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KOLARSKIE ŚWIĘTO

– CZYLI MTB MARATON W SKOKACH
Zapowiadało się piaszczyście, ale było
raczej błotniście, zwłaszcza pomiędzy 26
a 27 km, a wszystko to podczas pierwszych w Skokach zawodów rowerowych
Bike Cross Maraton Gogol MTB 2015.
Maraton w Skokach odbywał się w tym
cyklu jako jeden z ośmiu zawodów w kolarstwie górskim w Wielkopolsce. http://
gpmtb.pl/
Organizatorami zawodów było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
„Pałuki”, Wojciech Gogolewski z Wągrowca oraz Miasto i Gmina Skoki.
W rowerowych wyścigach udział
wzięło ponad 550 uczestników
z całego kraju, z czego ukończyło i zostało sklasyfikowanych 537.
Zawodnicy zmagali się na dwóch dystansach MINI – 33 km oraz MEGA 67 km.
Trasa jednego okrążenia wiodła wokół jez.
Rościńskiego i Budziszewskiego, przebiegała
m.in. przez miejscowości: Skoki, Rościnno,
Grzybowo, Potrzanowo, otarła się o Brzeźno.
Zawodnicy po jej ukończeniu twierdzili, iż
była ciekawa, bardzo urozmaicona technicznie, z pozoru szybka ale jednak wymagająca
wiele uwagi i skupienia. Na szczęście obyło
się bez poważniejszych wypadków, nikt się
nie połamał, skończyło się na nielicznych
siniakach i otarciach.
Szczęśliwy przebieg zawodów zawdzięczać
można perfekcyjnemu przygotowaniu trasy,
jej doskonałemu oznaczeniu, zabezpieczeniu
przez strażaków z OSP z terenu Gminy Skoki,
harcerzy oraz policję.
To niewątpliwie wielkie święto kolarskie
nie odbyłoby się bez sponsorów, a byli
nimi: Miasto i Gmina Skoki, KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe Lemar Sp. z o.o.,
Gospodarstwo Rybackie w Skokach oraz
Foto-Video-Handel Ewa Rybicka. Serdecznie dziękujemy 
Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

Trasę MINI ukończyło 440 cyklistów, z tego z terenu Gminy
Skoki wystartowało i szczęśliwie dojechało do mety 13 zawodników.
Miejsce Nr staropen
towy

Imię i nazwisko

Kategoria/
miejsce

Czas

2

1033

Dorian Karczewski

M-1/1

1:07:43

166

3137

Dariusz Błachowiak

M-2/48

1:25:02

196

3138

Adrian Kłosowski

M-2/54

1:26:49

290

1269

Karolina Stefaniak

K-3/5

1:35:06

345

3105

Tomasz Przykucki

M-2/85

1:39:25

351

1270

Maciej Tadeusz

M-3/128

1:39:54

354

1996

Jarosław Gąsecki

M-3/130

1:40:40

411

3082

Robert Lipczyński

M-2/94

1:49:26

418

3116

Mirosław Jasiński

M-4/74

1:52:35

430

3084

Witold Bzdęga

M-3/153

2:06:19

433

3083

Monika Bzdęga

K2-/14

2:08:27

437

3114

Jacek Adamski

M-5/31

2:20:25

439

3118

Beata Karczewska

K4+/14

2:22:53

Trasę MEGA składającą się z 2 kółek oraz specjalnego odcinka XC
(tzw. Skwierka Górka) zaliczyło szczęśliwie 97 kolarzy.
PS. Film oraz galerie zdjęć (ponad 2.000) zamieszczono na Facebook
Gminy Skoki oraz częściowo na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak
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serdecznie zaprasz

a Burmistrz Miasta

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

i Gminy Skoki

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Skoki
w wieku 50 lat i więcej na:

PONIEDZIAŁKOWE - konsultacje dietetyczne

7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia

PIĄTKOWE -spotkanie profilaktyczne i badania
profilu lipidowego oraz glukozy
Informacja
i obowiązkowe zapisy
do 24 września
691 726 319 (godz. 9-15)
turystyka@gmina-skoki.pl

REGULAMIN RAJDU
www.gmina-skoki.pl
ZapraszaJą:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
7 Skocka Drużyna Harcerska „HYCE”

2 października - godz. 10:00
- obowiązkowe spotkanie profilaktyczne
dla chcących zbadać lipidy i glukozę
9 października - od godz. 8:00 - badanie
profilu lipidowego i glukozy
w sali biblioteki II piętro, ul. Ciastowicza 11

NICZONA!

