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hołd bohaterom ii wojny światowej

Spotkanie  poprowadzi ł 
harcmistrz Andrzej Surdyk. 
W swojej mowie odniósł się 
do wydarzeń września 1939 
roku jakie miały miejsce TU 
na skockiej ziemi: 

1 IX 1939 wybuchła II Wojna 
Światowa. Wielu mieszkań-
ców Skoków, zgodnie ze swym 
przydziałem mobilizacyjnym, 
udało się do swoich jednostek 
wojskowych. Walczyli potem na 
wielu frontach przede wszystkim 
w szeregach Armii Poznań.

Dla Skoczan czarna noc 

okupacji rozpoczęła się 8 IX. 
Tego dnia do naszego miasta 
wkroczyli Hitlerowcy. Uaktyw-
nili się też miejscowi Niemcy, 
którzy pełnili role przewodników 
hitlerowskich oprawców. Kto 
znalazł się na ulicy narażony był 
na szykany, zniewagi, pobicie 
a nawet śmierć. Kiedy właściciel 
sklepu Jan Krzywosądzki rabu-
jącym jego sklep żołnierzom 
zwrócił uwagę został skatowany 
a następnie rozstrzelany. Tego 
dnia zginął też Maks Loszyń-
ski – ostatni skocki Żyd. Tylko 

dlatego, że był Żydem. Oprawcy 
urządzili sobie istne polowanie. 
Łącznie tego dnia zginęło 9 
Skoczan, wielu zostało dotkliwie 
pobitych, a niektórzy jak np. 
doktor Marian Foerster i Ste-
fania Kobus cudem uniknęli 
śmierci. Hersztem miejscowych 
niemieckich bandytów był Lück 
z Budziszewka, któremu przypi-
suje się kilkanaście ofiar.

Kolejne dni też nie były spo-
kojne. Padły kolejne ofiary. 
Tępiono wszelkie przejawy pol-
skości: zamknięto i ograbiono 

szkołę, rozebrano pomnik Serca 
Jezusowego na rynku, figurę św. 
Jana, przydrożne krzyże, za-
mknięto też katolicką świątynię. 
Zaczęły obowiązywać surowe 
prawa wojny. Polaków wywożo-
no na roboty w głąb Rzeszy i do 
Generalnego Gubernatorstwa. 
Wielu wyrzucano ze swoich 
gospodarstw prosto na ulicę 
(taki los spotkał m.in. mojego 
dziadka Wacława Rożaka). 

Tak zaczęło się piekło na zie-
mi, które trwało do 23 I 1945.

Andrzej Surdyk

Skocki wrzesień 1939
Tradycyjnie już 1 września pod tablicą pamiątkową na skockim Rynku zebrali się mieszkańcy gminy, 

przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz poczty sztandarowe aby oddać hołd pamięci ofiar II Wojny 
Światowej. 
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ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Zaganiaczyk Kornelia Weronika 11.08.2013 r.
Janowski Kamil 20.08.2013 r. 
Rakocy Gracjan 24.08.2013 r. 
Ratajczak Kamila 30.08.2013 r.
Surzyńska Lena Diana 02.09.2013 r.
Białachowski Norbert 01.09.2013 r.
Kłosowska Wiktoria 04.09.2013 r.
Myja Adrian 24.08.2013 r.
Myja Brajan 24.08.2013 r.
Gruszka Kacper 05.09.2013 r. 

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:

Koperski Michał i Konieczna Natalia Czesława,
Rakowicz Paweł i Andrzejczak Marzena,
Zielke Jacek Adam i Wróblewska Urszula,
Gąsior Bartosz Krzysztof i Stoińska Aleksandra,
Pudliszak Bartosz i Nowakowska Anita Magdalena, 
Łagodziński Mariusz i Kupidura Natalia Katarzyna, 
Dankowski Rafał Andrzej i Tomiczek Justyna, 
Szech Maciej i Szczepaniak Joanna Hanna, 
Ganda Bartosz i Andebur Marlena 
Piechanowski Maksymilian Marek i Kęsik Wiktoria,
Frachanowski Sławomir i Kaczmarek Izabela Zuzanna,
Krzyżanowski Hubert Daniel i Bajsarowicz Maria

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:

Walkowska Stefania Genowefa ur. 1933 r. – Antoniewo zm. 
22.08.2013 r. 

Hekiert Stefan ur. 1937 r. – Jagniewice zm. 20.08.2013 r. 
Krause Matylda ur. 1909 r.- Stawiany zm. 17.08.2013 r.
Inda Piotr ur.1968 r.- Skoki zm. 29.08.2013 r.
Czarnecka Krystyna ur. 1949 r. – Skoki zm. 23.08.2013 r.
Jerzewska Maria ur. 1958 r.- Stawiany zm.24.08.2013 r.
Chruścicki Zygmunt Stanisław ur. 1951 r. – Niedźwiedziny zm. 
30.08.2013 r.

Kramer Marek Szymon ur. 1949 r. – Skoki zm. 10.09.2013 r. 
Kular Dorota ur. 1930 – Stawiany zm. 10.09.2013 r. 

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
P.S. w sierpniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” w rubryce „Odeszli 
na zawsze” popełniliśmy błąd w imieniu zmarłej osoby. W tekście podano: 
Krugiełka Kazimierz, a powinno być: Krugiełka Kazimiera. 
Za zaistniały błąd przepraszamy rodzinę zmarłej i czytelników.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 września 2013 roku upłynął termin płatności III raty podat-

ków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za 
zwłokę. Termin płatności IV raty w/w podatków przypada 

15 listopada 2013r.

NADAL TRUDNO O PRACĘ!
30 czerwca 2013r., początek lata. Ruszyły prace w budownictwie, 

w rolnictwie i w usługach. Wielu ruszyło za pracą za granicę. I we-
dług wszelkich reguł liczba osób pozostających zarejestrowanymi 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy powinna 
zmaleć. 

Ale, nie tym razem. Na dzień 30 czerwca jako poszukujący pracy 
było zarejestrowanych 633 mieszkańców Miasta i Gminy Skoki, to 
jest o 20 osób mniej w porównaniu z dniem 31.12.2012r. Spośród osób 
zarejestrowanych 64 osoby zarejestrowały się w miesiącu czerwcu 
i prawdopodobnie są to tegoroczni absolwenci szkół wyższych i śred-
nich, którym szczelnie trudno będzie otrzymać prace.

Spośród naszych mieszkańców poszukujących pracy 153 osoby były 
upoważnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

W naszym przypadku szczególny niepokój musi budzić to, że liczba 
bezrobotnych w porównaniu  do lat minionych systematycznie rośnie 
– na dzień 30 czerwca w roku 2010 bez pracy pozostawało - 472 osoby, 
w roku 2011 - 534 osoby i w roku 2012 – 595 osób .

Dla udzielenia pomocy osobom pozostającym bez pracy Burmistrz 
i Samorząd Gminy Skoki aktualnie zatrudnia 2 stażystów oraz 8 osób 
(2 mężczyzn i 6 kobiet) w ramach robót publicznych.

Kolejnych dwóch stażystów Samorząd Gminy w porozumieniu z Po-
wiatowym Urzędem Pracy zatrudnił z dniem 1 wrześniu br.

ZmARłA NAjsTARsZA 
miesZkANkA GmiNy skOki

PANi mATyLDA kRAUse!
17 sierpnia 2013r. w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu zmarła 

Seniorka nad Seniorami Miasta i Gminy Skoki Pani Matylda Krau-
se.

Pani Krause w chwili śmierci miała za sobą 104 lata 4 miesiące i 6 
dni życia. Urodziła się 11 kwietnia 1909r. w Stęszewicach w Gminie 
Pobiedziska a od ponad 70 lat była mieszkanką Stawian.

Mimo zasłużonego wieku i niełatwego życia, bo przecież była 
świadkiem I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, żyła 
w Polsce międzywojennej, przeżyła okupację hitlerowską i trudne 
lata powojenne Pani Matylda zawsze zachowywała uśmiech na 
twarzy i pogodę ducha. W ostatnich latach mimo niesprawności 
narządów ruchu cieszyła się sprawnością umysłu i z radością witała 
odwiedzające Ją osoby, w tym Burmistrza Tadeusza Kłosa i pracow-
ników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy od kilku lat odwiedzali 
Ją by z okazji kolejnej rocznicy urodzin złożyć Jej życzenia i gra-
tulacje. Ostatnia taka wizyta miała miejsce 11 kwietnia br. z okazji 
104 rocznicy Jej urodzin.

Śp. Pani Matylda Krauze miejsce wiecznego spoczynku znalazła 
na cmentarzu parafialnym w Rejowcu.

Po śmierci naszej Seniorki palmę pierwszeństwa pod względem 
długości życia w Mieście i Gminie Skoki wiodą: mieszkanka Paw-
łowa Skockiego Pani Marianna Witkowska ur. 4 września 1916r. 
i Pani Irena Loręcka z Rościnna ur. 5 kwietnia 1917r. którym życzy-
my równie długich i szczęśliwych lat życia wśród rodziny i przyjaciół.

Edmund Lubawy

NAUkĘ CZAs ZACZĄĆ!
W dniu 2 września 2013 r., jak co roku, rozpoczął się w szkołach 

prowadzonych na terenie Gminy Skoki, nowy rok szkolny 2013/2014. 
W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło łącznie 910 młodych miesz-
kańców Gminy Skoki. 

Ten dzień był szczególnie wyjątkowy dla uczniów klas I. W Szkole 
Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skokach naukę rozpo-
częło - 72 uczniów, w Szkole Podstawowej w Jabłkowie - 28, natomiast 
w Gimnazjum Nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków w Skokach - 94. 

Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów i wielu ocen celu-
jących.

Beata Nowak-Szmyra
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OGŁOSZENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

oraz

Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

k/Koszalina

ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje

bezpłatne  badania  rentgenowskie  

oraz spirometr ię  p łuc  

d la  Mies zk ańców  Mias ta  i  Gm iny  Skok i   

w  dn iu  09 .10 .2013  r.  od  god zi ny  12  0 0  do  17  0 0  . 

Badanie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia. 

Zgłoszenia  na  badania  przyjmowane  są  telefonicznie  pod 

numerem 61 8925 811  lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Skokach, pokój nr 7. 

Miejsce postoju ambulansu parking przy Ośrodku Zdrowia 

 ul. W. Ciastowicza. Spirometria płuc wykonywana będzie w 

Bibliotece Publicznej w Skokach.  

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania

z dowodem osobistym.

Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny !!!

kOmUNikAT!
W związku z pojawiającymi się skargami i zapytaniami w sprawie 
nieuczciwego działania placówek handlowych i usługowych krzyw-
dzących konsumentów informujemy, że do ochrony praw konsu-

mentów w powiecie wągrowieckim został powołany 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 
 którym jest Pan Zbigniew Byczyński 

przyjmujący niezadowolonych oraz uwagi i skargi w tym zakresie 
w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 15 w Wągrowcu, 

pokój nr 7 
tel. 097 2680-516 

fax.: 0-67 26-27-888 
e-mail: rzecznikkonsumenta@wagrowiec.pl

w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00,
w środy w godz. od 7.30 do 14.30 i w piątki w godz. od 7.30 do 14.30

oraz w każdy inny dzień tygodnia 
po uprzednim umówieniu spotkania. 

Informujemy, że do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów należy w szczególności:

- Zapewnienie konsumentom poradnictwa i informacji prawnej 
w zakresie ochrony ich interesów w sprawach dotyczących: umów 

sprzedaży, składania reklamacji na wyroby i usługi dotknięte 
wadą, w ramach niezgodności towaru z umowa lub gwarancji.

- Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie 
za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach ochrony 

interesów konsumenta. 
- Prowadzenie mediacji między konsumentem, a sprzedawcą 

z wykorzystaniem w sprawach spornych sądów konsumenckich, 
działających przy jednostkach Inspekcji Handlowej.

- Prowadzenie edukacji konsumenckiej.
- Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 

prawa miejscowego w okresie ochrony praw konsumentów.
- Współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z Inspekcją Handlową oraz organizacjami, do 

których zdań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza

WYKAZ
nieruchomości gruntowej położonej w Skokach przy ulicy Rogo-

zińskiej obejmującej działki nr 586/1 i nr 586/3 - przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
dług katastru oraz 
księgi wieczystej

Działka nr 586/1 w Skokach przy ul. Rogozińskiej, 
zapisana w KW PO1B/00046455/8 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu.
Działka nr 586/3 w Skokach przy ul. Rogozińskiej, 
zapisana w KW PO1B/00046456/5 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu

Powierzchnia nie-
ruchomości

Działka nr 586/1 - 0,0038 ha (w ewidencji gruntów dr)
Działka nr 586/3 - 0,0021 ha (w ewidencji gruntów dr)
Razem                   0,0059 ha

Opis nierucho-
mości

Nieruchomość składająca się z działki nr 586/1 i nr 
586/3 leży na terenie zabudowy mieszkaniowej i stanowi 
obecnie część drogi dojazdowej do działek oznaczonych 
geodezyjnie nr 587, nr 585 i nr 589/13.Przedmiotowa 
nieruchomość może zostać przeznaczona na poprawę 
warunków zagospodarowania działek przyległych  o nu-
merach geodezyjnych: 587 i 585.
Przez nieruchomość przebiega kabel energetyczny 
i przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr 587. 
Wymienione uzbrojenie ogranicza możliwości zabu-
dowy nieruchomości.

Przeznaczenie 
w planie miej-
s c o w y m  o r a z 
studium uwarun-
kowań i zagospo-
darowania prze-
strzennego

Nieruchomość składająca się z działek nr 586/1 i nr 586/3 
nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/
wym. nieruchomość leży na terenach mieszkalnictwa 
jednorodzinnego. W studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki 
nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 586/1 
i nr 586/3 został wyznaczony następujący kierunek za-
gospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy  
mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Cena nierucho-
mości

5.535,00 zł brutto

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do 
oddania w użytko-
wanie wieczyste, 
użytkowanie, na-
jem lub dzierżawę

Sprzedaż ograniczona do właścicieli przyległych działek 
zabudowanych o numerach geodezyjnych: nr 587, nr 585 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Termin do złoże-
nia wniosku przez 
osoby,  którym 
przysługuje pierw-
szeństwo w naby-
ciu nieruchomo-
ści na podstawie 
art. 34 ust 1 pkt 
1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o go-
spodarce nieru-
chomościami (tj. 
Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku 
ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 102 z 2010 roku poz. 651 
ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc 
od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej do sprzedaży nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815
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SPRZEDAżE, DZIERżAWY
• Ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprze-

daży położonej w Skokach przy ulicy Rogozińskiej (działka nr 586/1 
o pow. 0,0038 ha i działka nr 586/3 o pow. 0,021 ha). Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli sąsiednich działek.

