecnym po-
wiecie Krosno Odrzańskie, skąd  wraz  z ucie-
kającymi przed ofensywą radziecką gospodarza-
mi wyjechał w głąb Niemiec.

Po zakończeniu wojny Józef Skibiński tak jak
wielu Polaków wyruszył w drogę powrotną do
domu rodziców. Wrócił do Jaworówka. Teraz
znający się z ławy szkolnej Józef i Marianna spo-
tkali się ponownie i tutaj rozkwitła ich miłość
uwieńczona związkiem małżeńskim.

60 lat minê³o
Jubileusz Marianny i Józefa Skibiñskich

13.08. br.  minęło 60 lat od dnia gdy pani Marianna i pan Józef Ski-
bińscy mówiąc sakramentalne „tak” przed ówczesnym Wójtem Gmi-
ny Mieścisko, a następnie potwierdzając to w kościele wstąpili w zwią-
zek małżeński i utworzyli rodzinę.

Lata powojenne były ciężkie. Młodzi małżon-
kowie zamieszkali wspólnie w Jaworówku, gdzie
pan Józef pracował w miejscowej cegielni. Tak
było do roku 1950, gdy zdecydował się na pracę
w Zakładach Metalurgicznych „POMET” w Po-
znaniu, gdzie pracował do roku 1977. Pan Józef
wspomina jak dojeżdżał do pracy- najpierw 6 km
na stację do Mieściska, następnie pociągiem do
Skoków i dolej po przesiadce do Poznania. Po-
dobnie było z drogą powrotną- nieraz zimą z po-
wodu awarii lokomotywy lub nieprzejezdnego
toru drogę powrotną Skoki- Mieścisko wraz z
innymi dojeżdżającymi pokonywał pieszo. To   za-
ważyło na tym , że zdecydował się na kupno działki
i budowę domu w Skokach, skąd dojazd do Po-
znania był już łatwiejszy.Pani Marianna w tym
czasie zajmowała się domem i wychowaniem dzie-
ci, a następnie wychowaniem wnuków.

Państwo Skibińscy wychowali siedmioro dzie-
ci, doczekali się 10 wnuków i 5 prawnuków. Pań-
stwo Skibińscy w swym postępowaniu zawsze
mieli na względzie dobro najbliższych, a swe
dzieci i wnuki starali się wychować na pracowi-
tych i godnych swego rodu następców. Ich do-
świadczenie i całe życie jest dowodem i przykła-
dem na to, że „Prawdziwą  miłość poznaje się,
nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.

 E. Lubawy

WIELKOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNO –
STYPENDIALNY

Dzieci z wybranych szkół podstawowych w miejscowościach: Rogalinek, Miały i Pawłowo
Skockie już od września br. będą mogły uczestniczyć w pilotażowym   programie: „Teraz
wiem więcej!”. Przedział wiekowy uczestników mieści się w granicach od 8 do 12 lat.

Idea, która przyświeca programowi to zorganizowanie dzieciom z terenów wiejskich atrak-
cyjnych zajęć pozalekcyjnych, które swoim charakterem przyczynią się do wyrównania szans
edukacyjnych w stosunku do dzieci z terenów miejskich. Ponadto założenia programu zakła-
dają rozbudzenie w dzieciach nowych zainteresowań, uwrażliwienie na losy drugiego czło-
wieka czy też odpowiedzialne podejście do otaczającego świata.

Główne dziedziny wiedzy, na których opiera się program to kultura, ekologia i edukacja
społeczno – humanitarna. Przykładowe zagadnienia, z jakimi zetkną się dzieci to – z dziedzi-
ny kultury: fotografia, taniec, teatr, sztuka użytkowa; z obszaru ekologii: woda, odnawialne
źródła energii, segregacja odpadów, ochrona przyrody; w zakresie edukacji społeczno – hu-
manitarnej: wolontariat, niepełnosprawność, prawa człowieka czy temat uchodźców. Zajęcia
przygotowane są dla 20 uczestników w każdej ze szkół. Ponadto dzieci otrzymają stypendium
na pokrycie bieżących wydatków związanych z nauką. Zakończenie programu nastąpi w grud-
niu br. i w tym okresie uczniowie otrzymają na pamiątkę dyplomy i nagrody książkowe.
Projekt powstał dzięki inicjatywie Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, mieszczą-
cej się w Poznaniu przy ul. Woźnej 12. Zapraszamy rodziców do zapoznania się ze szczegółami
programu - na stronie: www.wfrr.org.pl  . Program współfinansuje  Kuratorium Oświaty.