C OGRA
LICZBA MIEJS

Obowiązkowe zapisy!!!

Udział jest bezpłatny po obowiązkowym zgłoszeniu
chęci udziału pod nr tel. 691 726 319 (w godz. 9-15)
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Przyszli na świat i w naszej społeczności
znaleźli swe miejsce na ziemi:
Majewska Rozalia 04.07.2015
Springer Kornelia 10.07.2015
Springer Stanisław 10.07.2015
Borowiecki Bartosz 11.07.2015
Roguszka Małgorzata 17.07.2015
Osiecki Patryk 05.08.2015
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:
Janik Krzysztof i Jachimowicz Ewa
Dudek Kamila i Jarząbek Tomasz
Jeneralczyk Joanna i Jarzyński Szymon
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:
Wanecka Maria ur. 15.08.1933 - Szczodrochowo, zm. 20.07.2015
Gronowicz Mieczysław ur. 31.12.1953 - Stawiany, zm. 01.08.2015
Twardowski Bronisław ur. 07.02.1954 - Szczodrochowo, zm. 26.07.2015
Szalaty Sebastian ur. 21.01.1975 - Skoki, zm. 08.08.2015
Żydowicz Krzysztof ur. 26.06.1976 - Potrzanowo, zm. 10.08.2015
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej września 2015
odbędzie się ogólnokrajowe referendum
w sprawach o szczególnym znaczeniu
dla państwa.
W referendum tym Polacy uprawnieni do głosowania odpowiedzą na trzy zasadnicze pytania zawarte
na karcie do głosowania. Pytania te będą mieć następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika?”.
Na karcie do głosowania w referendum umieszczone będą następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza
zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE”
oznacza brak zgody:
- na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);
- na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa
(odpowiedź na pytanie drugie);
- na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja
podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku
istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany
jest wątpliwości te rozstrzygać;
- na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).
Podział Miasta i Gminy Skoki na obwody głosowania w referendum oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Skoki pozostają
identyczne jak w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - szczegóły czytelnik znajdzie
w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gminy Skoki,
które publikujemy na stronie 4 obecnego wydania
naszego miesięcznika.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz.318) oraz
uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr VI/18/2015 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 marca 2015 r. podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w zarządzonym przez Prezydenta RP na 6 września
2015 r. ogólnokrajowym referendum.

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu

1

Miasto Skoki – ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kościelna, Krańcowa,
Kręta, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Kościelny, Plac
Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Pogodna, Poznańska,
Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wąska, Wodna

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2
62-085 Skoki

2

Miasto Skoki – ulice: Bliska, Wincentego Ciastowicza, Ludwika
Dąbrowskiego, Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna,
Irysowa, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Łąkowa, Okrężna,
Osiedlowa, Podgórna, Poprzeczna, Rakojedzka, Tulipanowa, Różana

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska,
Bartosza Głowackiego, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Henryka
Sienkiewicza, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego,
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Sosnowa,
Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wągrowiecka, Wczasowa,
Wiśniowa, Zamkowa

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

cz. m. Karolewo, Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka
4

wsie: Chociszewo, Jabłkowo, Kakulin, Kuszewo, Rakojady
przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn osada: Pomarzanki

Świetlica Wiejska - Kakulin 17A
62-285 Kakulin

5

wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, Wysoka osada:
Antoniewo Górne, przysiółek: Niedarzyn

Świetlica Wiejska - Bliżyce 28A
62-085 Bliżyce

6

wsie: Brzeźno, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Sława
Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo osada: Ignacewo,
Gozdowiec przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

Świetlica Wiejska - Rejowiec 34
62-093 Rejowiec

7

wsie: Budziszewice, Potrzanowo

8

wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo,
Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie Huby

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Świetlica Wiejska - ul. Skocka 45
62-085 Potrzanowo
Szkoła Podstawowa - Lechlin 9
62-085 Lechlin

obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego.

Uwaga! Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub czasowego przebywania, w terminie do 1 września 2015 r.*
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie
do dnia 28 sierpnia 2015 r.* złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Każdy uprawniony do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki do 22 sierpnia 2015 r.*
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego lub osobę, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 75 lat, zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do
głosowania, można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 lub pod nr tel: 61 8925 800, w godzinach pracy Urzędu.