• Ogłoszono przetargi ustne ograniczone na dzierżawę gminnych 
gruntów rolnych położonych w Brzeźnie (działka nr 69 o pow. 1,5800 
ha), Pawłowie Skockim (działka nr 302/1 o pow. 2,1940 ha i Rościnnie 
(działka nr 150/3 o pow. 4,4711 ha). Przetargi zaplanowano na 17 
października br. W przetargu mogą wziąć udział rolnicy zameldowani 
na pobyt stały na terenie Gminy Skoki, nie posiadający zaległości 
finansowych wobec gminy. Czynsze wyjściowe do przetargów wynoszą: 
Brzeźno - 4 kwintale pszenicy, Pawłowo Skockie - 2 kwintale pszenicy, 
Rościnno - 10 kwintali pszenicy (rocznie).

• Rozstrzygnięto przetargi ograniczone na dzierżawę gminnych grun-
tów rolnych:

- w Jabłkowie – pow. gruntu 3,44 ha – czynsz wywoławczy 6,50 kwintali 
pszenicy rocznie – czynsz osiągnięty w przetargu 31,50 kwintali rocz-
nie.

- w Kuszewie – pow. gruntu 2,13 ha – czynsz wywoławczy 4,05 kwintali 
pszenicy rocznie – czynsz osiągnięty w przetargu 32,5 kwintali rocznie.

- w Kuszewie – pow. gruntu 1,30 ha – czynsz wywoławczy 2,45 kwintali 
pszenicy rocznie – czynsz osiągnięty w przetargu 14,50 kwintali rocz-
nie.

INWESTYCjE
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na termomodernizację (kolej-

ny etap) budynku po byłym Ośrodku Zdrowia. Zakres prac będzie 
obejmował  m.in. ocieplenie pozostałych ścian wraz z łącznikiem, 
wykonanie elewacji, wymianę okien oraz remont wjazdu do garażu. 
Prace mają być wykonane do 25 listopada br. Do przetargu przystąpiło 
6 firm. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

• Trwa „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych” tj.:
- Zakończono prace przy budowie nowej nakładki bitumicznej drogi 

w Lechlinie na długości 440 mb (od drogi powiatowej cała pętla 
w kierunku szkoły).

- Zakończono budowę nowej nakładki asfaltowej na istniejącej na-
wierzchni bitumicznej drogi w Potrzanowie wzdłuż ul. Skockiej na 
odcinku 500 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej od ul Kolonia 
do rozjazdu dróg na Budziszewice i Rogoźno);

- Trwają prace przy przebudowie ul. Dąbrowskiego w Skokach. Inwe-
stycja obejmuje ułożenie nowej nawierzchni oraz budowę chodników 
wraz z siecią kanalizacji deszczowej;

- Trwa budowa chodnika o dł. 627 mb wzdłuż ulicy Skockiej w Potrza-
nowie wraz z budową dodatkowej warstwy nawierzchni bitumicznej 
na długości 527 mb (odcinek drogi gminnej do ul. Borówiec, chodnik 
po prawej stronie jadąc od Skoków w kierunku Potrzanowa).

- Trwają prace przy budowie nawierzchni bitumicznej drogi w Budzi-
szewicach, na długości 700 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej);

- Rozpoczęto budowę  nawierzchni asfaltowej drogi w Niedźwiedzinach 
na długości 360 mb (kolejny etap inwestycji w kierunku na Miączynek 
i Dzwonowo);
Zakończenie prac, zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, prze-
widuje się do 11 października br. Całość inwestycji realizuje wybrany 
w przetargu Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, 
Pobiedziska. Koszt inwestycji łącznie wyniesie 1.853.970 zł. 

• Dobiega końca budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach. 
Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30.11.2013 r. Na 
budowę Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wys. 
1.000.000 zł.

• Dobiegają końca prace budowlane na Placu Powstańców Wielko-
polskich w Skokach. Roboty budowlane realizuje wybrany w drodze 
przetargu wykonawca tj. BUD-BRUK z Czempinia (cena oferty 
118.918,77 zł). Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEj W SKOKACH 
prosi o przekazywanie potrzebującym zbędnego,

ale sprawnego sprzętu AGD RTV
Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie OPS 

lub pod numerem tel. 609 476 118
Z góry serdecznie dziękujemy. Pomóżmy potrzebującym!
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XXiX sesjA RADy miejskiej
12 września 2013r. z udziałem 14 Radnych odbyła się zwołana w try-

bie nadzwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz 23 pkt 5 rozdz. V Statutu Gminy Skoki XXIX sesja 
Rady Miejskiej. Radni obradowali pod przewodnictwem Zbigniewa 
Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Antoni Wiśniewski. 

Sesja rozpoczęła się nietypowo, bo na wstępie, przed przystąpieniem 
do rozpatrywania spraw zasadniczych Burmistrz i Przewodniczący 
Rady złożyli podziękowania dla Starostów Dożynkowych – Dożynki 
Gminy Skoki A.D. 2013: Lidii Grochulskiej i Stanisława Kaniewskiego 
za pełnienie tych zaszczytnych funkcji w dniu 31 sierpnia br. Słowom 
uznania i podziękowań towarzyszyły bukiety kwiatów i dyplomy pa-
miątkowe, którymi obdarowano uczestniczących w sesji Starostów. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła: 
1. Uchwałę nr XXIX/214/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2013.
W/w uchwałą Rada zwiększyła dochody budżetu Miasta i Gminy 

na rok 2013 o ponadplanowe wpływy w wysokości 129.444 zł, w tym 
o 34.444 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
i 45.000 zł z tytułu zajęcia pasu drogowego oraz o 50.000 zł z tytułu 
wpływu różnych dochodów z opłat za obiady wydawane w stołówce 
Szkoły Podstawowej w Skokach. 

W rezultacie dochody budżetu Miasta i Gminy na dzień 12.09.2013r. 
wynoszą 33.078.583,09 zł.

Równocześnie zwiększono wydatki budżetu o kwotę 129.444 zł, w tym 
na wydatki związane z utrzymaniem dróg, na utrzymanie i działalność 
placówek oświatowych, na wypłatę zasiłków celowych oraz na zakup 
sprzętu w świetlicach wiejskich i na utrzymanie boisk sportowych. 
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera zał. nr 2 do uchwały.

W rezultacie tych zmian ogólne wydatki budżetu wynoszą 
36.367.875,09 zł. 

2. Uchwałę nr XXIX/215/2013 w sprawie przystąpienia przez Gminę 
Skoki do Partnerstwa.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Skoki 
w roli partnera do partnerstwa z podmiotem spoza sektora finansów 
publicznych tj. Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrza-
nowie (Lider).

Przystąpienie Gminy do Partnerstwa ma zwiększyć Niepubliczne-
mu Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie szansę na uzyskanie 
środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu konkursu w ramach Priorytetu IX Rozwój 
Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Przedmiotem wniosku złożonego przez Niepubliczne Przedszkole 
i Gminę Skoki będą działania związane z podniesieniem jakości 
oferty edukacyjnej przedszkola wraz tworzenie warunków równych 
szans edukacyjnych.

W związku z tym, że ostatecznymi beneficjentami działań, korzysta-
jącymi z oferty edukacyjnej Niepublicznego Przedszkola Artystycznego 
w Potrzanowie będą zasadniczo dzieci z terenu naszej Gminy, uczest-
nictwo Gminy Skoki w projekcie jest uzasadnione. 

Podjęte uchwały zostały przejęte do realizacji przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Ich treść, podobnie jak treść protokołu obrad 
sesji jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki 
na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy na stanowisku ds. Rady jej organów – (pokój nr 8).

kONkURs kRwiODAwsTwA 
PCk

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty Wągro-
wieckiego, organizuje X Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega 
na honorowym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs 
trwa od września 2013 roku do czerwca 2014 roku i skierowany jest do: 
zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, 
stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowieckiego. Pod-
sumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego 
Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których laureatom w poszczególnych 
kategoriach zostaną wręczone wyróżnienia i podziękowania.

 Wszyscy uczestnicy konkursu mają zapewnione: bezpłatne badanie 
lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, 
produkty regenerujące i wzmacniające organizm, legitymacje honorowego 
dawcy krwi. Dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem 
uczestników jest każdorazowo poinformowanie personelu medycznego, 
z której instytucji jest dany dawca. Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 
piętrze w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, 
wtorek i czwartek, w godzinach rannych. 

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba, która jest zdrowa, ma wiek 
powyżej 18 lat i wagę powyżej 50 kg, posiada dowód tożsamości.

Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych 
przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie miasta 
i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina w MDK, 
bezpłatne wejścia na mecze piłki nożnej „Nielby”, poza kolejnością do 
lekarza rodzinnego oraz bezpłatne leki według wykazu Ministra Zdrowia.

Ponadto informujemy, że bardzo chętnie wygłosimy bezpłatne poga-
danki o znaczeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach dla honorowych 
dawców. Kontakt w sprawie pogadanek pod numer tel. 672681555 lub 
667059964. Zachęcamy do odwiedzania strony: www.pck.wagrowiec.pl

jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetargi - ustne graniczone

na dzierżawę gruntów gminnych położonych w we wsi Brzeźno  – działka nr 69 o pow. 1,5800 ha, we wsi Pawłowo Skockie – 
część działki nr 302/1 o pow. 2,1940 ha oraz w we wsi Rościnno - działka nr150/3 o pow. 4,4711 ha.

Ograniczenie przetargów wynika ze znaczącego zainteresowania miejscowych rolników pozyskaniem dodatkowych gruntów, a jednocześnie brakiem oferty 
na grunty rolne ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych. Uzasadnieniem ograniczenia jest fakt, że rolnicy z terenu Gminy Skoki prowadzą gospodarstwa 
o znacznie mniejszych powierzchniach w porównaniu z producentami rolnymi z gmin sąsiednich. Uznając ten argument za bardzo istotny zdecydowano o za-
stosowaniu procedury umożliwiającej powiększenie gospodarstw położonych na terenie Gminy Skoki. 

Określenie przedmiotu dzierżawy 
Oznaczenie nieruchomości według 
katastru

1. Działka nr 69 o pow. 1,5800 ha w Brzeźnie 
2. Działka nr 302/1 ( część) o pow. 2,1940 ha w Pawłowie Skockim 

3. Działka nr 150/3 o pow. 4,4711 ha w Rościnnie  
Opis nieruchomości, bonitacja 
gruntu 

Działka nr 69 w Brzeźnie, w której skład wchodzą grunty o następującej bonitacji: R IVb-0,6900 
ha, R V- 0,8900 ha. Grunt położony bezpośrednio przy kompleksie leśnym i jest narażony na szkody 
spowodowane przez zwierzynę leśną. 
Działka nr 302/1 w Pawłowie Skockim, w której skład wchodzą grunty o następującej bonitacji – RV-
0,2500 ha, R VI-1,9440 ha. Działka od strony południowej graniczy z boiskiem sportowym 
Działka nr 150/3 w Rościnnie, w której skład wchodzą grunty o następującej bonitacji – R IVb-
1,7325 ha, R V-1,8936 ha, R VI- 0,3750ha, ŁV-0,4000 ha, R -0,0700 ha. W trakcie prowadzonych prac 
inwestycyjnych na działkach budowlanych zlokalizowanych od strony północnej uszkodzona została 
sieć melioracyjna obejmująca areał o pow. około 1 ha., sieć wymaga naprawy. 

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

Działki nie mają określonego przeznaczenia w związku z utratą ważności planu  zagospodarowania 
przestrzennego. W Studium – obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych 
i nierolniczych . 
W ewidencji gruntów – tereny upraw rolnych.

Termin zagospodarowania Obowiązek rolniczego wykorzystywania zgodnie z terminami agrotechnicznymi oraz opłacanie 
czynszu dzierżawnego w terminie określonym na wezwaniu.

Czynsz wywoławczy – wyjściowy do 
przetargów 

Brzeźno działka nr 69 – 4 kwintale pszenicy rocznie 
Pawłowo Skockie – 2 kwintale pszenicy rocznie. 
Rościnno – 10 kwintali pszenicy rocznie  

Obciążenia działki Dotychczas obowiązujące  umowy dzierżawy zostały wypowiedziane 
Termin wniesienia należności Należność za dzierżawę płatna będzie  na wezwanie do 30 marca roku następującego po zakoń-

czonym roku dzierżawy. Opłata stanowić będzie równowartość ustalonego w wyniku w przetargu 
czynszu dzierżawnego (określonego w kwintalach pszenicy), przeliczonego na  złote. Do przeliczenia 
stosowane będą średnie ceny pszenicy obowiązujące w ostatnim  roku uprawy, określone przez GUS 

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

Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego – tylko dla rolników  
posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Skoki, ponadto nie posiadających zaległości 
finansowych wobec Gminy.   
Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony, a jej podpisanie nastąpi niezwłocznie po upływie 
terminów przysługujących uczestnikom na wniesienie i rozpatrzenie ewentualnych  odwołań . 

2. Położenie działek określa załącznik nr 1 do zarządzenia (tablica ogłoszeń Urzędu).
3. Warunki dopuszczenia do przetargu:   
- wpłata wadium w następującej wysokości : 
na grunt w Brzeźnie – 50 zł 
na grunt w Pawłowie Skockim – 40 zł 
na grunt w Rościnnie – 100 zł 
W przypadku zainteresowania udziałem w przetargach   należy wpłacić wadium  na każdą pozycję osobno . 
Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Skoki nr 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 października 
2013 r. (poniedziałek) znajdowały się na wskazanym koncie.  
- przedłożenie w terminie wyznaczonym dla wpłaty wadium, tj. do 14 października 2013 r.  oświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy 
Skoki, ponadto oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Gminy (podatki, opłaty  i inne należności cywilno- prawne ). Gotowe druki 
oświadczenia można odebrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i  Rolnictwa – pokój nr 2 
Na dzień przed przetargiem ogłoszona zostanie na tablicy informacyjnej lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych przetargach.  
4. Przetargi odbędą się w dniu 17 października 2013r w sali biblioteki (czwartek) 
    -  o  godz. 1000 - na grunty w Brzeźnie, 
    -  o  godz. 1100 - na grunty w Pawłowie Skockim,  
    -  o  godz. 1200  - na grunty w Rościnnie 
5. Informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, 
tel. 61 8925 – 815, 814 w godzinach pracy Urzędu. 
6. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała przetarg winna stawić się w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta 
i Gminy celem podpisania umowy dzierżawy. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny 
wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 76,28 m2 
z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,24 m2 położonego w budynku byłego 

Ośrodka Zdrowia przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach wraz z udziałem w wysokości: 8352/61125 w częściach 
wspólnych budynku i gruntu stanowiącego nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 337/4 

o powierzchni 0,1490 ha.