Agnieszka Jankiewicz
Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego Poznań
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Wycieczka wyruszyła ze Skoków w godzi-
nach nocnych 11.08,  by po przekroczeniu
granicy w Ogrodnikach i zwiedzeniu urokli-
wego miejsca nad Niemnem, w którym przyj-
muje on wody Wilii i Wilejki, w godzinach
południowych następnego dnia dotrzeć do
Ejszyszek.

Tutaj gorąco witani przez litewskich współ-
organizatorów znaleźli zakwaterowanie u
polskich rodzin w Ejszyszkach i Butrymań-
cach.

Tutaj też w godzinach wieczornych w miej-
scowym Domu Kultury spotkali się z miesz-
kańcami, którzy powitali ich koncertem mło-
dzieżowego zespołu wykonującego utwory w
języku polskim. Niestety nasi wycieczkowicze
nie mogli się odwzajemnić, gdyż z uwagi na
zagrożenie terrorystyczne w Londynie nie
zdążył dotrzeć ich dyrygent Andrzej Kaliski.
Dopiero w godzinach rannych następnego
dnia, poprzez Gorzów, Gdańsk i Wilno uda-
ło mu się dotrzeć i połączyć z uczestnikami
wycieczki.

Niedzielny dzień rozpoczęto od udziału we
mszy św.  odpustowej w kościele pod wezwa-
niem Najświętszej Marii Panny w Podborzu.
Chór śpiewał w trakcie mszy, a po niej na proś-
bę miejscowego proboszcza wykonał jeszcze
kilka utworów z repertuaru Musica Sacra.

Po obiedzie w miejscach zakwaterowania
nastąpiło spotkanie w Domu Kultury w Ej-
szyszkach, w trakcie którego skoczanie dali
koncert pieśni ludowych zakończony pieśnią
Wa Pensjero z opery Nabuco Verdiego. Połą-
czone  chóry śpiewały też na wieczornej mszy
świętej w kościele w Ejszyszkach, a następnie
zwiedziły Ejszyszki,  w tym miejscowy szpital,
gdzie w kaplicy przy szpitalnej grupa ich człon-
ków spontanicznie zaśpiewała kilka pieśni.

Wieczór tego dnia zakończyła impreza in-
tegracyjna z gospodarzami, trwająca do go-
dziny  drugiej, w trakcie której śpiewom i tań-
com nie było końca.

W poniedziałek, 14.08 wycieczkowicze po-
żegnali gościnne Ejszyszki i udali się do Wil-
na  pod Ostrą Bramę. Tutaj w kościele, w któ-
rym na msze święte uczęszczał Józef Piłsud-
ski i w którym do czasu ich przeniesienia na
Wawel, a serca na Rossę zostały złożone Jego
szczątki, zaśpiewano Gaude Mater Polonia.
Na prośbę wileńczyków kilka utworów wyko-
nano też  w kaplicy Matki Bożej Ostrobram-
skiej. Następnie zwiedzano wileńską Starów-
kę, gdzie okazjonalnie koncertowano w po-
szczególnych kościołach. Po wizycie na Uni-
wersytecie im. Stefana Batorego i w Katedrze,
udano się do odległych o około 30 km Tur-
gieli, z której to miejscowości pochodzi wy-
stępujący na Festiwalu Kultury Kresowej w
Mrągowie Zespół Turgielanki.

Nadszedł dzień 15 sierpnia, dzień Święta
Niepodległości, który to dzień wycieczka spę-

dziła w Wilnie. W godzinach przedpołudnio-
wych zwiedzano miasto, w tym Wzgórze Trzech
Krzyży oraz perełkę architektury gotyckiej
kościół Świętej Anny i kościół Benedyktynów,
których historię ciekawie wszystkim przybliżył
uczestnik wycieczki Adam Celka. Zgodnie z
planem o godz.12 wycieczka przybyła na
Cmentarz na Rossie, gdzie odbywały się uro-
czystości patriotyczne związane z odzyskaniem
niepodległości przez III Rzeczpospolitą. W
trakcie uroczystości odbywających się przy
Mauzoleum Matki Józefa Piłsudskiego i Ser-
ca Marszałka chór złożył wiązankę kwiatów i

na  prośbę organizatorów zaśpiewał hymn
Gaude Mater Polonia, a następnie jeszcze kil-
ka innych utworów, w tym Modlitwę o pokój.
Tutaj też okazało się, że uczestnikiem uroczy-
stości był światowej sławy bas pan Bernard
Ładysz, który w trakcie nawiązanej rozmowy
wysoko ocenił umiejętności chóru. Na  pamiąt-
kę pozostało wspólne zdjęcie chórzystów z
panem Ładyszem i jego żoną.