Lokale w dniu referendum 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godzinach od 6.00 do 22.00.
* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
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XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Z udziałem 15 radnych, 23 lipca 2015 odbyła się XI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem Zbigniewa
Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Jolanta Sawińska.
W rezultacie rozpatrywanych spraw i prowadzonych obrad Rada
podjęła 5 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XI/ 61/ 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok.
Uchwałą tą, zmiany jakie zaistniały w trakcie bieżącej realizacji zadań
budżetowych, Rada wprowadziła do swej Uchwały nr III/11/2014 z 30
grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
W rezultacie wprowadzonych zmian zarówno łączne dochody budżetu,
jak i łączne wydatki budżetu zwiększono o kwotę 16.760 zł. Po tych zmianach budżet Miasta i Gminy Skoki zamykał się kwotą 35.226.590,36 zł
po stronie dochodów oraz kwotą 38.020.218,36 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr XI/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata
części działki nr 130 położonej w Skokach.
Umową z 24 kwietnia 2007 Gmina oddała w dzierżawę Kurkowemu
Bractwu Strzeleckiemu w Skokach na okres do 24.04.2037 r. część
działki nr130 o pow. około 0,1500 ha przy ul. Parkowej w Skokach
(boisko sportowe).
Na nieruchomości tej Bractwo Kurkowe wybudowało strzelnicę sportową. Obiekt ten jest w końcowej fazie realizacji.
30.12. 2014 dzierżawca wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
o powiększenie zakresu dotychczasowej dzierżawy o grunt przyległy
o powierzchni około 0,0264 ha z zamiarem przeznaczenia go pod zagospodarowanie obiektami towarzyszącymi sportowej strzelnicy brackiej.
Na wnioskowanym terenie usytuowany został blaszany garaż, który
wykorzystuje na własne potrzeby Klub Sportowy „Wełna”. W tej sytuacji, 10 marca 2015 Rada Miejska Gminy Skoki podjęła Uchwałę nr VI/
24/2015, w której wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę jedynie obszaru
gruntu o powierzchni około 0,0130 ha.
W międzyczasie uległo zmianie stanowisko Klubu Sportowego „Wełna” Skoki i zaistniała możliwość oddania w dzierżawę Kurkowemu
Bractwu Strzeleckiemu w Skokach całej wnioskowanej powierzchni
wynoszącej około 0,0264 ha.
Oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości
gruntowej wymaga zgody Rady i podejmując niniejszą uchwałę Rada
taką zgodę udzieliła.
3. Uchwałę nr XI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki 858/78 położonej w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej.
Wymienioną uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz właściciela działek sąsiednich, celem lepszego ich zagospodarowania, działkę nr 858/78 położoną w Skokach przy
ulicy Antoniewskiej.
4. Uchwałę nr XI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działki 1487 położonej w Skokach przy ulicy Jarzębinowej.
Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomość komunalną stanowiącą działkę nr 1487 o powierzchni
0,0550 ha położoną w Skokach w rejonie ulicy Jarzębinowej. Działka ta
graniczy z budynkiem do zabudowy bliźniaczej i w obowiązującym do
31.12.2003 planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była
na tereny zabudowy mieszkaniowej.
5. Uchwałę nr XI/65/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/233/2009
Rady Miejskiej Gminy Skoki z 17.09.2009 wyrażającej zgodę na zbycie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Szkolnej.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na dopisanie w paragrafie
1 ust.1 swej uchwały nr XXXV/233/2009 z 17.09.2009 wyrażającej zgo-