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:        -         144.500,00 zł (zwolnienie z VAT)
2. Wadium                                                                   -           16.000,00 zł
3. Nieruchomość z lokalem mieszkalnym nr 7 przeznaczonym do sprzedaży  ujawniona jest w księdze wieczystej nr PO1B/00051049/7   pro-
wadzonej  przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.  
Wyżej wymieniona księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym  po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach. 
Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe związane z podstawową opieką zdrowotną a na piętrze trzy lokale mieszkalne. Dwa 
lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Skoki, w tym lokal nr 7 przeznaczony do sprzedaży. Działka, na której położony jest budynek 
oznaczona jest numerem geodezyjnym 337/4 a jej powierzchnia wynosi: 0,1490 ha. Nieruchomość  ujawniona  w KW nr PO1B/00051049/7 
SR Wągrowiec stanowi współwłasność Gminy Skoki z udziałem w wielkości: 856/1000.
5. Opis lokalu przeznaczonego do sprzedaży
Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 76,28 m2 składa się z:
    - pokój nr 1                                   26,07 m2,
    - pokój nr 2                                   11,23 m2,
    - pokój nr 3                                   11,47 m2,
    - kuchnia                                       11,11 m2,
    - w-c                                               1,48 m2,
    - łazienka                                        3,80 m2,
    - korytarz                                      11,12 m2   
Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 7,24 m2.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z udziałem w częściach wspólnych budynku i własności gruntu (działka nr 337/4 o pow. 0,1490 ha) 
w wysokości: 8352/61125 (137/1000).
Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni. Ciepła woda przygotowywana jest indywidualnie 
przy pomocy podgrzewacza elektrycznego. 
Gmina Skoki ma zamiar zlikwidować kotłownię lokalną opalaną węglem i wyposażyć lokale użytkowe i mieszkalne w budynku w indywidualne 
ogrzewanie etażowe z piecami gazowymi.
Koszty zmiany systemu ogrzewania oraz zakupu pieca gazowego jednofunkcyjnego (bez instalacji ciepłej wody oraz wymiany grzejników na 
nowe) poniesie Gmina Skoki.
Wymiana grzejników centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji ciepłej wody pozostają w gestii nabywcy mieszkania. 
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość z lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest opra-
cowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r. przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz koncentracji usług ogólnomiejskich w tym usług publicznych.
7. Forma wniesienia wadium:  wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce  wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA 
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 17 października  
2013r. ( czwartek ). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 21 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1000.  
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości , nie później niż 
do dnia 17.10.2013 roku, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia wadium 
winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu, 
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
12. Uwagi:
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 
8925-814 lub (061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym telefonicznie z w/wym. Referatem, 
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. 
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nagrodzeni w kampanii 
„zachowaj trzeźwy umysł”

Zgodnie z tym co pisaliśmy w poprzednim numerze „Wiadomości 
Skockich”, w pierwszym etapie (1 kwietnia – 30 czerwca) tegorocz-
nej XII edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” odbyło się pięć konkursów indywidualnych – dwa dla 
uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów:

- Na tropie piękna (dla uczniów szkół podstawowych)
- Dzielę się pięknem (dla gimnazjalistów)
- Mały odkrywca (dla uczniów szkół podstawowych)
- Eksplorator (dla gimnazjalistów)
- Szukamy Młodych Mistrzów - Lokalni Liderzy (dla gimnazjalistów).

Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. 
Miło nam powiadomić wszystkich czytelników, że Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych nagrodziło 10 osób z na-
szej Gminy.

Poniżej zamieszczamy ich nazwiska wraz informacją o szkole lub 
placówce, którą reprezentowali oraz o przyznanej nagrodzie:
- Ilona Nowicka ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie filia w Rejowcu, 

biorąca udział w konkursie „Na tropie piękna”, została nagrodzona 
kalendarzem pt. „Przewodnik po Polsce i roku szkolnym”;

- Weronika Konowalska ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, biorąca 
udział w konkursie „Mały odkrywca”, zdobyła mały termos;

- Katarzyna Malczewska ze Szkoły Podstawowej w Skokach, biorąca 
udział w konkursie „Na tropie piękna”, została nagrodzona kalen-
darzem „Przewodnik po Polsce i roku szkolnym”;

- Karolina Laube ze Szkoły Podstawowej w Skokach, biorąca udział 
w konkursie „Na tropie piękna”, zdobyła grę „GEO!memo”;

- Sebastian Słomiński z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie, biorący udział w konkursie „Dzielę się pięknem”, 
został nagrodzony kalendarzem „Przewodnik po Polsce i roku szkol-
nym”
Taką samą nagrodą w konkursie „Eksplorator” zdobyli kolejni 

uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie:
- Adrianna Kędzia
- Weronika Kordelewicz
- Patrycja Kwiatkowska
- Patrycja Rzeszewicz
- Marzena Wawrzyniak
Nagrody zostały dostarczone dyrektorom szkół w celu przekazania 

ich uczniom.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!! 

kAmPANiA PROFiLAkTyCZNA 
„ZACHOwAj TRZeŹwy Umysł” 

TRwA
Przypominamy, że od września rusza II etap kampanii skierowany 

do klas i grup świetlicowych czy wychowawczych. Zachęcamy do 
skontaktowania się ze szkolnymi koordynatorami kampanii w celu 
uzyskania dokładniejszych informacji o konkursach i materiałów 
pomocniczych do ich przeprowadzenia.

Na zakończenie informujemy o przedłużonym do 15 września 
2013r. terminie zapisów na najnowszy internetowy kurs Akademii 
Profesjonalnego Nauczyciela. W tym roku nauczyciele, wychowawcy, 
pedagodzy, dyrektorzy szkół i inne osoby mogą dowiedzieć się więcej 
o przeciwdziałaniu agresji u dzieci i młodzieży. Rozpocznie się on pod 
koniec września a o kosztach można poczytać na stronie ZTU. Zain-
teresowanym więcej informacji mogą udzielić szkolni koordynatorzy 
kampanii lub mogą oni potrzebne im dane uzyskać ze wspomnianej 
wyżej strony.

M. Szpendowska-Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień

kOmUNikAT
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu, iż wyznaczył na czas od 1 stycznie do 

31 grudnia 2013 roku następujących lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad 
ubojem zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw przy produkcji mięsa na użytek własny:

Lp.
Miejsce 

wykonywania 
czynności

Imię i nazwisko, adres

1 teren miasta 
i gminy 
Wągrowiec

lek. wet . Wiesław Węgrzyn - ul. Kościuszki 64/1, 62-100 
Wągrowiec, tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62-
085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081
lek. wet. Marta Abram-jusik - ul. Pocztowa 10, 62-100 
Wągrowiec, tel. 501 568 812, 67 26 25 379 

2 teren gminy 
Damasławek

lek. wet. Robert Speier - ul. Żnińska 4, 62-110 Damasławek, 
tel. (67) 26 13 177, 604 152 343
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

3 teren gminy 
Wapno

lek. wet. Robert Speier - ul. Żnińska 4, 62-110 Damasławek, 
tel. (67) 26 13 177, 604 152 343
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

4 teren gminy 
Gołańcz

lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

5 teren gminy 
Skoki

lek. wet. Roman jamrozik - ul. Zamkowa 7/1, 62-285 Skoki, 
tel. (61) 81 24 699
lek. wet. Ewelina Przyłucka - ul. Podgórna 22, 62-085 Skok, 
tel. 507045405
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62-
085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081

6 teren gminy 
Mieścisko

lek. wet. Roman jamrozik - ul. Zamkowa 7/1, 62-285 Skoki, 
tel. (61) 81 24 699
lek. wet . Wiesław Węgrzyn - ul. Kościuszki 64/1 62-100 
Wągrowiec, tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62-
085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081

oraz badania mięsa zwierząt łownych na terenie Powiatu Wągrowiec:
lek. wet. Wiesław Węgrzyn – tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos – tel. (67) 26 83 222
lek. wet. Ewelina Przyłucka – tel.  507045405
lek. wet. Marta Abram-jusik – tel. 501568812
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Święto Plonów w Skokach charakteryzują pewne stałe punkty progra-
mu: msza święta, korowód, część obrzędowa, wręczanie statuetek Złoty 
Kłos, turniej sołectw i występy artystyczne oraz zabawa taneczna. Piękne 
wieńce, ozdobione na ludowo baloty, wiatraki, traktory i baby ze słomy są 
nieodzownym elementem dekoracji stadionu i ulic w mieście. Dodatkową 
atrakcję stanowią stoiska rękodzielniczo-warsztatowe.

Jak było w tym roku? Dużo po Wielkopolsku, więcej po góralsku. Po 
to, aby poznać folklor Podhala, skosztować kwaśnicy, zobaczyć sztandar 
Związku Podhalan, kupić kierpce i posłuchać pięknej muzyki.

Msza święta w góralskiej oprawie słowno-muzycznej jedyna taka w Sko-
kach i w Wielkopolsce. Niezwykłe brzmienie skrzypiec w rękach kapeli Pod-
halańskiego Zespołu Góralskiego Harnasie z Suchego, przepiękne śpiewy 
w wykonaniu Zespołu (kilka pokoleń), czytanie mszalne, psalm, modlitwa 
powszechna w góralskiej gwarze nie pozwolą o sobie zapomnieć. Wśród 
darów składanych przez starostów dożynkowych i „Skoczki”(na ludowo) 
chleb wypieczony w Poroninie i oscypki składane w asyście górali. Łzy 
w oczach wiernych i słowo księdza proboszcza Karola Kaczora tak piękne, 
że aż wzruszające i słusznie nagrodzone gromkimi brawami licznie zgroma-
dzonych wiernych. Kościół w Skokach przez ponad godzinę przypominał 
Pęksowy Brzyzek w Zakopanem.

Korowód prowadził sprzed kościoła na stadion Marek Gramza Komen-
dant Gminny OSP w Skokach – tworzyły go: poczty sztandarowe, delegacje 
wieńcowe, starostowie dożynkowi, kapela góralska, goście dożynkowi, 
mieszkańcy Gminy Skoki. O zapewnienie bezpiecznego przemarszu ko-
rowodu zadbali policjanci z Komisariatu Policji w Skokach oraz strażacy 
z OSP w Skokach. 

Obrzędy dożynkowe na stadionie rozpoczęło składanie wieńców dożynko-
wych przez delegacje wieńcowe z Bliżyc, Chociszewa, jabłkowa, Kakulina, 
Kuszewa, Lechlina, Łosińca, Pawłowa Skockiego, Pomarzanek, Potrzanowa, 
Rejowca, Roszkowa, Roszkówka i Sławicy. O tradycje obrzędowe zadbał 
Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” oraz starostowie dożynkowi Lidia 
Grochulska i Stanisław Kaniewski, którzy przekazali chleb Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi. Burmistrz zgodnie z tradycją 
podzielił się chlebem z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. W ramach 
części obrzędowej wszyscy zgromadzeni na stadionie mieszkańcy poczęsto-
wani zostali przysmakami regionalnymi przygotowanymi przez Mobilną 
Firmę Gastronomiczną Bartosz Wołkow ze Skoków.

Występy taneczne i śpiewacze oraz koncert kapeli Podhalańskich Ze-
społów Góralskich „Harnasie” i „Małe Harnasie” z Suchego/k Poronina 
zwieńczyło uroczyste odczytanie listu z pozdrowieniami od Wójta Gminy 
Poronin przez Stanisława Staszela przewodniczącego Rady Gminy Poronin 
i kierownika artystycznego Zespołu. Pan Stanisław przekazał Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi ciupagę, nasz włodarz odwrot-
nie obdarował gościa porcelanowymi filiżankami z logo Gminy Skoki. 
Na partnerską współpracę międzygminną wyrazili wolę przedstawiciele 
Skoków i Poronina.

„Harnasie” śpiewały i tańczyły tak piknie, że nawet chmury przegonione 
zostały i bezwietrzna słoneczna pogoda nagrodziła talent i kunszt muzyczny 
artystów. Nagrodzili oczywiści i mieszkańcy brawami i gestami przyjaźni. 
Niemalże w rytm góralskiej muzyki na stadion wjechała kuchnia polowa,a 
w niej 100 litrów kwaśnicy. Było więc i smacznie.

Podczas Dożynek Burmistrz Tadeusz Kłos wręczył statuetkę „Złotego 
Kłosa”, nagrodę przyznawaną od kilku lat za działalność na rzecz rozwoju 
i budowania pozytywnego wizerunku Gminy Skoki. W tym roku „Złote Kło-
sy” przyznano rolnikowi wsi Łosiniec Tomaszowi Pauszkowi za szczególny 
wkład w rozwój wsi Łosiniec oraz Robertowi Kowalewskiemu właścicielowi 
Gospodarstwa Rybackiego w Skokach, dzierżawcy skockich wód za działania 
zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Skoki.

Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego przyznaną przez Zarząd Po-
wiatu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach wręczył Wicestarosta 
Tomasz Kranc. Bracia Kurkowi tradycyjnie zadbali o organizację turnieju 
strzeleckiego. W turnieju Brackim o Puchar z okazji Dożynek I miejsce zajął 
Waldemar Misiorny, II Karol Kłos, III Rafał Jarzembowski, IV Michael 
Jakubowski a V Robert Koteras. Natomiast w Otwartym Turnieju o Tarczę 

Burmistrza I miejsce wystrzelał Robert Koteras, tuż za nim znalazł się Rafał 
Buller, III był Karol Kłos, IV Piotr Witkowski, a V Małgorzata Florysiak. 
Wszystkim gratulujemy celnego oka i pewnej ręki.

VI Dożynkowy Turniej Sołectw zgromadził liczną grupę kibiców. O najwyż-
szy stopień podium walczyły drużyny z następujących sołectw: Chociszewa, 
Kakulina, jabłkowa, Pomarzanek, Sławicy, Rościnna, Szczodrochowa, Le-
chlinka, Sławy Wielkopolskiej, Potrzanowa, jagniewic, Kuszewa i Łosińca. 
Wśród konkurencji turniejowych ciekawostką i nowością było przeciąganie 
ciągnika, zbieranie ziemniaków oraz wspinaczka na ściance. Tradycyjnie 
już dojenie sztucznej krowy przez sołtysów i bieg między balotami przez 
wszystkich uczestników z każdej drużyny cieszyły się powodzeniem. W roli 
sędziego głównego jak zwykle sprawdził się Krzysztof Mańka. W komisji 
jurorskiej zasiedli i sprawiedliwie „wyrokowali” Krystyna Dąbek, józef 
Gołaszewski i Antoni jurek z Wielkopolski.  Zwyciężyła ekipa z Rościnna, 
na drugim miejscu uplasowała się Sławica, a tuż za nią jeszcze na podium 
Sława Wielkopolska. Brawa dla wszystkich drużyn za wytrwałość.

Wieczór upłynął z Zespołem No To Co i zaintonowanym przez Antoniego 
Wiśniewskiego, a wyśpiewanym przez 2000 gardeł 100 lat dla Stefanka.