Po uroczystościach wycieczka udała się w
drogę powrotną do Polski. Po drodze zatrzy-
mano się jeszcze w kościele Piotra i Pawła i w
Muzeum na Zamku w Trokach.

Na drugi dzień około godz.7 wycieczkowi-
cze witali Skoki.

Relację niniejszą oparto na wspomnieniach
pani Grażyny Kubiak i pana Andrzeja Mizgaj-
skiego, należącego równocześnie do ścisłej
grupy organizatorów wycieczki, a który pod-
sumowując pobyt na Litwie mówi:

 „Poznaliśmy społeczeństwo tamtejsze, na-
wiązały się nowe znajomości, a być może i
przyjaźnie. Podczas bardzo kameralnych roz-
mów przy stole w rodzinach, poznaliśmy od
poszewki problemy, którymi żyją polskiej na-
rodowości mieszkańcy Litwy. Były zobowią-
zania i obietnice odwiedzin, szczególnie pod-
czas pobytów ich w naszym kraju i nas w ich
kraju (jeżdżą do Wielkopolski do Kaźmierza

koło Szamotuł, na słynne u nich Kaziuki, są
co roku w Mrągowie na Festiwalu Zespołów
Kresowych). Są chętni do nawiązania bliż-
szych kontaktów. Społeczeństwo jest ubogie,
ma potrzeby żeby ich wspomagać. W miej-
scowościach, które odwiedzaliśmy grupy pol-
skie są grupami dominującymi, żyjącymi z
pozostałymi grupami narodowościowymi.
Zachowują i kultywują polską tożsamość na-
rodową (mówią i rozmawiają w języku pol-
skim, chodzą do polskich szkół, ich dzieci stu-
diują w Polsce, u siebie utrzymują polskie
szkoły, chodzą do polskich kościołów, w któ-

rych liturgia jest odprawiana w języku pol-
skim, a proboszczami są Polacy, ściśle współ-
pracujący z księżmi z Polski). Na każdym kro-
ku widać dążność do zachowania polskości ,
szczególnie w Wilnie i wśród starszego poko-
lenia. Dbają o przywrócenie na zabytkach ta-
blic upamiętniających ważne wydarzenia w ta-
kim kształcie i o takiej treści jaka była za cza-
sów I i IIRzeczpospolitej. Rozwijają kulturę
polską organizując zespoły artystyczne wyko-
nujące tańce i pieśni oraz piosenki związane z
regionem „Wileńszczyzny”, jak ten region
dumnie nazywają. Miło było znaleźć się w nie-
malże centrum obchodów Dnia Wojska Pol-
skiego w Wilnie, u grobu Matki Wielkiego
Polaka i Jego Serca, biorąc czynny udział w
obchodach rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Była to podniosła uroczystość co czuliśmy
wszyscy. Odegraliśmy pewną, niebagatelną
rolę w bardziej podniosłym przeżywaniu tej
uroczystości przez wszystkich jej uczestników.
Dużo zadowolenia przyniósł nam wszystkim
fakt uzyskania bardzo pochlebnej oceny na-
szych umiejętności w zakresie śpiewu wysta-
wionej przez samego Bernarda Ładysza. Jed-
nym z celów wspólnego z chórem wągrowiec-
kim wyjazdu była pewna integracja obydwu
chórów, co w dużym stopniu się udało.”

E. LUBAWY

Chór Kameralny na Litwie

Koncert na Rossie.
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
INTERNETOWE CENTRUM

Czwartego  września w bibliotece szkolnej nastąpiło oficjalne otwar-
cie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które ma słu-
żyć uczniom  przede wszystkim jako nieograniczone źródło wiedzy.
Komputery z dostępem do Internetu to szybkość i wieloaspektowość
w docieraniu do konkretnej informacji oraz możliwość doskonalenia
umiejętności selekcji wiadomości.