dę na sprzedaż kompleksu działek budowlanych przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie
w rejonie ulicy Szkolnej pominiętej wówczas działki nr 762/3 o powierzchni 0,1334 ha.
Przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw merytorycznych oraz
głosowaniem nad projektami poszczególnych uchwał Rada wysłuchała
i przyjęła do wiadomości :
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
wraz ze Sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady.
- Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokółem sesji znajdują się do
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na Stanowisku ds. Rady
i jej organów – pokój nr 8. Zainteresowani znajdą je też w Internecie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.
nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Informacja przekazana przez
realizatora projektu
„ŚWIATŁOWÓD DO DOMU”
W najbliższym czasie spółki: Webtouch, Fibrehost i Easyhost będą
przeprowadzać inwestycje na terenie Państwa gminy, a dokładnie
w miejscowościach: Jabłkowo, Kakulin, Pawłowo Skockie, Rakojady,
Rejowiec.
Jak budujemy?
Wykonawcy starają się, by prace trwały jak najkrócej i były jak najmniej
uciążliwe. Wiele zależy od ukształtowania terenu. Po przeprowadzeniu
prac działka zostaje przywrócona do stanu, w którym była poprzednio.
Kabel światłowodowy układany jest od granicy działki do budynku przy
użyciu minikoparki, przez wykop ręczny lub przecisk (czyli urządzenie
przeciskowe, zwane potocznie „kretem”). Kabel telekomunikacyjny
i przyłącze są wprowadzone do budynku w miejscu, które wskazują
właściciele budynku. Po wprowadzeniu kabla do domu instalowane jest
gniazdo. Gdy już instalacja przyłączeniowa będzie gotowa, mieszkańcy
wybierają operatora, z którym podpiszą umowę na świadczenie usług.
Jak długo trwa budowa?
Budowa może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, ale
dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli cieszyć się supernowoczesną infrastrukturą telekomunikacyjną.
Co trzeba zrobić?
Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wykonaniem prac. Jedynie, co musi zrobić właścicieli budynku, to podpisać
stosowne dokumenty.
• zgodę na wykonanie przyłącza
• protokół z wykonania prac
Czym jest światłowód?
Jest prawie tak cienki lak włos. Naukowcy pracowali nad nim przez
kilkadziesiąt lat. W latach 80 już wiedzieli – zrewolucjonizuje wiele
dziedzin, w tym telekomunikację. Światłowód to najlepsze medium
jakie znamy, pozwalające bez straty jakości przesyłać informacje
drogą elektroniczną. Jakość świadczonych usług za pośrednictwem
sieci światłowodowej jest niezależna od warunków atmosferycznych,
ukształtowania terenu czy innych czynników zewnętrznych. To dzięki
niemu mieszkańcy osiemnastu Wielkopolskich powiatów będę wreszcie
mogli korzystać z niezawodnej sieci telekomunikacyjnej.
Marta Wojciechowska - Pełnomocnik
W sprawie budowy światłowodu proszę kontaktować się z rzecznikiem prasowym projektu Światłowód do domu – Pauliną Brencz:
725 222 15, paulina.brencz@swiatlowoddodomu.pl
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Obowiązek szkolny

Od 1 września 2015 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci
urodzone w II połowie 2008 roku oraz wszystkie dzieci 6-letnie, tj.
urodzone w roku 2009.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego rodzice/
opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić te dzieci do realizacji
obowiązku szkolnego.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny
2015/2016 pozyskają Państwo w poszczególnych placówkach oświatowych.
Beata Nowak-Szmyra

Obowiązek przedszkolny

Referat Oświaty uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisem Ustawy
o systemie oświaty, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko,
które ukończyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane
odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu.
Tym samym zachęcamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
do skorzystania z oferty wszystkich przedszkoli znajdujących się na
terenie Gminy Skoki, tj. Przedszkola Samorządowego im. Kubusia
Puchatka w Skokach, Przedszkola Publicznego „ Tęczowa Łąka”
w Jabłkowie oraz Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie.
Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz terminów rekrutacji
na rok szkolny 2015/2016 pozyskają Państwo w poszczególnych placówkach oświatowych.
Beata Nowak-Szmyra

Bezpłatny dostęp
do podręczników

Referat Oświaty uprzejmie informuje , iż w roku szkolnym
2015/2016 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych będą mieli nie
tylko uczniowie klasy I szkoły podstawowej (jak to ma miejsce w roku
szkolnym 2014/2015), ale również wszyscy uczniowie klasy II i IV
szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
Szczegółowe informacje dotyczące samej dystrybucji podręczników
i materiałów będą udzielane bezpośrednio w szkołach.
Beata Nowak-Szmyra

Stypendium szkolne

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku szkolnym rodzice
uczniów, bądź też pełnoletni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do 15 września 2015 r. mogą złożyć
wnioski o stypendium szkolne. Warunkiem uzyskania stypendium
materialnego jest kryterium dochodowe, które wynosi 456 zł netto
na osobę w rodzinie. Zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy
Skoki, można go również pobrać osobiście w Referacie Oświaty
pokój Nr 5.
Beata Nowak-Szmyra

Inwestycje drogowe

O miesiąc wcześniej niż zaplanowano Firma Usługowo – Handlowa
„ANNA” z Gniezna, która wykonywała „Przebudowę ulicy Borówiec
w Potrzanowie” zakończyła inwestycję. Prace zaczęto od budowy
kanalizacji deszczowej o długości 556m zakończonej separatorem,
zlokalizowanym w rowie przydrożnym na ul. Skockiej w Potrzanowie.