Łukasz Ogórkiewicz czuwał nad sprawną realizacją scenariusza mszy 
świętej, Karolina Stefaniak i Agnieszka Fertsch utrwaliły na zawsze dożynki 
w obiektywie aparatu. Katarzyna Dukszta instruktor i dzieci z Grupy Ar-
tystycznej „Skoczki” zadbały o oprawę święta na ludowo po wielkopolsku, 
jacek Dukszta prowadził konferansjerkę jak zwykle profesjonalnie, god-
nie i z nutką humoru. Piotr Wiśniewski komentował turniejowe wyczyny 
rekreacyjno-sportowe. Dalej do nocy grały Kfiaty porywając do tańca 
tłumy publiczności.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację obchodów 
dożynkowych 2013 dziękujemy najserdeczniej.

Szczególnie dziękujemy tym organizacjom, rolnikom, sołtysom i miesz-
kańcom, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację Święta Plonów. 
O nich i wykonanych przez nich działaniach piszemy poniżej.

Baloty przewiózł do Skoków i rozstawił Tadeusz Myszka prezes RSP 
w Lechlinie, małe baloty do dekoracji i turnieju sołectw dostarczyli Stani-
sław janecko i Tomasz Liberski z Potrzanowa. Dyrekcja Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego użyczyła pomieszczeń Ośrodka i gościnnie 
przyjęła 40. osobową grupę Podhalańskich Zespołów Góralskich Harnasie. 
Chleby dożynkowe ufundowała Piekarnia Grochola ze Skoków, Pomagali 
w dekoracjach stadionu: Rafał Nowak sołtys Potrzanowa i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, Alojzy Maciejewski – sołtys Glinna, 
Mieczysław Krawczyk z Glinna, Monika Komasińska - sołtys z radą sołec-
ką Chociszewa, Ewa Zygmaniak sołtys Rejowca i Arkadiusz Sommerfeld 
z Rejowca, Małgorzata Napierała sołtys i rada sołecka jabłkowa. Pomocą 
służył jak zawsze Andrzej Zaranek sołtys Grzybowa, Feliks Kaczmarek 
sołtys Bliżyc, Daniel Gapiński sołtys Sławicy, Anna Popadowska, Karol 
Kłos i Zuzia Szamocka. Ireneusz Belter zorganizował wystawę maszyn 
rolniczych, Firma „Matimex” Sp. z o.o z Kakulina użyczyła przyczepę do 
zabawy tanecznej, Michał Rosik zapewnił transport niezbędnego sprzętu, 
Mirosław Hamera i Firma Naftor z Rejowca użyczyli i  rozstawili namiot, 
jan Sztylke z Bliżyc i Henryk Tabaczyński z Potrzanowa użyczyli bryczek 
konnych do przejazdu w korowodzie starostów dożynkowych i kapeli 
Harnasie, Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza z jabłkowa użyczyło namioty,  
Marian Deminiak ze Skoków przygotował do udziału w korowodzie konie 
w siodle, Ryszard Kobus dostarczył wiedzy teoretycznej dotyczącej sołectw,  
Franciszek Deminiak ze Skoków zapewnił drewniane tablice, które służyły 
jako drogowskazy, Maria Rogalińska użyczyła plac pod wystawę maszyn 
rolniczych a Stanisław Kaniewski ze Skoków ciągnik C330 do konkurencji 
turniejowych oraz ziemniaki do turnieju sołectw. Marian Konrad ze Skoków 
zorganizował kuchnię polową i wydawanie kwaśnicy ugotowanej przez Bar 
Zapiecek ze Sławy Wlkp., Leszek Podraza z Lechlina sponsorował obchody 
dożynkowe w formie wsparcia finansowego, ktoś przyniósł kwiaty, jarzębinę 
i ziele do dekoracji. Klub Sportowy Wełna Skoki udostępnił pomieszczenia 
swojej siedziby organizatorom.

Elżbieta Skrzypczak i zespół Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Skoki – Organizator Święta Plonów.

dożynki na góralską nutę - skoki a.d.2013
Dożynki są ludowym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Od 

pokoleń obchodzone w całym kraju i tradycyjnie od wielu lat w Gminie Skoki. 



11

przeżyłem(am) z tobą tyle (65) lat!

Żelazny Jubileusz 
Stanisławy i Stefana Witkiewiczów
W Uroczystościach Jubileuszowych Państwa 

Witkiewiczów uczestniczył Burmistrz Tadeusz 
Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego Joanną Wolicką-Przywarty, który podążył 
do Jubilatów by w imieniu własnym i Samorzą-
du Gminy pogratulować Im wspólnie przebytej 
drogi i podziękować za codzienną pracę na 
rzecz swych rodzin i środowiska. Z gratulacjami 
i podziękowaniami łączyły się życzenia dalszych 
lat wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu oraz 
uznaniu ze strony rodziny i współmieszkańców. 

Piszący te słowa, miał szczęście towarzyszyć Bur-
mistrzowi w Uroczystości, w rozmowach i wspo-
mnieniach jej towarzyszących, którymi dzisiaj dzieli 
się z czytelnikami „Wiadomości Skockich”.

A więc, wszystko zaczęło się ponad 65 lat 
temu, gdy 26 grudnia 1947 roku ówcześni 
narzeczeni Stanisława Kuryłowicz z Podlesia 
Wysokiego i Stefan Witkiewicz z Popowa Ko-
ścielnego postanowili założyć rodzinę i sakra-
mentalne „Tak” w obliczu Boga powiedzieli 
sobie w kościele pw. Św. Michała Archanioła 
w  Mieścisku. Swą wolę następnie potwierdzili 
18 sierpnia 1948r. przed Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Mieścisku.

Po ślubie, nasi jubilaci zamieszkali wspólnie 
najpierw u rodziny Pana Stefana w Popowie 
Kościelnym, a w roku 1953 przy ul. Parkowej 
w Skokach, gdzie mieszkają do dzisiaj.

Tutaj wychowali dzieci – córkę i syna i docze-
kali się wnuka oraz trzech prawnuków. Tutaj 
mieszkając już ponad 60 lat wrośli w społecz-
ność skocką wśród której znaleźli swą Małą 
Ojczyznę, a swą pracowitością, sumiennością 
i dbałością o otoczenie zyskali uznanie i szacu-
nek współmieszkańców.

Ale, Ich życie w Wielkopolsce poprzedziły 
dzieciństwo i młodość spędzone na kresach 
Rzeczypospolitej oraz burzliwe lata wojny 
i następującej po niej „wędrówki ludów”.

Pani Stanisława, zd. Kuryłowicz urodziła się 
6 maja 1924r. w Rafałówce w woj. wołyńskim. 
Tam ukończyła szkołę podstawową i zamiesz-
kiwała w domu rodzinnym. Tam przeżyła 
wkroczenie Armii Czerwonej i okupację ra-
dziecką oraz aresztowania i wywózki Polaków 
w głąb ZSRR. Przeżyła też kolejną okupację 
hitlerowskich Niemiec, która w jej przypadku 
wiązała się z wywózką na roboty przymusowe 
do Frankfurtu nad Menem. Ten przykry okres 
spędzony na obczyźnie w pewnym sensie uchro-

Piękny, jakże rzadko spotykany żelazny jubileusz Pożycia Małżeńskiego w gronie rodziny i przyjaciół ze 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodzili mieszkańcy Skoków Stanisława i Stefan Witkiewiczowie.

nił Ją od innej tragedii związanej ze zbrodniczy-
mi działaniami Ukraińskiej Armii Powstańczej 
na ludności polskiej. Po wyzwoleniu przez 
wojska alianckie Pani Stanisława postanowiła 
wrócić do swego rodzinnego domu. W efekcie 
dotarła do Poznania, gdzie dowiedziała się, że 
jej rodzina mieszka już we wsi Podlesie Wysokie 
w powiecie wągrowieckim. Tak więc, w Pod-
lesiu zakończyła się jej „droga przez mękę”.

Podobną (choć nieco krótszą) „wędrówkę 
ludów”, która ostatecznie doprowadziła go do 
Popowa Kościelnego, więc 3 km od miejsca 
zamieszkania swej przyszłej żony przeszedł ur. 
25 stycznia 1918r. w Iszkołdzi w woj. nowo-
grodzkim Pan Stefan Witkiewicz. On również, 
po ukończeniu szkoły podstawowej i nauki 
w zawodzie krawieckim, pracując w gospodar-
stwie rolnym rodziców doświadczył 17 września 
1939r. zajęcia Nowogródczyzny przez Armię 
Radziecką, a w czerwcu 1941r. kolejnej wojny 
związanej z najazdem Niemiec na ZSRR. Pan 
Stefan uniknął wywózek wojennych i przyna-
leżąc do Armii Krajowej w domu rodzinnym 
szczęśliwie doczekał się zakończenia wojny. 
Lecz koniec wojny oznaczał też zmianę granic 
i repatriację polskich rodzin w granice Polski 
ustalone w Traktacie Poczdamskim. Tym spo-
sobem część rodziny Witkiewiczów już w pierw-
szych miesiącach powojennych ruszyła na 
„Zachód” i zamieszkała w Wielkopolsce. Pan 
Stefan początkowo niezdecydowany, w czerw-
cu 1946r. ostrzeżony przed aresztowaniem za 
przynależność do AK zdecydował się na wyjazd 

i dotarł do Popowa Kościelnego, gdzie zamiesz-
kał u przybyłych tu wcześniej braci. 

Tutaj, na ziemi wągrowieckiej, może los, 
a może Opatrzność sprawiły, że drogi życiowe 
obecnych Jubilatów splotły się ze sobą i za-
owocowały związkiem małżeńskim szczęśliwie 
trwającym do dzisiaj.

Po zamieszkaniu w Skokach Pan Stefan 
pracował najpierw w Modzie Polskiej, a na-
stępnie do otrzymania świadczeń ZUS-owskich 
w Fabryce Łożysk Tocznych w Poznaniu, a Pani 
Stanisława wychowując dzieci w niewielkim 
gospodarstwie rolnym. Dzisiejsi Jubilaci, 
przez cały okres swego życia, również w wieku 
emerytalnym prowadzili aktywny tryb życia, 
wykonywali prace w ogrodzie i przetwarzali 
zbiory z własnej działki. Codziennie uprawiali 
gimnastykę, uwielbiali spacery i jazdę na ro-
werze, a Pan Stefan mimo ukończonych 95 lat 
również dzisiaj funduje sobie 3 kilometrowe 
spacery, przy czym zadziwia sprawnością 
umysłu i trzeźwym, rozsądnym spojrzeniem 
na świat. I właśnie ta aktywność życiowa oraz 
wzajemna miłość, szacunek i zrozumienie 
stanowią największe źródło Ich sukcesu, któ-
rym jest obecna rocznica z której nasi Jubilaci 
niewątpliwie mogą być dumni.

Dołączając się do życzeń składanych ju-
bilatom, w imieniu Redakcji „Wiadomości 
Skockich”, życzymy Im dużo zdrowia i szczęścia 
oraz wiele radości ze szczęścia Ich najbliższych 
i doczekania się kolejnych jubileuszy. 

Edmund Lubawy
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Święto matki boskiej 
zielnej w solecznikach
- o wyjeździe braci kurkowych ze skoków na wileńszczyznę

Rywalizację w wielu różnych kategoriach 
strzeleckich poprzedziły honory przed tabli-
cą pamiątkową na cmentarzu parafialnym 
i uroczysta msza św. oraz  tradycyjne śnia-
danie, na które wszystkich braci kurkowych 
wraz z rodzinami oraz członków honoro-
wych, przyjaciół bractwa i przedstawicieli 
władz samorządowych a także delegację 
zaprzyjaźnionego bractwa z Bardowick za-
praszał król kurkowy A.D. 2012 
Przemysław Bagrowski z małżon-
ką Barbarą. 

Pod wieczór 10 sierpnia 2013 
znany był już wynik całodziennych 
zmagań na strzelnicy w Antonie-
wie, gdzie podczas uroczystej 
ceremonii proklamowano no-
wego króla żniwnego. Jest  nim 
w tym roku brat Alojzy Pacholski 
a jego rycerzami - Janusz Stoiński 
i Ryszard Piniarski. Pełen emo-
cji i wrażeń dzień zakończył się  
w siedzibie brackiej tradycyjnym 
rautem zorganizowanym przez 
nowego króla i jego małżonkę.

Kilka dni później, 13 sierpnia 
rano siedemnastoosobowa grupa składająca 
się z braci kurkowych, ich przyjaciół i sympa-
tyków udała się na zaproszenie tamtejszego 
domu kultury na Wileńszczyznę do miejsco-
wości Soleczniki. 

A tam, dokładnie w święto „Zielnej”, jak 
mówią miejscowi, we wsi Turgiele - będącej 
gospodarzem tegorocznych obchodów -  
uczestniczyli w kilkugodzinnej mszy św. i w 
uroczystym przemarszu. Następnie bracia 
zorganizowali na odbywającym się festynie 
turniej strzelecki, w którym główną nagrodą 
była piękna, ręcznie malowana tarcza z wize-
runkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz 
herbami Turgiel i Skoków. Turniej cieszył 
się wielkim zainteresowaniem a wiele przy-
gotowanych przez bractwo trofeów  satys-
fakcjonowało licznych uczestników, którzy 
otrzymywali również materiały promujące 
nasze miasto i powiat. Podczas festynu 
bracia kurkowi mieli też okazję przekazać  
na ręce wzruszonej pani dyrektor polskiej 
szkoły w Turgielach podarunki w postaci 
tzw. wyprawki uczniowskiej dla dziesięciorga 
tegorocznych pierwszoklasistów. 

Oprócz pracy na strzelnicy członkowie 
bractwa, a zwłaszcza pozostali uczestnicy wy-
cieczki, mieli okazję serdecznie porozmawiać 
z wieloma Polakami mieszkającymi w tym 
rejonie, posmakować lokalnych specjałów, 
wśród których prym wiodły kibiny (rodzaj pie-
czonych w piekarniku pierogów nadziewanych 
mięsnym farszem), cepeliny  gotowane kluski 
ziemniaczane z farszem z mielonego mięsa) 

oraz  kińdziuk, czyli twarda, dojrzewająca 
kiełbasa, a także jedyny w swoim rodzaju kwas 
chlebowy. Szczególną atrakcją tego dnia były 
występy orkiestry składającej się z uczniów 
Szkoły  Średniej im. Pawła Ksawerego Brzo-
stowskiego w Turgielach i miejscowych kapel 
ludowych  - „Turgielanka” i „Solczanie”. 
Powszechne zainteresowanie budziły występy 
zaproszonych gości: białoruskiego zespołu lu-
dowego „Kupalinka” oraz przybyłych z Polski 
chórów „Speranza” i „Strzelce”.