Centrum zostało wyposażone w cztery stanowiska komputerowe oraz
urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, kopiarka, skaner). W każdym
z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy
multimedialne: Powszechną encyklopedię PWN, Słownik języka pol-
skiego. Zgodnie z założeniami MEN to właśnie bibliotece w zrefor-
mowanej szkole powierzono rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej, któ-
ra ma przygotowywać młodzież do swobodnego funkcjonowania w
społeczeństwie informacyjnym.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to kolejne przed-
sięwzięcie w naszej szkole służące uczniom i stwarzające im nowocze-
sne warunki nauki.

Niewiele placówek może pochwalić się tak profesjonalnym zaple-
czem dydaktycznym, jaki oferuje uczniom nasza szkoła: pracownia
multimedialna, dwie sale komputerowe, specjalistyczna pracownia do
nauki języków obcych, sala gimnastyczna a także wielofunkcyjne bo-
isko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

Od nowego roku szkolnego wprowadzono informatykę w kształce-
niu zintegrowanym, a w klasach pierwszych dodatkowo dwie godziny
nauki języka obcego kontynuowanego w klasach starszych.

Stałej modernizacji i remontom zostaje sukcesywnie poddawany
budynek szkoły, co ma wpływać nie tylko na stworzenie uczniom jak
najlepszych i bezpiecznych warunków pracy, ale także być miejscem,
w którym przyjemnie spędza się wolny czas, rozwija swoje pasje i zain-
teresowania (m.in. poprzez uczestnictwo w wielu kołach zaintereso-
wań rozwijających różnorodne umiejętności uczniów, wycieczkach,
rajdach, konkursach, zawodach).

SPOTKANIE Z EWĄ BŁASZCZYK
To już trzecie spotkanie z cyklu ,,Bajeczne niedziele u Raczyńskich”,

w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Po spotkaniach z Bar-
toszem Opanią oraz Piotrem Adamczykiem przyszła kolej na Ewę Błasz-
czyk, aktorkę teatralną i filmową ( np. serial ,,Samo życie”). Ewa Błasz-
czyk to nie tylko znakomita aktorka, to przede wszystkim wspaniały czło-
wiek, matka bliźniaczek Mani i Oli Janczarskich ( Ola po śmierci kli-
nicznej i śpiączce walczy ze skutkami niedotlenienia) oraz założycielka
fundacji AKOGO? wspierającej budowę kliniki dla dzieci ,,Budzik”.

W niedzielę 17 września uczniowie kształcenia zintegrowanego:
Dariusz Dziel, Blanka Kopydłowska, Patrycja Korczak, Sara Krych,
Marta Kubicka, Karol Malec, Edward Surdyk, Bartosz Szymaś, Julia
Wasylewicz mogli wysłuchać fragmentów utworów Czesława Janczar-
skiego ( dziadek Mani i Oli) w wykonaniu pani Ewy. Po zakończeniu
bajecznej niedzieli udało nam się zdobyć autografy oraz wykonać kil-
ka zdjęć z zaproszonym gościem. Stałym elementem wyjazdów jest
wizyta w księgarni, mająca na celu zapoznanie się z nowościami wy-
dawniczymi.

Lidia Eksler

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Wyjątkowo piękna pogoda pierwszych jesiennych dni spowodowa-

ła, że wielu amatorów pobytu na łonie przyrody odwiedziło las. Szko-
da, że po tych odwiedzinach zostało sporo śmieci.

Podczas corocznej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA dzieci ochoczo
wyruszyły do lasu i na tereny otaczające szkołę, dając przykład tym,

którzy nie umieją połączyć wypoczynku z dbałością o czystość najbliż-
szego otoczenia. Niestety, jak zwykle udział w akcji okazał się bardzo
potrzebny, bo szybko zapełniono worki różnego rodzaju odpadami.

Pierwszoklasiści znajdując przy okazji grzyby, stwierdzili że las od-
płacił im za sprzątanie. Dobrze by było, gdyby te słowa najmłodszych
mieszkańców naszego miasta stały się dewizą wszystkich, którzy igno-
rują zasady kulturalnego zachowania.