Nawierzchnię jezdni utwardzono kostką betonową grubości 8 cm
na powierzchni 2.525m2. W dniu 13 sierpnia br. nastąpił pozytywny
odbiór robót od wykonawcy.

Awans zawodowy nauczycieli

W czasie , kiedy uczniowie i znaczna część grona pedagogicznego
szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki, korzystała z uroków słonecznego lata, aż 8 nauczycieli
zmagało się z trudem przygotowań jakie wiążą się z podniesieniem
kwalifikacji zawodowych.
Ciężka praca została nagrodzona. Miło nam powiadomić, że stopień
nauczyciela mianowanego uzyskały: Pani Aneta Biedrzycka – zatrudniona w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz
Panie: Katarzyna Kędziora-Dukszta i Katarzyna Adamska, które są
pracownikami pedagogicznymi Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach.
Z kolei stopień nauczyciela kontraktowego udało się zdobyć Paniom: Julicie Dziekan, Jowicie Maćkowiak oraz Agacie Orzechowskiej, zatrudnionym w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach oraz Pani Magdalenie Jeske, będącej pracownikiem
pedagogicznym Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Beata Nowak-Szmyra

W ostatnich dniach lipca Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc
rozpoczął „Przebudowę części ulicy Strumykowej w Skokach”. Nawierzchnia gruntowa ulicy na powierzchni 936m2 zostanie utwardzona
kostką betonową. Wcześniej na przebudowywanej ulicy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zlecił wymianę istniejących przyłączy
wodociągowych na nowe. Prace drogowe powinny być zakończone w II
połowie sierpnia a odbiór inwestycji od wykonawcy planowany jest
w pierwszych dniach miesiąca września. Koszt zadania to 180.698,96zł.
Adam Zdanowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje o terminach przyjmowania wniosków
na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2015/2016.
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w sprawach o świadczenia rodzinne
* wnioski przyjmowane od dnia 15 września 2015
* złożenie wniosku w okresie od 15 września 2015 do 30 września
2015 pozwala na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę
świadczeń do dnia 31 listopada 2015.
* złożenie wniosku w okresie od 01 października 2015 do 30 listopada 2015 pozwala na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłatę świadczeń do 31 grudnia 2015.
w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
* wnioski przyjmowane od dnia 2 września 2015
Do wniosków wymagane są zaświadczenie o dochodach uzyskanych
w roku 2014 przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
Uwaga:
Ponadto, przypominamy, że osoby pobierające zasiłek rodzinny
i dodatki na dzieci zakwalifikowane lub uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych, lub na dzieci odbywające roczne przygotowanie
przedszkolne, tzw. zerówkę, zobowiązane są dostarczyć w terminie do
11 września 2015 zaświadczenia ze szkoły, odpowiednio z przedszkola
o realizowaniu nauki.
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów
uzyskanych w 2014.
Szczegółowych informacji udzielają Iwona Tyll i Anna Przykucka
pod nr tel. 61 8925-827

„Bądź przygotowany
- Bądź bezpieczny”

W ostatnim czasie wysokie temperatury, gwałtowne burze i wichury
przypomniały mieszkańcom, że Gmina Skoki narażona jest na wiele
naturalnych zjawisk, których wystąpienie zagraża bezpieczeństwu
i wymaga interwencji służb publicznych.
W celu zapewnienia minimum niezbędnych środków w każdym
gospodarstwie domowym powinny znajdować się:
- zapas żywności o długim terminie spożycia,
- zapas wody,
- apteczka, lekarstwa
- narzędzia, latarki, świece, zapałki
- materiały niezbędne do zabezpieczenia zniszczeń m.in. plandeki,
folie itp.
- jeśli posiadasz samochód- niech będzie zatankowany.

- utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
W miarę możliwości:
- zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze
dymów (pożaru);
- zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz
rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
W razie pożaru
- wezwij straż pożarną
- używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru, nie próbuj
gasić ognia którego nie jesteś w stanie opanować.
- nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych, postaraj
się odłączyć zasilanie elektryczne;
- jeśli zapali się tłuszcz w naczyniu kuchennym, ugaś go solą kuchenną
lub po prostu nakryj szczelną pokrywką;
- gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są
ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie,
- jeśli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast będąc gotowym do czołgania
się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry, powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze;
- jeśli musisz przejść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta
i nos gęstą tkaniną;
- jeśli zapaliło się Twoje ubranie, połóż się na ziemi i obracaj do czasu
zduszenia ognia. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.
WICHURY
1/ PRZED SILNYMI WIATRAMI:
• Nasłuchuj w radiu lub telewizorze komunikatów o rozwoju sytuacji;
• Pozamykaj i zabezpiecz okna.
• Wnieś do domu przedmioty takie, jak narzędzia i zabawki ogrodowe
oraz umocuj przedmioty, które nie mogą być wniesione do wewnątrz;
• Usuń lub wzmocnij zewnętrzne anteny;
• Upewnij się, że konstrukcja dachu jest stabilnie przymocowana do
konstrukcji budynku;
• Nie parkuj pojazdów w okolicy drzew, słupów i trakcji elektrycznych,
• Nastaw lodówkę i zamrażarkę na najzimniejszy zakres. Otwieraj je
tylko, jeśli to absolutnie konieczne i natychmiast zamykaj;

Telefony alarmowe:
112 Telefon alarmowy
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe

2/ PODCZAS SILNEJ WICHURY
• Jeśli jesteś w terenie nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi,
planszami reklamowymi, drzewami, itp.
• Jeśli jesteś w domu nie zbliżaj się do okien, schowaj się w środkowej
lub najniższej części budynku.
• Wyłącz główny wyłącznik prądu i zakręć zawór butli z gazem- ograniczy to możliwość wystąpienia pożaru,

ZAGROŻENIA
POŻAR
Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
-bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
- zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
- wyładowania atmosferyczne.

3/ PO WICHURZE:
• Sprawdź (wzrokowo) instalację gazową, elektryczną, wodociągową,
ściekową jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jej sprawności nie
korzystaj z niej, lecz niezwłocznie zwróć się o pomoc do fachowca.
Kinga Świder

Zapobiegaj
- skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości;
- ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych;
- zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem;
- nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
- Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
- nigdy nie „watuj korków”;
- nie włączaj kilka urządzeń do jednego gniazda;
- używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;

KOMUNIKAT!

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2015 roku upłynął termin płatności II raty
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów
są naliczane odsetki za zwłokę.
Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków
przypada 15 września 2015r.
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WYKAZ
DZIAŁKI BUDOWLANEJ POŁOŻONEJ W SKOKACH
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
1. Oznaczenie nieruchomości: działka 1487, obręb geodezyjny Skoki, nr KW PO1B/00046052/3
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0550 ha
3. Opis nieruchomości: Działka 1487 w Skokach ma kształt wielokąta
o wymiarach: front 16,80m/ prawa 35,00m /tył 12,80m/lewa 19,70m
i 15,80m; teren płaski;, dojazd drogą z kostki brukowej bez chodnika.
Możliwość uzbrojenia w wodę, kanalizację, energię i gaz.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działka
1487 w Skokach nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki przyjętym uchwałą
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla w/w działki
został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
„Obszar zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”. Działka
1487 może być zabudowana budynkiem w zabudowie bliźniaczej do
istniejącego domu na działce przyległej.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony
6. Cena nieruchomości: 27 365 zł brutto
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Działka 1487 zostanie sprzedana
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami): 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod zagospodarowanie obiektami towarzyszącymi sportowej strzelnicy
brackiej położonej w Skokach przy ul. Parkowej obejmującej część działki nr 130 o powierzchni ok. 0,0264 ha
Oznaczenie nieruchomości
według katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia
nieruchomościprzeznaczonej do
dzierżawy
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Termin zagospodarowania
Informacja o sposobie oddania
nieruchomości w dzierżawę
Wysokość rocznego czynszu
dzierżawy
Okres oddania nieruchomości
w dzierżawę
Termin wnoszenia czynszu
dzierżawy