Bracia kurkowi przeznaczyli też dwa dni 
na zwiedzanie Wilna oraz Trok, aby tam 
wraz z sympatyczną przewodniczką zobaczyć 
najważniejsze zabytki i atrakcje tych miejsco-
wości. Nie sposób zapamiętać wszystkiego, 
co się widziało i słyszało, ale w pamięci wielu 
bez wątpienia pozostanie kaplica Matki Bo-
żej Miłosierdzia, która „…w Ostrej świeci 
Bramie” a także barwna gawęda kustosza 
Muzeum Adama Mickiewicza. Poza tym god-
ne zapamiętania są  z pewnością: przepiękna 
architektura kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła, 
wileńska katedra, gdzie w oddzielnej kaplicy 
przechowywane są relikwie św. Kazimierza 

Jagiellończyka, słynny cmentarz na Rossie, 
gdzie bracia pozostawili symboliczne znicze na 
grobach wielkich Polaków, następnie wileński 
symbol chrześcijaństwa - Góra Trzech Krzyży 
oraz dość odległa dzielnica Wilna – Ponary, 
przejmujące miejsce kaźni tysięcy Polaków 
i Żydów. 

Oprócz tego w pozostałe dni na trasie 
zwiedzania znalazły się miejsca związane 

z historią Polski, mianowicie Ja-
szuny z rodową siedzibą Radzi-
wiłłów, Pawłowo- dawne centrum 
tzw. Republiki Pawłowskiej hr. 
Pawła Ksawerego Brzostowskiego 
oraz Miedniki Królewskie, gdzie 
znajdują się ruiny imponującego 
swoją wielkością zamku Kazimie-
rza Jagiellończyka. Natomiast wieś 
Taboryszki na długo poruszyła 
serca zwiedzających galerią prac 
nieżyjącej już niepełnosprawnej 
artystki Anny Krepsztul.

W drodze na Wileńszczyznę nie 
sposób ominąć ciekawe miejsca na 
terenie Polski. Tak więc wycieczko-
wicze odwiedzili również Augustów, 

Sejny a także Krasnogrudę z dworkiem, w któ-
rym bywał Czesław Miłosz  oraz trudnodostęp-
ny cmentarz staroobrzędowców we wsi Szta-
binki. W drodze powrotnej zahaczyli o znane 
uzdrowisko Druskienniki na Litwie jak również 
- już w kraju - miejsce pamięci w Gibach, zwane 
małym Katyniem oraz dwa sanktuaria maryjne 
w Studzienicznej i Gietrzwałdzie.

Sześciodniowa wyprawa „… do tych pa-
górków leśnych do tych łąk zielonych nad 
błękitnym Niemnem rozciągnionych…” po-
kazała miejsca znane z historii i literatury, do 
których tęsknili nie tylko wielcy Polacy prze-
bywający na obczyźnie. Umożliwiła też spo-
tkanie z Polakami nadal tam mieszkającymi, 
a jest ich około 250-300 tysięcy, skupionych 
głównie w rejonie wileńskim i solecznickim. 
Bracia kurkowi spotkali się tam z niezwykłą, 
wzruszająca wręcz serdecznością  zwłaszcza 
starszych osób. Nic więc dziwnego, że uczest-
nicy wyjazdu na Wileńszczyznę A.D. 2013 
myślą już dzisiaj o kolejnych spotkaniach 
tego typu.

Autorka tekstu i fotografii: 
Iwona Migasiewicz 

Zanim bracia kurkowi udali się na kilka  dni tam, gdzie rośnie mickiewiczowski „..bursztynowy świerzop 
i gryka jak śnieg biała…” , musieli swój czas poświęcić nie tylko na przygotowania do wycieczki, ale przede 
wszystkim na statutowy obowiązek. Był nim turniej strzelecki o tytuł żniwnego króla kurkowego oraz zwią-
zane z tym rytuały mające w swym kontekście pamięć o bitwie warszawskiej 1920 roku. 
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ZesPÓł ŚPiewA-
CZy „HARFA” AD 

1967.
Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod batutą janu-

sza Wiśniewskiego powstał 1 sierpnia 1967r. 
i skupiając grupę zapalonych i oddanych bez 
reszty „śpiewaków” od początku prowadził 
intensywne próby. W efekcie, już w miesiącu 
wrześniu na Placu Powstańców Wielkopol-
skich w Skokach odbył swój występ inaugura-
cyjny przed publicznością licznie przybyłą na 
uroczystości 600- lecia Miasta Skoki.

Występ ten spotkał się z gorącym przyjęciem 
co zaowocowało wzrostem liczby „śpiewaków” 
z 26 do 34 osób. Od tej chwili Zespół „Harfa” 
przez kilka lat brał udział w licznych występach  
w powiecie wągrowieckim oraz województwie 
poznańskim i poza nim, no i naturalnie na 
Ziemi Skockiej.

Na zdjęciu obok: członkowie Zespołu Śpie-
waczego „Harfa” AD 1967 z nieodłącznym 
rekwizytem – akordeonem dyrygenta i akom-
paniatora Janusza Wiśniewskiego.  

Poniżej – Janusz Wiśniewski, dyrygent 
i kierownik Zespołu a zarazem nauczyciel 
– wychowawca wielu pokoleń, absolwentów 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach.

„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

skoki i skoczanie w starym obiektywie
W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Skockich rozpoczynamy publikację zdjęć powstałych w latach mi-

nionych i upamiętniających ówczesne obiekty, wydarzenia i ludzi – mieszkańców Ziemi Skockiej.
Pragniemy przypomnieć dawne, nieistniejące już krajobrazy oraz wydarzenia, które mgliście pozostają 

w naszej pamięci. Ale najważniejsze, chcemy przypomnieć ludzi, którzy tworzyli kulturę i historię oraz 
podwaliny pod rozwój Ziemi Skockiej.

Stoją od lewej:
- rząd 1: Anna Ślósarczyk, Krystyna Wiśniewska, Helena Frąckowiak, Urszula Frąckowiak, Bożena 
Talar, Urszula Ciastowicz, Zdzisława Lisiecka i Zofia Zaremba
-rząd 2: Zofia Bankiewicz, Ewa Giersig, Jolanta Połczyńska, Janusz Wiśniewski „dyrygent”, Dorota 
Kawczyńska, Kazimiera Knot i Aleksandra Lisiecka
- rząd 3: Jerzy Owczarzak, Marian Ślósarczyk, Antoni Wiśniewski, Franciszek Giersig i Marian 
Pilaczyński
- rząd 4: Kazimierz Szwarc, Kazimierz Ślósarczyk, Józef Dychtowicz, Witosław Weber, Kornel 
Lisiecki i Miłosz Dychtowicz 

Patrząc na w/w zdjęcia pochodzące ze zbiorów Antoniego Wiśniewskiego wspomnijmy lata 
60 – te i 70 – te oraz ludzi, których w ówczesnych warunkach łączyła wspólna pasja.

Edmund Lubawy
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W roku 1883, z okazji 200 rocznicy zwycięstwa jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem mieszkańcy podzielonej zaborami Rzeczypospolitej 
podejmowali różne przedsięwzięcia i organizowali uroczystości, które 
przypominając czasy świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
podtrzymywały ducha narodowego Polaków.

Pod zaborem rosyjskim, a zwłaszcza we wchodzącej w skład Monar-
chii Austro Węgierskiej Galicji pojawiły się wystawne i artystycznie 
ciekawe tablice pamiątkowe na ścianach kościołów wielkich miast. 
Z tej też okazji sławny już Jan Matejko namalował obraz zatytułowany 
Sobieski pod Wiedniem.

W intensywnie germanizowanej Wielkopolsce postąpiono inaczej. 17 
lipca 1883r. w Poznaniu powstał pięcioosobowy Komitet dla Uczczenia 
Odsieczy Wiedeńskiej. Komitet ten akceptował opracowany przez dr. 
Władysława Niegolewskiego (1819 – 1885 ), prawnika i polityka, posła 
do sejmu pruskiego i do parlamentu niemieckiego, syna napoleończy-
ka – bohatera spod Samosiery Andrzeja Niegolewskiego, który sam  
za udział w powstaniach przebywał w więzieniach pruskich – projekt 
tablicy upamiętniającej to wielkie zwycięstwo rycerstwa polskiego. 

Wykonania tablic żeliwnych w dwóch rozmiarach mniejszej za cenę 
50 marek i większej za cenę ówczesnych 95 marek podjęła się Fabryka 
Narzędzi Rolniczych Urbanowski, Romicki i Spółka z podpoznańskiego 
wówczas Łazarza. Wykonawca szybko wywiązał się ze swego zadania 
i już 19 sierpnia tego roku tablice zaprezentowano w Bazarze.

Ich główny napis, skomponowany z charakterystycznym podkreśle-
niem faktów wstydliwych dla Niemców cytowaliśmy na wstępie.

Na ich obwodzie figurowały słowa Ewangelii nawiązujące do po-
słannictwa Jana Chrzciciela, a w tym kontekście odnoszące się do 
Króla Jana III „Był człowiek Posłany od Boga, któremu było jan” oraz 
fragment listu Jana III Sobieskiego do papieża „Veni, Vidi, Deus vicit” 
(„Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”). 

Pierwotnie, tablice te zamierzano umieścić we wszystkich kościołach 
diecezji poznańskiej i diecezji gnieźnieńskiej. Jednak z obawy przed 
represjami władz pruskich nie doszło do tego. Gdy w Jaraczewie ksiądz 
proboszcz Ignacy Andersz umieścił ją na ścianie kościoła parafialne-
go jej treść gorszyła ludność niemiecką i komisarz policji usunął ja , 
a księdza skazano na 6 tygodni więzienia za próby uniemożliwienia 
komisarzowi wykonania czynności służbowych. Wiele innych zniszczono 

trzystatrzydziesta rocznica 
odsieczy wiedeńskiej

„Na prośby Ojca Świętego i pokorne błagania  
rzymskiego Cesarza Niemiec 

JAN III SOBIESKI  
z rycerstwem polskiem

pod oblężony dwa miesiące od Turków
a od swoich opuszczony Wiedeń przybywa

i po trzech dniach jako
WÓDZ NACZELNY

wojsk sprzymierzonych
dnia 12 września 1683
potęgę turecką niszczy

KRÓL POLSKI RATUJE NIEMCY
I CHRZEŚCIJAŃSTWO

tablicę tę umieszczono w dwóchsetną  
rocznicę r. 1883”

w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945.
Na „Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka” sta-

raniem ówczesnych parafian „Tablice Wiedeńskie” umieszczono w ko-
ściele pw. Świętego Mikołaja w Wierzenicy oraz w kościele pw. Świętego 
Mikołaja Biskupa w Skokach, a poza tym Szlakiem w najbliższej nam 
okolicy w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie. 

Tablice te, mimo ponawianego następnie zarządzenia hitlerowskiego 
Namiestnika Rzeszy we włączonej do Niemiec Wielkopolsce Arthura 
Greisera z dnia 30 grudnia 1939r. nakazującego usunięcie z miejsc pu-
blicznych wszystkich pomników i figur o wymowie religijnej, szczęśliwie 
przetrwały lata okupacji i stanowiły wymowę patriotycznych postaw 
dawnych mieszkańców tych parafii.  

Niestety, nie wytrzymały one próby czasu i działań prowadzonych 
w latach powojennych. I szkoda, że dzisiaj w 330 rocznicę Odsieczy 
Wiedeńskiej i 130 rocznicę ich umieszczenia w kościołach możemy 
zatrzymać się przed jedną z nich jedynie w kościele pw. Świętego Bi-
skupa w Lechlinie, a na zewnątrz przy kościele pw. Świętego Mikołaja 
w Wierzenicy – tablica ta zdjęta w trakcie prowadzonego w latach 
1977-1978 remontu kościoła, w roku 1999 znalazła swe miejsce na 
cmentarzu przykościelnym. 

Najbliższa nam tablica w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa 
dotrwała do ostatniej fazy prowadzonego w latach 2005 – 2012 wielkie-
go przedsięwzięcia jakim niewątpliwie był kapitalny remont kościoła. 
Zdjęta w trakcie prac remontowych może już powrócić na swe miejsce 
i nadal świadczyć o patriotyzmie jej fundatorów. 

Edmund Lubawy
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CENY ZBóż I WARZYW
Obecnie (z dnia 16 września 2013 r) ceny skupu zbóż na pozio-

mie: żyto na mąkę do 440 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 710  zł/t, 
jęczmień na kasze do 650 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny 
skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica 
na paszę do 660 zł/tona, pszenżyto ok. 540 zł/t, jęczmień na paszę 
ok. 500 - 530 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: 
pszenżyto, jęczmień 35 - 40 zł, pszenica do 45 zł za 50 kg. Ziemniaki 
jadalne ok 1,10 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone 
buraczki ok. 1,50 – 2,00 zł/kg, pietruszka do 6 zł/kg, seler do 5 zł/
kg,  ogórki 2,50 – 4,00 zł/kg, pomidory krajowe 2,00 - 3,50 zł/kg. 
Jabłka 1,80 – 2,50 zł/kg. Jaja kurze 0,50 – 0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 16 września 2013) – średnio 5,40 

zł/kg plus VAT. Maciory do 4,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 320 – 360 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych 
ponad  10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła 
rzeźnego: byki około 6,50 - 7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,50 – 6,10 
zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie 
około 0,95 - 1,30 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEń 16 WRZEŚNIA 2013 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa do 1400 (rok temu 1380) 

zł/t, Mocznik do 1750 (rok temu 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1850 
zł/t (rok temu 1925) , Polifoska „6” do 2150 zł/tona, Lubofoska „4” 
ok. 1140 zł/t. Otręby pszenne ok. 600 - 800 zł/tona. Śruta sojowa 
do 2400 zł/t – rok temu ok. 2050 zł/t, śruta rzepakowa do 1400 zł/
tona – rok temu ok. 1250 zł/t. Cena oleju napędowego teraz śred-
nio około  5,64 – 5,72 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,78 zł/litr. 

Niskie ceny skupu rzepaku ozimego na poziomie 1250 - 1400 zł/
tona. Rok temu na poziomie 2000 – 2100 zł za tonę.