SPORT SZKOLNY
Dnia 18 września 2006r. reprezentacja naszej szkoły brała udział w

III Biegu Przełajowym o Puchar Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”, zorganizowanym w samym jej centrum – Zielonce koło
Murowanej Gośliny.

Głównym celem tejże imprezy była promocja puszczy  oraz popula-
ryzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku. Po zaciętej rywali-
zacji w kategorii szkół podstawowych nasza sztafeta zajęła III miej-
sce.

Skład drużyny od lewej: Lehmann Monika, Kamińska Patrycja, Dull
Adrian, Zywert Marcin, Bartol Łukasz, Stiller Mateusz, Pajączek Ja-
kub, Kramer Radosław, Foińska Hanna, Kucz Sandra, Zamecka Li-
lianna, Witkowska Maja. Opiekunem uczniów była Katarzyna Dziel.

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI

ŻEGNAJ LATO NA ROK
Podczas minionych wakacji uczniowie uczęszczający do ZSP w Jabł-

kowie nie  narzekali na wakacyjną nudę. Każdy, komu nie w smak
było siedzenie w domu, mógł skorzystać  z różnych form wypoczynku.
I tak, od 3 do 22 lipca  dzieci uczestniczyły  w półkoloniach, podczas
których organizowane były wypady do kina oraz – jako że pogoda sprzy-
jała -  nad okoliczne jeziora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wycieczki do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Na szlaku auto-
karowych wypraw znalazła a się m. in. Kruszwica,  bazylika w Liche-
niu  a także osada w Biskupinie, do której koloniści dotarli kolejką
wąskotorową ze Żnina.

Równie ciekawie przedstawiał się program wypoczynku w drugim
miesiącu wakacji. Uczniowie, którzy na zakończenie roku szkolnego
otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, wyjechali na czterodniową wy-
cieczkę do Zakopanego i Białego Dunajca. Natomiast ci, którym nie
dane było przemierzać górskich szlaków, mogli wypocząć na koloniach
zorganizowanych w pobliskim Rogoźnie. Tam, przebywając w pięknie
położonym ośrodku wypoczynkowym,  mogli kąpać się w jeziorze, ko-
rzystać ze sprzętu wodnego czy wyszaleć w tańcu podczas wieczornych
dyskotek.

Beztroskie letnie dni  szybko minęły. Pozostały pamiątki, wspomnie-
nia utrwalone na fotografiach i nadzieja, że jeszcze tylko  dziewięć
pracowitych miesięcy i ... wakacje!

DOBRY ZWYCZAJ
– NIE PORZUCAJ (ŚMIECI!)

Jak co roku, w połowie września, uczniowie i nauczyciele szkół wiej-
skich przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W
piątek 15 września, zaopatrzeni w worki i gumowe rękawice, wyruszy-
li w teren.

Młodsze dzieci sprzątały swe boiska i najbliższe otoczenie szkół.
Natomiast starsze zbierały śmieci porzucone w wioskach, przydroż-
nych rowach czy  wokół przystanków autobusowych. Cieszy fakt, że
dzieciom i młodzieży taka akcja sprawia radość nie tylko ze względu
na przepadające tego dnia zajęcia. Satysfakcję znajdują w tym, że świa-
domie mogą zrobić coś dobrego dla przyrody i otoczenia, w którym
żyją. Optymizmem napawa również  fakt, że, jak się wydaje, worków z
odpadami jest każdego roku mniej. Może więc postawa dorosłych także
ulega zmianie?
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Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 100/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 22 wrze�nia2006r.

OG£OSZENIE o I PRZETARGU
Na podstawie przepisów rozdzia³u 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09. 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowañ na zbycie nieruchomo�ci (Dz.U. Nr 207,poz.2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,  tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