Waloryzacja czynszu

Działka nr 130 o pow. 1,7653 ha zapisana w KW
PO1B/00047092/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako
własność Gminy Skoki.
Część działki nr 130 o pow. ok. 0,0264 ha obejmująca teren
pomiędzy strzelnicą a budynkiem administracyjno-socjalnym.
Działka nr 130 położona jest w Skokach przy ul. Parkowej.
Na terenie działki znajdują się: obiekty sportowe z boiskami
użytkowane przez KS „Wełna” Skoki oraz strzelnica Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 130 nie jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
m. Skoki obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym.
nieruchomość leży na terenach przeznaczonych pod
usługi sportu. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia
24.06.2010 r. dla działki nr 130 został wyznaczony następujący
kierunek zagospodarowania przestrzennego: „tereny sportu
i rekreacji”.
Nie obowiązuje.
Tryb bezprzetargowy na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach.
Roczny czynsz dzierżawy wynosi: 2,00 zł netto. Kwota
czynszu będzie powiększona o należny podatek VAT zgodnie
z przepisami o podatku od towaru i usług.
Dzierżawa do dnia 24.04.2037 roku z prawem do
wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron przy
zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Roczny czynsz dzierżawy płatny jest w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Skokach – pokój nr 5A lub na konto bankowe Urzędu
Miasta i Gminy w Skokach w jednej racie w terminie do końca
miesiąca września każdego roku w czasie trwania umowy
dzierżawy bez odrębnego wezwania.
Roczny czynsz dzierżawy będzie rewaloryzowany raz w roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
podawany przez GUS za poprzedni rok począwszy od 2016 roku.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 64/117 w Sławie Wielkopolskiej
- obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo usługowe
1. Opis i oznaczenie nieruchomości

L.P.

NUMER
DZIAŁKI

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

1.

64/117

Sława Wlkp.
PO1B/00048378/8
ul. Niebieska

POW.
DZIAŁKI

DŁUGOŚĆ LINII FRONTOWEJ
DZIAŁKI I UKSZTAŁTOWANIE
TERENU

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WYSOKOŚĆ
I TERMIN
WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

783 m2

ok. 35m – teren płaski,
działka o regularnym kształcie
czworoboku, porośnięta
samosiewami drzew

36 613 zł

3 700 zł
do 16.09.2015 r.

18.09.2015 r.
(piątek) godz. 1000

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie. Działka położona w miejscowości Sława Wielkopolska, na terenie nowego osiedla działek budowlanych jednorodzinnych.
3. Warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący
obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 27.10.2009 r. Ustala on następujące warunki zabudowy: Budynki mieszkalne jednorodzinne
o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy; zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje
w tym poddasze;dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dopuszcza się
lokalizację garaży wolnostojących; maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%; maksymalna wysokość
budynku do kalenicy do 8,5 m; kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰; odległość
linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m; ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5
m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe.
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065
0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 16 września
2015 r. (środa). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do
przetargu, numer działki i jej położenie.
6. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11 w dniu 18 września 2015 r. o godzinie 10:00
7. Informacja o skutkach uchylenia od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy
sprzedaży - wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu; b) ogłaszający przetarg zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę
odwołania przetargu; c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; d) koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca;

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
L.P.

NUMER
POŁOŻENIE
NUMER KSIĘGI
POW.
CENA WYWOŁAWCZA
WYSOKOŚĆ I TERMINY
TERMIN PRZETARGU
DZIAŁKI
WIECZYSTEJ
DZIAŁKI
BRUTTO
WPŁATY WADIUM
26 828 zł
3 000 zł do 28.08.2015 r.
01.09.2015 r. (wtorek) godz. 10:30
1
2/6
Rościnno
PO1B/00056799/4
707 m2
26 828 zł
3 000 zł do 28.08.2015 r.
01.09.2015 r. (wtorek) godz. 11:00
2
2/8
Rościnno
PO1B/00056799/4
707 m2
34 770 zł
3 500 zł do 28.08.2015 r.
01.09.2015 r. (wtorek) godz. 11:30
3
2/9
Rościnno
PO1B/00056799/4
955m2
32 702 zł
3 500 zł do 28.08.2015 r.
01.09.2015 r. (wtorek) godz. 12:00
4
2/15
Rościnno
PO1B/00056799/4
876 m2
2. Warunki zabudowy: Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy
zezwalające na inwestycję w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowany
w nieprzekraczalnej linii zabudowy wskazanej w decyzji. Pozostałe warunki budowy: a) budynek
mieszkalny maksymalnie dwukondygnacyjny; b) szerokość elewacji – maksymalnie 15 m, wysokość
kalenicy – maksymalnie 9 m; c) kierunek kalenicy dachu do frontu działki – równoległy; d) wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej – maksymalnie 4 m; f) geometria dachu – dwu lub wielospadowy
o kącie nachylenia 30⁰- - 45⁰
3. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
4. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006
0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej d o dnia 28.08.2015 r. (piatek).
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer
działki i jej położenie.
5. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
ul.Ciastowicza 11 w dniu 1 września 2015 r. godz.10:30-12:00
6. 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.
7. Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach; b) ogłaszający zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę
odwołania przetargu; c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetargi ustne nieograniczonych
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej - obręb geodezyjny Szczodrochowo
1. Opis i oznaczenie nieruchomości
L.P.