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 950 

zł, żyto średnio 720 zł za 1 tonę, pszenżyto do 830 zł/t, jęczmień 
był w cenie ok. 700 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 5,50 zł/kg. W Polsce 
nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Obecnie mamy 
niskie ceny skupu zbóż co może być zachętą do przeznaczania 
takiego zboża na paszę dla trzody chlewnej. Podobne jak rok 
temu są ceny śruty rzepakowej, koncentratów paszowych, otrąb, 
nawozów. Wysoka jest cena śruty sojowej. Nieco niższa jak rok 
temu jest cena oleju napędowego. Wielu rolników zadaje pytanie 
dlaczego tak niskie ceny skupu zbóż w czasie tegorocznych żniw ?. 
Obecnie ceny nieco wzrastają. Czekamy na wiadomość o cenie 1 
EURO jaka będzie 30 września br – bo od tej ceny zależy wysokość 
dopłat bezpośrednich i ONW dla rolników za 2013 rok.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjały 
zasiewom. W ostatnich dniach poprawiła się wilgotność gleby. 
Rolnicy już sieją zboża ozime. Przystępując do planowanych 
zasiewów zbóż ozimych należy pamiętać o właściwym nawożeniu 
przedsiewnym – również o soli potasowej. Tej jesieni jest szansa na 
nieco niższe ceny zbóż siewnych – w miarę możliwości finansowych 
warto zakupić materiał siewny i skorzystać w 2014 r. z dopłaty do 
takiego materiału. Aktualnie ceny kwalifikowanego zboża siewne-
go są na poziomie: jęczmień ozimy ok. 170 zł za 100 kg, pszenica 
ozima ok. 165 – 200 zł, pszenżyto ozime ok. 160 – 190 zł, a żyto 
ozime ok. 148 – 155 zł za 100 kg. Koszt nasion żyta mieszańcowe-
go F-1 to około 330 - 400 zł na 1 ha. Do ceny jeszcze dolicza się 
5% VAT-u. Przystępując do siewów zbóż ozimych rolnicy winni 

zwrócić więcej uwagi na to, czy dana odmiana zboża ozimego jest 
odporna na mrozy. Są odmiany bardziej odporne na mrozy jak 
np. pszenżyto ozime Trismart, Borwo, Grenado, Pawo, Pizarro, 
mniej np. Leontino, Fredro. Bardziej zimotrwały jęczmień ozimy to 
Lomerit, Karakan, Lawerda, mniej odporne np. Nickela. Bardziej 
zimotrwałe pszenice ozime  Ostroga, Figura, Julius, Kohelia, Le-
genda i mniej odporne np. odmiana Bamberka, Muszelka. Raczej 
odporne na mrozy są odmiany żyta ozimego. Więcej informacji 
można uzyskać od doradcy rolników. 

W listopadzie będą szkolenia dla rolników. W dniach 20 do 
23 września br. w Bednarach k. Kiszkowa duża wystawa rolnicza 
AGROSHOW. Wstęp bezpłatny.

Życzę rolnikom korzystnej pogody w okresie siewów i tego-
rocznej jesieni. 

Skoki, 17 września 2013 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

UwAGA ROLNiCy!
Od 2 września 2013 r. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników 

poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe.
Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek 

powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego, mogą ubiegać 
się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyzna-
nie pomocy finansowej. Wnioski o takie wsparcie można składać 
od 2 do 30 września 2013 roku w biurze powiatowym ARiMR 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. 

Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną 
jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły 
straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz staw-
ki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej 
lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach 
foliowych. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać rolnik, nie 
może przekroczyć równowartości 7500 euro. Na taką pomoc 
przewidziano 89,35 mln zł. 

Wsparcie udzielane przez ARiMR jest jeden z elementów rzą-
dowego programu pomocy dla rolników poszkodowanych w 2013 
roku przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc dostępne w Biu-
rach Powiatowych ARiMR oraz pod adresem: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-przyjmuje-
wnioski-od-rolnikow-poszkodowanych-przez-tegoroczne-kleski-
zywiolowe-od-2-wrzes.html

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

DROGi TURysTO 
i miesZkAŃCU NAsZ!

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

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego ro-
dzaju odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego 
wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu 
Twych dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. 

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet 
spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, 
wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środo-
wisko. 

Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego 
przeznaczonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może 
za rok, Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, 
irytować się będą zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego 
rodzaju odpadkami. 
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„ROses” 
NA RANCZO w DOLiNie

Wakacje to najbardziej wyczekiwany czas dla każdego ucznia. 
Czekałyśmy na nie z utęsknieniem, bo pracy w tym roku szkolnym 
miałyśmy co nie miara. 

Zespół najpierw występował na Festynie Bożonarodzeniowym 
w naszej szkole, potem w styczniu była Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
w marcu VII Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Aerobiku Grupowym, 
w kwietniu etap wojewódzki, Gala Tańca i Witryna w Wągrowcu, Dzień 
Olimpijczyka, w maju Piknik Naukowy a w czerwcu Dni Skoków. Tuż 
po zakończeniu roku szkolnego zespół wystąpił też z całym repertuarem 
na Festynie w Sławicy. 

Zmęczenie dopadło nas podczas występów przy trzydziestostop-
niowym upale podczas Dni Skoków, ale ... damy radę myślała każda. 
Marzyło nam się prawdziwe leniuchowanie i wypoczynek. Dzięki 
finansom Urzędu Miasta i Gminy w Skokch przeznaczonym na letni 
wypoczynek dla młodzieży naszego gimnazjum i pomocy rodziców/

którym bardzo dziękujemy/ byłyśmy od 5 do 12  lipca na „Ranczu 
w Dolinie” w Dąbrówce Kościelnej. Był to czas na beztroską zabawę, 
relaks i prawdziwy wypoczynek. 

Pogoda dopisała, humory też, więc czas minął nieubłaganie. Czasem 
pracowałyśmy, ale to tylko dlatego, żeby nie wyjść z wprawy i zrobić 
plany na nowy rok szkolny. A że pomysłów do zabawy nam nie brako-
wało widać na zdjęciach, bo z aparatem fotograficznym nie rozstawała 
się Patrycja i Michalina. 

Wszystkie nasze wybryki musiała znosić nasza opiekunka: W. Hauke 
i panie: M. Adrych, S. Korczak i A. Nowak, którym bardzo dziękujemy 
za to, że poświęciły dla nas swój wolny czas.

M. Krzymieniewska

ROk sZkOLNy ROZPOCZĘTy
Po wakacyjnej przerwie wszyscy wrócili do swoich zajęć i obo-

wiązków wypoczęci i pełni entuzjazmu, gotowi na wyzwania, jakie 
przynosi każdy nowy rok szkolny. Podczas uroczystej inauguracji 
szczególnie serdecznie zostali powitani przez dyrektora szkoły, 
nauczycieli i wychowawców uczniowie pierwszych klas, dla których 
drugi września to początek wieloletniej drogi zdobywania wiedzy.

Pierwszoklasiści i ich starsi koledzy w naszej szkole zdobędą 
podstawy wykształcenia, posiądą umiejętności funkcjonowania 
w społeczeństwie i różnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowana 
kadra nauczycieli zadba o ich bezpieczeństwo i będzie realizowała 
program wychowawczy. Uzdolnieni uczniowie będą mogli rozwijać 
i doskonalić swoje talenty uczestnicząc w wielu kołach zaintereso-
wań, obejmujących różne dziedziny: naukowe, artystyczne, sportowe 
i wiele innych. Dla tych, którzy mają  kłopoty z przyswajaniem wiedzy 
przewidziano szereg zajęć wspomagających.

Nasi uczniowie są objęci opieką po skończonych lekcjach. Pobyt 
w świetlicy zapewnia nie tylko opiekę, ale także gry i zabawy na 
świeżym powietrzu, możliwość odrobienia pracy domowej i wiele 
innych zajęć. Ponadto mogą korzystać z codziennej opieki higie-
nistki i pomocy pedagoga szkolnego współpracującego z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu. Bogaty księgozbiór 
biblioteki szkolnej zapewnia możliwość wypożyczania nie tylko 
lektur obowiązkowych, ale także korzystania z książek w czytelni.

Nasza szkoła dysponuje gabinetami przedmiotowymi wyposażo-
nymi w profesjonalny sprzęt multimedialny, tablice interaktywne 

a także pomoce naukowe. Zajęcia informatyki odbywają się w nowo-
czesnych pracowniach komputerowych, a lekcje języka angielskiego 
w salach posiadających indywidualne stanowiska ze słuchawkami. 
Amatorów sportu i tych mniej aktywnych fizycznie zachęci do ćwi-
czeń sala gimnastyczna z szatniami i łazienkami. 

Podczas przerwy uczniowie mogą zrobić drobne zakupy w sklepiku 
szkolnym, a także zjeść ciepły posiłek w stołówce.

Nasza placówka stale modernizowana, w tym roku szkolnym 
została architektoniczne dostosowana dla potrzeb uczniów z nie-
pełnosprawnościami.

życzymy wszystkim uczniom wytrwałości i entuzjazmu w nowym 
roku szkolnym, wykorzystania wszystkich atutów naszej szkoły 
stwarzającej możliwości wszechstronnego rozwoju.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 
2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, 

iż przeznacza się do wynajmu niżej wymieniony 
lokal socjalny:

Lokal mieszkalny położony w Skokach przy ul. Topolowej 
28/4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,78 m2, a w jego 
skład wchodzi: 
 pokój    o pow.  15,24 m2, 
 pokój   o pow.  16,03 m2,
 kuchnia   o pow.  8,92 m2,
 korytarz   o pow.  5,84 m2,
 łazienka   o pow.  3,72 m2,
 wiatrołap  o pow.  4,17 m2,
 pom. gosp.  o pow.  4,86 m2,
 RAZEM:   58,78m2

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składa 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przy-
gotowanych drukach, w terminie:
od 1 –  30 września 2013 r. 
(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu).
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą roz-
patrywane.

Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
pokój nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-
skoki.pl.

W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny 
ubiegające się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku 
stosowne zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres 
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wy-
dane przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp., (na 
druku przygotowanym przez UMiG w Skokach).
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmo-
wane są osobom i rodzinom, które osiągają niskie dochody 
i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szcze-
góły warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr 
XLVI/286/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki ze zm. z dnia 
24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego powierzchnia pokoi przypadająca 
na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być 
mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodar-
stwa domowego 10 m2. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
        / - /   Tadeusz Kłos

wAŻNA iNFORmACjA
DLA PRZeDsiĘBiORCÓw 

POsiADAjĄCyCH ZeZwOLeNiA
NA sPRZeDAŻ 

NAPOjÓw ALkOHOLOwyCH

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki przypominamy, że 30 
września 2013 r. upływa ustawowy termin do wniesienia 
III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w 2013 r.

WAŻNE! 
Nieterminowe wniesienie opłaty 

skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.

ZAADOPTUj PsA!
Referat Ochrony Środowiska informuje, iż w czwartek 12 

września 2013 roku zostały oddane do schroniska dwa bezdom-
ne psy błąkające się po terenie Gminy Skoki.

Aktualnie psy znajdują się w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Jędrzejewie. Osoby zainteresowane adopcją piesków prosimy o kon-
takt ze schroniskiem. 
Dane teleadresowe: jędrzejewo 104 64-700 Czarnków tel.: 691-995-888
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łUkAsZ NOwAk 
NA 8. miejsCU iO 2012!

Na skutek dyskwalifikacji rosyjskiego zawodnika  Igora jerochina 
Łukasz Nowak zostanie przesunięty z 9. na 8. miejsce w chodzie na 50 
kilometrów podczas Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie. 

Rosjanin w Londynie zajął piąte miejsce z czasem 3:37:54. Polak linię 
mety na The Mall w stolicy Wielkiej Brytanii minął w sierpniu ubiegłego 
roku jako dziewiąty osiągając wynik 3:42:47 (rekord życiowy). Decyzją 
Komisji Antydopingowej działającej przy Rosyjskiej Federacji Lekko-
atletycznej Jerochin otrzymał dożywotnią dyskwalifikację, a wszystkie 
wyniki uzyskane przez niego od lutego 2011 zostały anulowane. Przyczyną 
zawieszenia są nieprawidłowe wyniki badań krwi. To druga wpadka do-
pingowa tego rosyjskiego chodziarza - poprzednio został zawieszony na 
okres dwóch lat od 9 września 2008 do 8 września 2010 za stosowanie EPO.

Decyzja rosyjskich organów antydopingowych powoduje, że nasz 
zawodnik Łukasz Nowak, który w Londynie zajął dziewiąte miejsce 
przesunie się na ósme miejsce. Dzięki temu polska reprezentacja 
lekkoatletyczna będzie miała w swoim olimpijskim dorobku z Londy-
nu 22 punkty (Rosjanom ze 179 punktów pozostanie 176). W tabeli 
punktowej igrzysk będziemy zajmować 15. miejsce ex aequo z Kanadą.

Maciej jałoszyński

wĘDkARski weekeND
To był pracowity weekend dla wędkarzy ze skockiego Koła PZW nr 

120 w Skokach! Odbyły się w nim dwa zawody. 

Pierwsze w sobotę 24 sierpnia na łowisku w Mieścisku, były to tzw. 
Zawody Aktywu Koła w których udział wzięli najbardziej zaangażowani 
w działalność Koła jego członkowie. Ogółem w zawodach tych udział wzię-
ło 14 wędkarzy, w tym jedna kobieta. Łowiono cztery godziny. Na haczyk 
tego dnia brały głownie karpie i to one wyłoniły zwycięzców. Zawody te 
z wynikiem 12 szt. o łącznej wadze 21,22 kg wygrał Wojciech Kłosowski, 
II miejsce  z ilością 10 szt. o wadze 14,28 kg zdobył Piotr Babrakowski. 
III miejsce z wynikiem 4 szt. o wadze 5,60 kg zdobyła Karolina Stefaniak.

Podsumowanie zawodów i wręczenie pamiątkowych pucharów 
odbyło się w siedzibie Koła. 

Ledwo jedne zawody się skończyły, a rozpoczęły się drugie. W nie-
dzielny poranek nad jez. Rościńskim 12 wędkarzy, w tym 3 juniorów 
wzięło udział w Zawodach Gruntowych. Podobnie jak dzień wcześniej 
zawody trwały cztery godziny. 

W kategorii juniorów bezapelacyjnie wygrał Adrian Dudek łowiąc 
3,020 kg ryb. II był Tomasz Wełnic, a III Roland Krzyżaniak.

W kategorii Seniorów triumfował Andrzej Szymkowiak z wynikiem 
5,560 kg ryb, II miejsce łowiąc 5,160 kg zdobył Zbigniew Pietrzak, III 
natomiast przypadło za złowienie 4,6 kg Karolowi Neumannowi. 

Zawody podobnie jak dzień wcześniej przy kawie i małym co nieco 
podsumowano w siedzibie Koła. 

Wszystkie ryby złowione w ten weekend trafiły z powrotem do wody. 
Wędkarzom gratulujemy i życzymy kolejnych udanych połowów. 

Edmund Lubawy

GRAND PRiX w BRyDŻU 
sPORTOwym PAR w HALi 

w skOkACH
Niespotykaną frekwencję miał turniej brydżowy rozgrywany w ra-

mach Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Brydżu Sportowym. 
Cykl obejmuje 14 turniejów rozgrywanych w różnych miastach Wiel-
kopolski. Gospodarzami poprzednich turniejów były: Poznań, Piła, 
Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Ostrzeszów, Kórnik, Skorzęcin, 
Chrzypsko Wielkie, Siedlec. 

1 września przyjechało do Skoków 56 par z sześciu województw 
(wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, małopolskiego, zachod-
niopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego). Piękna pogoda, bardzo 
dobre warunki do gry (hala sportowa) liczne nagrody oraz poczęstunek 
dla wszystkich uczestników zachęcały do przyjazdu do naszej miej-
scowości. Gościliśmy zawodników z klubów ekstraklasy oraz  wielu 
z I –II ligi z Więcborka, Wrocławia, Poznania, Konina, Piły. Bardzo 
liczną grupę stanowili zawodnicy ościennych powiatów. Turniej był 
rozgrywany w formie 4 sesji po 10 rozdań. 