og³asza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej
zabudowanej  (budynki kwalifikuj¹ siê do rozbiórki) po³o¿onej w Rejowcu
obejmuj¹cej dzia³kê Nr 91/4 o pow. 0,0866 ha.
1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci  wynosi: 8.000,00 z³ (zwol-
nienie z VAT)
2. Wysoko�æ wadium:                                                    1.600,00 z³
3. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiêdze  wie-
czystej K.W nr 51.399 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w W¹growcu
nie wykazuje obci¹¿eñ.
4. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodar-
czymi wybudowanymi w technologii tradycyjnej. Wymienione obiekty ule-
g³y czê�ciowo zawaleniu lub gro¿¹ zawaleniem i kwalifikuj¹ siê do rozbiór-
ki.
5. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿ona jest na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej. W obowi¹zuj¹cym studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki s¹ to
tereny zainwestowania jednostek osadniczych.
6. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Sko-
kach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
- Nr konta: 07  102039030000150200118521 z odpowiednim wyprzedze-
niem, tak aby wadium wp³ynê³o  na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Sko-
kach  najpó�niej do dnia 06 listopada 2006r (poniedzia³ek).
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 10
listopada 2006r. (pi¹tek) o godz. 10oo.
8. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej umo-
wy sprzeda¿y
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od za-
warcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.
9. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w terminie
wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z wa¿-
nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu
do publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2
tel. (061) 8925-814 lub 815.

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 94/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 13.09.2006r.

OG£OSZENIE o III PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

og³asza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci grunto-
wej zabudowanej budynkiem inwentarskim po³o¿onej w Rejowcu  obej-
muj¹cej dzia³kê Nr 89/4 o pow. 0,1224 ha..

1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomo�ci wynosi:  14.000,00 z³
(zwolnienie z podatku VAT)
2. Wysoko�æ wadium:                                                         2.500,00 z³
3. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg ponosi dodatkowo koszty
zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomo�ci do sprzeda¿y w wysoko�ci:
1.200,00 z³
4. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomo�æ zapisana w ksiêdze  wie-
czystej  K.W Nr 47.222 przez S¹d Rejonowy w W¹growcu nie wykazuje
obci¹¿eñ.
5. Opis nieruchomo�ci
Nieruchomo�æ zabudowana budynkiem inwentarskim wybudowanym w
technologii tradycyjnej o pow. u¿ytkowej 110,23 m2. Budynek sk³ada siê z
trzech czê�ci: inwentarskiej (37,73 m2), stodo³y (42,95 m2) oraz dobudo-
wanej czê�ci gospodarczej (29,55 m2).
6. Przeznaczenie nieruchomo�ci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomo�æ po³o¿ona jest na tere-
nach przeznaczonych pod us³ugi zwi¹zane z o�wiat¹. W obowi¹zuj¹cym
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skoki s¹ to tereny zainwestowania jednostek osadniczych.
7. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Sko-
kach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
- Nr konta: 07  102039030000150200118521 z odpowiednim wyprzedze-
niem, tak aby wadium wp³ynê³o  na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Sko-
kach  najpó�niej do dnia 27 pa�dziernika 2006r (piatek).
8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu  31
pa�dziernika 2006r. (wtorek) o godz. 10oo.
9. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej umowy sprze-
da¿y. W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od
zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.
10. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w terminie
wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwo�æ odwo³ania przetargu z wa¿-
nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu
do publicznej wiadomo�ci a tak¿e przyczynê odwo³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2
tel. (061) 8925-814 lub 815.

W Y K A Z
nieruchomo�ci gruntowej przeznaczonej do sprze-
da¿y  po³o¿onej w Lechlinie zabudowanej budyn-
kiem szko³y w budowie � dz. nr 164/2 o pow. 0,6500
ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha.

Uwaga:
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami winny z³o¿yæ
wniosek o nabycie tej nieruchomo�ci w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Skokach.
Termin na z³o¿enie wniosku wynosi 6 tygodni licz¹c od dnia wy-
wieszenia wykazu w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Sko-
kach.
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Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Marianny i Józefa Skibińskich.  1 września br. przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Skoki zebrali się
pod tablicą pamiątkową na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Spotkanie z aktorką Ewą Błaszczyk.

Uczestnicy półkolonii przed licheńską bazyliką.

Dzieci ze szkoły w Jabłkowie uczestniczący  w akcji „Sprzątanie świata” .

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Skokach brała udział w III Biegu
Przełajowym o Puchar Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

W sobotę 16 września 2006 roku w miejscowości Huta Krzeszow-
ska, gmina Harasiuki, woj. podkarpackie odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski w chodzie na dystansie 20 km juniorów.

Łukasz Nowak mieszkaniec Skoków, reprezentujący klub AZS Po-
znań wychodził III miejsce zdobywając brązowy medal. Czas 1 go-
dzina 36 minut 8 sekund. Był to jego pierwszy start na tym dystansie.