W połowie turnieju na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek. 
Tak olbrzymie przedsięwzięcie jest możliwe do zorganizowania dzięki 
licznej grupie osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadze-
nie zawodów. Posiłek oraz nagrody rzeczowe to zasługa wielu osób 
prywatnych oraz kilku firm z terenu naszej gminy. 

Serdecznie dziękujemy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, Panom 
Jarosławowi Modlibowskiemu, Longinowi Sapieji, Janowi Wójcikowi, 
Miłoszowi Tyll za ufundowanie nagród rzeczowych oraz posiłku dla 
uczestników, pracownikom i uczniom Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków za przygotowanie imprezy. Dzięki tak licznej obsadzie 
turnieju przyszłoroczne Grand Prix będzie miało wyższą rangę  w ra-
mach rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Brydża Spor-
towego. Zdjęcia z turnieju można obejrzeć na stornie Gminy Skoki. 
Oto ostateczne wyniki tegorocznej GPW Wielkopolski.

1. M. Pędziński – P. Siwiński            – 61,52 
2. J. Borychowski – S. Zakrzewski   – 57,53
3. J. Melcer – M. Woźniak                – 57,43
4. M. Bukowski – J. Grewling          – 57,29
5. M. Gruszka – R. SZeklicki          – 56,09
6. B. Kaczmarek – M. Szymański     – 55,37 
Puchar dla najlepszej pary skockiej zdobyli W. Sierzchuła – J. Mo-

dlibowski
Grzegorz  Samol

RAjD „eTNO kLimATy”
Ponad czterdziestu rowerzystów wyruszyło ze skockiego rynku w nie-

dzielny poranek 8 września w liczącą w całości blisko 70 km rowerową 
wyprawę, tj. rajd pod nazwą „Etno Klimaty”. Pogoda był przepiękna 
i słoneczna, nastroje dopisały. 

Tym razem organizatorzy wpadli na pomysł zabrać rowerzystów na 
zorganizowaną imprezę, wybór padł na Wielkopolski Park Etnograficz-
ny w Dziekanowicach nad jeziorem Lednickim. W tym dniu odbywała 
się tam impreza pt. „Pożegnanie Lata”. 

„Pożegnanie Lata” to cykliczna impreza organizowana od wielu lat 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, adresowana do wszyst-
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kich, którzy interesują się życiem i zajęciami gospodarskimi na dawnej 
wsi. W scenerii wiejskich zagród i wnętrz, w atmosferze nadchodzącej 
jesieni, w muzealnych obejściach prezentowały się zajęcia związane 
z obróbką plonów, pozyskiwaniem surowców, przygotowaniem zapasów 
na zimę i najbliższy rok. Dorośli mogli przypomnieć sobie, a młodsi – 
poznać, smak niektórych domowych wyrobów.

Impreza zgromadziła kilkudziesięciu wystawców rzemiosła artystycz-
nego i tradycyjnych lokalnych produktów żywnościowych. W tym roku 
szczególnie godnym uwagi było laboratorium smaku - porównywanie 
serów zagrodowych, nalewek i rodzimego cydru (napoje ze sfermen-
towanych jabłek). Dla najmłodszych przygotowano liczne zabawy 
o charakterze warsztatów, w trakcie których dzieci tworzyły zabawki, 
figurki z masy solnej i biżuterię.

A wszystko to w przepięknej scenerii starych chałup, kościoła, wia-
traków i innych zabudowań dawnej wsi. 

Karolina Stefaniak 

ZAwODy sPiNNiNGOwe 
NA wARCie

W niedziele 15 września na rzece Warcie w Tucholi koło Sierakowa 
członkowie Koła PZW nr 120 w Skokach rozegrali zawody wędkarskie.

Ci, zazwyczaj jeziorowi 
wędkarze próbowali swoich 
sił na rzece łowiąc ryby spin-
ningiem lub na tzw. żywca. 
Zawody rozpoczęły się wcze-
snym rankiem w promieniach 
wschodzącego słońca i trwały 
cztery godziny. Największym 
obiektem pożądania był m.in. 
szczupak lub boleń. Tych 

pierwszych udało się złowić kilkanaście, jednak nie wszystkie z nich 
mierzyły przepisowych 50 cm i musiały wrócić  do wody. Wśród poło-
wów królowały okonie. 

W szranki stanęło 27 łowiących, z których pierwsze miejsce zajął 
Karol Neumann, II był Mirek Kamiński, a III Dariusz Bałażyk. 

Karolina Stefaniak
 

„wełNA” w CZOłÓwCe kLAsy 
OkRĘGOwej!

Po wspomnianych w sierpniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” 
dwóch zwycięskich meczach piłkarzy „Wełny” – 5:1 z „Włókniarzem” 
Okonek i 8:0 z „Iskrą” Krajenka nasi zawodnicy prowadzeni przez 
trenera Tomasza Bekasa rozegrali 5 kolejnych spotkań.

Po tych spotkaniach „Wełna” zajmuje czołowe - 2 miejsce w tabeli, 
a gdyby pominąć przegrany w dniu 4 września wyjazd do plasującego 
się w II części Tabeli „Sokoła” Szamocin, można by mówić, że jest 
bezkonkurencyjna w swej klasie. Niestety, mecz ten zakończył się 
wynikiem 1:5 i stanowił zimny prysznic dla naszej drużyny. Strzelcem 
honorowej bramki dla Skoczan był Mateusz Deminiak.

Wyniki pozostałych spotkań naszego Klubu przedstawiają się na-
stępująco: 

- 25 sierpnia spotkanie wyjazdowe do „GKS” Wysoka przyniosło 
zwycięstwo „Wełny”; wynik 1:0, a gola dla naszej drużyny strzelił 
Arkadiusz Dereżyński

- 28 sierpnia na własnym boisku z „Pogonią” Łobżenica dało kolejną 
wygraną Skoczan z wynikiem 6:1, przy czym strzelcami bramek dla 
„Wełny” byli: Arkadiusz Dereżyński – 2 raz Robert Ludowicz, Ma-
teusz Deminiak, Błażej Rajewski i Eryk Nadworny po 1

- 8 września przed własną publicznością w Skokach ze „Spartą” Złotów 
zakończone sukcesem „Wełny” z wynikiem 5:1; bramki dla Skockiego 
Klubu zdobyli Arkadiusz Dereżyński – 2 oraz Mateusz Deminiak, 
Robert Ludowicz i Piotr Gułajski po 1

- 14 września spotkanie wyjazdowe do „Noteci” Czarnków przyniosło 
kolejny sukces skockich zawodników i mecz ten zakończył się wyni-
kiem 6:1; bramki dla „Wełny” zdobyli Mateusz Deminiak i Arkadiusz 
Dereżyński po 2 oraz Radosław Modlibowski i Eryk Nadworny po 1.

Po tym ostatnim spotkaniu zawodnicy skockiego Klubu zajmują 2 
miejsce w Tabeli po „Płomieniu” Połajewo.

Edmund Lubawy

GmiNNA LiGA Piłki NOŻNej
Od 07 lipca 2013 roku odbywały się mecze piłkarskie w ramach 

Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej organizowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Do udziału zgłosiło się 8 drużyn, tj.: Potrzanowo, 
Roszkowo, Rościnno, Kakulin, Łosiniec, Grzybowo, Lechlin i Niedź-
wiedziny. Mecze rozgrywane były na trzech boiskach trawiastych o wy-
miarach 40x60m w miejscowościach Potrzanowo, Rościnno i Łosiniec.
TABELA ROZGRYWEK GMINNEj LIGI PIŁKI NOżNEj 2013

Data, Drużyna Punkty Boisko 

07.07.2013
Niedźwiedziny- Potrzanowo
Lechlin- Rościnno
Kakulin- Łosiniec
Roszkowo- Grzybowo

0-3
0-3
0-3
3-0

Boisko Rościnno

14.07.2013
Roszkowo- Niedźwiedziny
Grzybowo- Kakulin
Łosiniec- Lechlin
Rościnno- Potrzanowo

0-3
0-3
3-0
3-0

Boisko Potrzanowo

21.07.2013
Niedźwiedziny- Rościnno
Potrzanowo- Łosiniec
Lechlin- Grzybowo
Kakulin- Roszkowo

0-3
0-3
3-0
3-0

Boisko Łosiniec

28.07.2013
Kakulin- Niedźwiedziny
Roszkowo- Lechlin
Grzybowo- Potrzanowo
Łosiniec- Rościnno

3-0
0-3
0-3
0-3

Boisko Łosiniec

04.08.2013
Niedźwiedziny- Łosiniec
Rościnno- Grzybowo
Potrzanowo- Roszkowo
Lechlin- Kakulin

1-1
3-0
3-0
0-3

Boisko Potrzanowo

11.08.2013
Lechlin- Niedźwiedziny
Kakulin- Potrzanowo
Roszkowo- Rościnno
Grzybowo- Łosiniec

1-1
3-0
0-3
0-3

Boisko Rościnno

18.08.2013 
Niedźwiedziny- Grzybowo
Łosiniec- Roszkowo
Rościnno- Kakulin
Potrzanowo- Lechlin

3-0
3-0
3-0
3-0

Boisko Potrzanowo

Poniżej przedstawiamy tabelę punktową po zakończeniu Turnieju Gminnej 
Ligi Piłki Nożnej:
  Miejsce Drużyna  Punktacja
  I Rościnno  21
  II Łosiniec  16
  III Kakulin  15
  IV Potrzanowo  12
  V Niedźwiedziny 8
  VI Lechlin  7
  VII Roszkowo  3
  VIII Grzybowo  0
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Tegoroczny obóz rozpoczęliśmy 30 lipca i już po dwóch dniach 
mieliśmy przed sobą poważne zadanie. 1 sierpnia przypadała bowiem 
kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Był to dzień mun-
durowy na obozie a przedstawiciele naszej drużyny wraz z komendan-
tem hufca ZHP druhem harcmistrzem Ryszardem Sobczakiem udali 
się do Sławna. Tam na ulicach tego powiatowego miasta rozdawali 
przechodniom ulotki informujące o rocznicy tego wydarzenia (więcej 
na stronie www.slawno.zhp.pl w aktualnościach pt. godzina „W”). 
Z kolei wieczór spędziliśmy przy ognisku, na którym gościliśmy grupę 
rekonstrukcyjną „Gryf”, która zaprezentowała się nam w historycznych 

mundurach. Można też było obejrzeć wystawę pamiątkowych fotografii 
i potrzymać unikalne okazy broni. 

Ponieważ tegoroczna pogoda była bardzo łaskawa bardzo często 
odwiedzaliśmy plażę i korzystaliśmy z wyjątkowo ciepłego Bałtyku. 
Pewnego popołudnia gościliśmy Neptuna, który przybył udzielić chrztu 
obozowym nowicjuszom. Z kolei wieczorami było wiele imprez takich 
jak festiwal piosenki obozowej, konkurs „Mam talent”, gry i zabawy na 
wesoło, tańce integracyjne itp. Nie zabrakło też rozgrywek sportowych 
w ramach olimpiady obozowej. Pewnej ciepłej nocy odbyliśmy kilkoki-
lometrowy spacer plażą podziwiając zachód słońca i Jarosławiec nocą. 

Podczas obozu mieliśmy także wycieczki. W Darłówku bawiliśmy się 
w parku linowym oraz dwukrotnie w parku wodnym. Z kolei wizyta 
w Łebie pozwoliła nam odwiedzić jeden z największych w Polsce park 
dinozaurów. Nie zabrakło też typowo harcerskich atrakcji. Był więc 
bieg patrolowy, spacery po linie, podchody, apele, służba w kuchni. 
Harcerze zamknęli próby na swe kolejne stopnie, zdobyli nowe spraw-
ności i odznaki.

Czas szybko minął i po dwóch tygodniach przyszło nam wracać. 
żal było wyjeżdżać. Obozowe znajomości i sympatie pozostaną na 
długo w sercu i pamięci. Co niektórzy już umówili się na kolejny rok 
oczywiście w …jarosławcu.

Andrzej Surdyk

harcerze ze skoków nad 
morzem, czyli słów kilka 

o obozie w jarosławcu 2013
jak ktoś by się spytał, dokąd pojechać na obóz? Otrzy-

małby odpowiedź do jarosławca na stanicę hufca ZHP 
Sławno „Leśna Polana”. Na następne pytanie, dlaczego? 
Odpowiedź nie była by już tak oczywista. jest, bowiem w 
tym miejscu i przebywających tam ludziach jakiś czar, ja-
kaś magia, która od wielu lat na przełomie lipca i sierpnia 
każe nam pakować bagaże i ruszać właśnie tam.

TRADyCyjNA PieLGRZymkA 
DO DĄBRÓwki kOŚCieLNej

8 września w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce 
Kościelnej obchodzone były główne uroczystości Odpustowe ku czci 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Jak co roku, w niedzielny poranek, z parafii pw. św. Mikołaja Bpa 
w Skokach na odpust wyruszyła piesza pielgrzymka. 

Uczestnicy zebrali się w kościele o 6:15 by po krótkiej modlitwie i omó-
wieniu spraw organizacyjnych wyruszyć pod przewodnictwem ks. Bartosza 
Gallasa, wikariusza skockiej parafii w około 12-to kilometrową drogę, 
która tradycyjnie wiodła przez Sławę Wlkp., Sławicę i Niedźwiedziny . 
Pielgrzymów w kościele żegnał ks. proboszcz Karol Kaczor. 

Słoneczna, choć nieco wietrzna pogoda zachęciła grupę ponad stu 
skoczan do podjęcia trudu pielgrzymowania. Pątnicy po około trzech 
godzinach wędrówki ze śpiewem, który prowadziła p. Katarzyna Dziel 
i modlitwą, rozmowach oraz dwóch przystankach, podziwiając piękno 
przyrody schyłku lata, dotarli do celu by pokłonić się Dąbrowickiej Pani.

Następnie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Św. odpustowej, którą spra-
wował ks. biskup Krzysztof Wętkowski (biskup pomocniczy gnieźnieński), 
który także wygłosił homilię. 

Pielgrzymi mieli też czas wolny, który każdy mógł wykorzystać zgodnie 
ze swoją potrzebą. Jedni poświęcili ten czas na osobistą modlitwę, inni 
odwiedzili groby bliskich na miejscowym cmentarzu, inni … buszowali 
po odpustowych straganach aby kupić choćby tradycyjne pierniki, a nie-
którym udało się pogodzić te różne zajęcia i owocnie wykorzystać czas 
spędzony w Dąbrówce. 

W powrotnej drodze, na przystanku pielgrzymów odwiedził ks. Pro-
boszcz. Krótko po godzinie 17 uczestnicy pielgrzymki wrócili do Skoków. 
Pielgrzymi pomimo, że niektórzy nieco zmęczeni, inni nieco bardziej, 
zapowiadali już chęć pielgrzymowania w przyszłym roku, podkreślając, 
że przez cały rok będą czekać na „ten” dzień.  

Łukasz Ogórkiewicz

skOCZki w kAmieNiCy
Grupa Artystyczna Skoczki pierwszy wrześniowy weekend spędziła 

w Ośrodku Rekreacyjno – Turystycznym w Kamienicy. Prawie 40. arty-
stycznych dzieci integrowało się poprzez wspólną zabawę, sport i edukację 
muzyczną. Dzieciaki spędzały czas na siłowni pod chmurką, na plaży, przy 
ognisku i podczas rejsu statkiem po jeziorze Durowskim w Wągrowcu. 
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego - artystycznego od integracji grupy 
jest najlepszym sposobem na owocny sezon. Wiedzą o tym i dzieci, i ich 
instruktorzy. W Skoczkach obecnie śpiewa i tańczy 55. dzieci. Wyjazd zor-
ganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. W kosztach 
partycypowali rodzice dzieci. 

Wszystkim dzieciom i instruktorom za wspólny pobyt składam podzięko-
wań moc. Na szczególną pochwałę zasłużyły Skoczki z najdłuższym stażem, 
które wzorowo opiekowały się młodszymi Skoczkowymi pociechami. 

Dziękujemy: Wójtowi Gminy Wągrowiec Przemysławowi Majchrzakowi 
za użyczenie nam Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Kamienicy, 
Jackowi Dukszcie za pomoc non stop i za ufundowanie wszelkich nie-
zbędnych środków czystości, Justynie Kujawie za ufundowanie słodkości 
i napojów dla dzieci

Elżbieta Skrzypczak
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15 lipca po kilkugodzinnej jeździe pociągami wysiedliśmy na stacji 
kolejowej Jedlina Zdrój, która w niczym nie przypominała zabudo-
wań dworcowych znanych nam z naszych stron. Były nawet kłopoty 
z odnalezieniem prawidłowego szlaku, który miał nas zaprowadzić do 
pierwszego miejsca noclegowego – schroniska „Andrzejówka” w górach 
Kamiennych u podnóża najwyższego wzniesienia tego pasma – Wali-
góry 936 m n.p.m.. Masyw Waligóry tworzy wydłużony południkowo, 
kilkusetmetrowej długości grzbiet z łagodnym zboczem południowym 
i bardzo stromymi pozostałymi; najlepiej widoczne, północne, opada 
bardzo ostro ku Przełęczy Trzech Dolin, czyniąc górę dominującym 
elementem krajobrazu tego miejsca to właśnie tą drogą weszliśmy 
pokonując aż 366 metrów przewyższenia

Następny dzień wędrówki doprowadził nas do Krzeszowa. Jest to 
chyba jedna z najsłynniejszych wsi na Dolnym Śląsku, a sławę swą za-
wdzięcza przede wszystkim zabytkowemu opactwu cystersów i mauzo-
leum Piastów świdnicko – jaworskich. Całość oczywiście zwiedziliśmy, 
a ponadto nocowaliśmy w samym klasztorze, którego pomieszczenia 
przeznaczone dla gości bardziej przypominały schronisko, niż cele za-
konników.

Opuszczając Krzeszów wyruszyliśmy na jeden z dłuższych dni naszego 
wędrowania, niestety, mimo że pogoda sprzyjała nie udało nam się zażyć 
kąpieli w sztucznym jeziorze Bukówka, bowiem do kolejnego noclegu 
schroniska „Czartak” leżącego w Rudawach Janowickich było dość 
daleko. Przybyliśmy tam dopiero po godzinie 19:00. Mogliśmy sobie 
na to pozwolić, bowiem następnego dnia szliśmy „na lekko” by zdobyć 
najwyższy wierzchołek Rudaw Skalnik 945 m n.p.m. Po drodze z plat-
formy widokowej na małej Ostrej podziwialiśmy przepiękną panoramę 
Karkonoszy – cel dalszej naszej wędrówki kolejne dni.

Wieczorem dla tych, którzy po raz pierwszy byli na obozie wędrownym 
odbył się chrzest obozowy(nowicjusze musieli pomyślnie przejść próby 
wody, ognia, powietrza i ziemi by dostąpić zaszczytu stania się członkami 
bractwa gwieździstego nieba i dziurawego namiotu.

Od wschodu bramą w Karkonosze są Kowary i Przełęcz Okraj, i to tam 
udaliśmy się 19 VII. To stare górnicze miasto przyciąga rzesze turystów, 

a głównymi atrakcjami są Park Miniatur Dolnego Śląska. W parku minia-
tur zbudowane zostały modele głównie w skali 1:25 i kilka w skali 1:50. 
Prezentowane obiekty to m.in. kościoły, zamki, pałace, starówki miast, 
ratusze, schroniska górskie itp. Miniatury są wierną kopią prawdziwych 
obiektów ze wszystkimi szczegółami i detalami. W Parku można zobaczyć 
także obiekty w całej okazałości z lat swej świetności, które obecnie po-
padły w ruinę, bądź są niedostępne do zwiedzania. Modele zbudowane 
są z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wkomponowane 
są w zielone otoczenie wzbogacone kolorowymi kompozycjami kwia-
towymi. Drugą atrakcję stanowią sztolnie po byłych kopalniach uranu. 
Nie mogliśmy przepuścić tych atrakcji. W związku z tym na nocleg do 
schroniska „Na Przełęczy Okraj” 1046 m n.p.m. dotarliśmy w późnych 
godzinach popołudniowych

Po sutej kolacji udaliśmy się na zasłużony odpoczynek, bowiem mieli-
śmy odwiedzić królową Karkonoszy – Śnieżkę 1602 m n. p. m. - najwyższą 
górę zdobytą podczas tegorocznego obozu. Słynie ona z pięknych wido-
ków, ale też silnych wiatrów i dużego zachmurzenia. My mieliśmy jedno 
i drugie a na dodatek temperaturę90C. nic więc dziwnego, że szybko 
zeszliśmy do jednego z najpiękniej położonego schroniska – Samotnii”. 

Następnego niedzielnego dnia opuściliśmy wysokie Karkonosze, by 
u ich podnóży zobaczyć kilka interesujących miejsc. Pierwszą z nich był 
ośrodek informacyjno – edukacyjny Domek Myśliwski, w którym na 
wystawie i podczas projekcji filmu mogliśmy zapoznać się z fauną i florą 
najwyższych gór Sudetów. Dalej na szlaku znajdowała się świątynia Wang 
w Karpaczu Górnym. Niestety z powodu niedzieli i sprawowanej tam 
mszy podziwiać ten drewniany kościół sprowadzony z Norwegii mogliśmy 
tylko z zewnątrz. Następną atrakcją dnia był wodospad Podgórnej – trzeci 
pod względem wysokości wodospad w polskiej części Karkonoszy. Wody 
potoku Podgórna spadają z 10-metrowego progu skalnego dwiema ka-
skadami. Byli wśród nas tacy, którzy mimo lodowatej wody zażyli kąpieli. 
Na koniec atrakcyjnego dnia zajrzeliśmy jeszcze do ruin zamku Chojnik.

Poniedziałek zapowiadał się upalnie, więc czym prędzej dotarliśmy 
do bazy hufca ZHP Czerwonak w Szklarskiej Porębie, by już na lekko 
udać się ponownie w Karkonosze. Obejrzeliśmy wodospady Szklarki 
i Kamieńczyka, wspieliśmy się na Szrenicę i Śnieżne Kotły zahaczając 
po drodze o będące po czeskiej stronie źródła Łaby. Po nocy spędzonej 
w namiotach, następnego dnia bez dużych plecaków zwiedziliśmy starą 
chatę walońską, Czerwoną Jamę, Muzeum Ziemi, rozkołysaliśmy Chy-
botek – blok skalny, którego powierzchnia styku z podłożem jest o wiele 
mniejsza niż ta w najszerszym miejscu, tak zrównoważony, że możliwe 
jest wprawienie go w ruch wahadłowy w niewielkim zakresie np. przy 
użyciu siły ludzkiej. Dalej poprzez nieczynną kopalnię pirytu i Zakręt 
Śmierci wróciliśmy na bazę.

Przy pięknej pogodzie czas obozu szybko mijał. Aż nastał dzień ostat-
niej wędrówki. Głównym grzbietem Gór Izerskich poprzez najwyższe 
wzniesienie tego pasma Wysoką Kopę 1126 m n.p.m. do schroniska na 
Stogu Izerskim. Stamtąd następnego dnia udaliśmy się do Świeradowa 
Zdroju i dalej do Skoków.

Obóz należy zaliczyć do udanych dopisała pogoda i ludzie pokonaliśmy 
wyznaczoną trasę po drodze zaliczając najwyższe szczyty danego pasma. 
Uczestnicy zdobyli kolejne punkty Górskiej Odznaki Turystycznej, 
a przede wszystkim przeżyli niepowtarzalną wakacyjną przygodę.

Andrzej Surdyk

poprzez góry kamienne, rudawy jano-
wickie, karkonosze i góry izerskie, czyli 
obóz wędrowny koła pttk nr 77 w sudetach
jedlinę Zdrój i Świeradów Zdrój w linii prostej dzieli odległość 73 kilometrów. Chcąc pokonać te trasę 

drogą musimy przejechać najkrótszą drogą ponad 120 kilometrów. Turyści z Koła PTTK „Klimczok” wy-
brali jednak inne rozwiązanie. Całość pokonali pieszo, wędrując górami i na dodatek niosąc na plecach 
cały swój dobytek niezbędny podczas obozu wędrownego.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADóW 
KOMUNALNYCH I SUROWCóW WTóRNYCH 
DLA MIASTA I GMINY SKOKI OPRACOWANY 

PRZEZ FIRMĘ 
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

O/Wągrowiec  
TEL. 67 262 07 04 lub 67 262 13 21

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję.   
Odbiór prowadzony jest w godz. 6:00 – 22:00

Rodzaj odpadu 
surowca

Dzień 
tygodnia

2013 rok
wrzesień październik listopad grudzień

Odpady 
biodegradowalne Środa 4 i 18 2 i 30 27

28 
(sobota)
za 26XII

Zmieszane odpady 
komunalne

Piątek

6 i 20 4 i 18

2 
(sobota) 
za 1XI, 
15 i 29

13 i 27

Szkło 6 4 15 13

Tworzywa 
sztuczne, metal, 

opakowania 
wielomateriałowe, 

20 18 29 27

papier i tektura 20 18 29 27

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADóW 
KOMUNALNYCH I SUROWCóW WTóRNYCH 
DLA UL. POLNEj – (DZIAŁKI REKREACYj-

NE), ROD „SEMAFOR”, ROD „SŁAWA WLKP.”, 
WSI SŁAWICA, DZIAŁEK REKREACYjNYCH 
W SŁAWICY ORAZ WSI SZCZODROCHOWO, 

NIEDźWIEDZINY, DZWONOWO, DZWONOWO 
LEŚNE, MIĄCZYNEK I IGNACEWO.  

TEL 61 81 24 122 lub 509 922 634

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję.   
Odbiór prowadzony jest w godz. 6:00 – 22:00

Rodzaj odpadu 
surowca

Dzień 
tygodnia

2013 rok

wrzesień październik listopad grudzień
Odpady 

biodegradowalne

Ponie-
działek

2, 16 i 30 14 i 28 25 23

Zmieszane odpady 
komunalne 2, 16 i 30 14 i 28

12 
(wtorek)  

i 25
9 i 23

Szkło 2 14 9
Tworzywa 

sztuczne, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe, 

16 28 25 23

papier i tektura 16 28 25 23

To już kolejne takie wakacje organizowane przez Towarzystwo 
Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” z Antoniewa na zlecenie Bur-
mistrza Miasta i Gminy w Skokach Pana Tadeusza Kłosa.

Uczestnicy wypoczynku byli typowani przez panią Małgorzatę Szpen-
dowską-Wylegalską w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Skokach.

Wyjazd finansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych (dla 25 dzieci) i ze środków własnych 
Towarzystwa „ALIA” (dla 4 dzieci), które pozyskano dzięki wsparciu 
Koła Łowieckiego „Borsuk” w Skokach i firmie AS-SPED Wiole-
ty Łukaszewicz.

Uczestnicy tej górskiej wyprawy korzystali nie tylko z tego, co 
oferowało im miasteczko Bardo ale i cała Kotlina Kłodzka. A tu nie 
brak zarówno pięknych krajobrazów i terenów na wędrówki, ale także 
jest całe mnóstwo zabytków wartych zobaczenia. Były więc wędrówki 
piesze, kąpiele w basenie znajdującym się na terenie Domu Wczasów 
Dziecięcych, który przez okres pobytu był bezpieczną przystanią. Były 
także wyprawy autokarowe do Kłodzka, Dusznik, Polanicy. Była nawet 
wyprawa w poszukiwaniu złota do Kopalni Złota w Złotym Stoku. 
Jednak największą atrakcją z pewnością był spływ pontonowy Przeło-
mem Bardzkim po Nysie Kłodzkiej i zdobycie Szczelińca Wielkiego 
najwyższego szczytu w Górach Stołowych.

Tak bogaty w atrakcje pobyt nie byłby możliwy bez życzliwego 
wsparcia Pana Burmistrza Tadeusza Kłosa, który na korzystnych wa-
runkach udostępnił autokar na cały czas pobytu w Kotlinie Kłodzkiej. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że kolonijnym kierowcą był pan Bogu-
sław Marciniak, który jak mało kto zna najciekawsze miejsca Ziemi 
Kłodzkiej i bezpiecznie dowiezie do celu nawet najbardziej krętymi 
górskimi serpentynami.

Ten czas wypoczynku i radosnych przeżyć na długo zostanie w pa-
mięci jego uczestników oraz utrwalony został na fotografiach i w dzien-
niczkach prowadzonych przez kolonistów. A dla wszystkich był to czas 
niezwykły, za co w imieniu uczestników jak i organizatora serdecznie 
dziękuję Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi, Pani Małgorzacie 
Szpendowskiej-Wylegalskiej, członkom Koła Łowieckiego „Borsuk” 
i firmie AS-SPED z Kobylca. Dziękuję również opiekunom Paniom: 
Elżbiecie Berendt, Anice Karkiewicz i Ani Berendt, którzy troskliwie 
opiekowali się naszymi kolonistami.

Mam nadzieję, że także za rok latem uda się nam zabrać dzieci 
w ciekawe miejsca.

Prezes Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia”
Antoni Kasica

jeszcze kilka słów 
o kolonii w bardo 
Przez 10 pełnych emocji dni dwadzieścioro dziewię-

cioro dzieci z naszej gminy wypoczywało w czasie od 
15 do 24 lipca br. w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.