NUMER
DZIAŁKI

1.

64/130

2.

POŁOŻENIE

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

POW.
DZIAŁKI

DŁUGOŚĆ LINII FRONTOWEJ
DZIAŁKI I UKSZTAŁTOWANIE
TERENU

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WYSOKOŚĆ
I TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN PRZETARGU

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1275 m2

43,20 m – teren płaski

59 530 zł

6 000 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1000

64/131

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1076 m2

36,93 m – teren płaski

50 722 zł

5 000 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1030

3.

64/132

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

908 m2

30,56 m – teren płaski

43 211 zł

4 300 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1100

4.

64/133

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

919 m2

34,28 m. – teren płaski

43 734 zł

4 300 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1130

5.

64/134

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

898 m2

22,45 m – teren płaski

42 332 zł

4 200 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1200

6.

64/135

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

850 m2

23,33 m – teren płaski

40 451 zł

4 000 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1230

7.

64/137

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

782 m2

25,91 m – teren płaski

37 215 zł

3 700 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1300

8.

64/138

Sława Wlkp.
Ul. Zielona

PO1B/00048378/8

1050 m2

34,47 m – teren płaski

49 496 zł

4 900 zł
do 27.08.2015 r

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1330

9.

64/139

Sława Wlkp.
Ul. Niebieska

PO1B/00048378/8

846 m2

20,99 m – teren płaski

40 260 zł

4 000 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1400

10.

64/143

Sława Wlkp.
Ul.

PO1B/00048378/8

846 m2

20,00 m – teren płaski

40 640 z

4 000 zł
do 27.08.2015 r.

31.08.2015 r.
(poniedziałek)
godzina 1430

2. Charakterystyka nieruchomości i jego przeznaczenie: Działki położone w miejscowości Sława Wielkopolska na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych. W pobliżu znajdują się tereny leśne, jeziora i zabudowa mieszkaniowa. Do działek dojeżdża się drogą gruntową, zjeżdżając z drogi wojewódzkiej
nr 196. Nieruchomości zostały uzbrojone w sieć wodociągową i energetyczną. W okolicy znajduje się stacja kolejowa i przystanek autobusowy.
3. Warunki zabudowy: Dla tego terenu został opracowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r. Określa on następujące warunki zabudowy:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy; b) zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje, w tym
poddasze; c) dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; d) dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących; e) maksymalna
powierzchnia zabudowy do 25% ; f) maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m; g) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
h) Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej z drogą 6m; i) ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej
0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe
4. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu.
5. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/
Skoki, najpóźniej do dnia 27.08.2015r. (czwartek). Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer
działki i jej położenie.
6. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w dniu 31 sierpnia
2015 r. w godz. 1000 - 1430
7. 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.
8. Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach;
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
d) koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca;
e) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61 8925-814 lub 815
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CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 sierpnia 2015 r) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę 480 - 510 zł/tona, pszenica na mąkę 660 - 690 zł/t, jęczmień
na kaszę do 550 - 580 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 600-640 zł/t, pszenżyto do 540 zł/tona, jęczmień na paszę do 550 zł/t,
żyto na paszę do 460 zł/tona. Do podanych cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 30 - 32 zł, pszenica 33-35 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,75 - 1,00
zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50-2,00 zł/
kg, pietruszka, seler do 5,00 zł/kg, kapusta ok. 2,5 zł/główka, ogórki do
3,0 zł/kg, pomidory 3,00 – 5,50 zł/kg. Jabłka do 2,50 zł/kg. Jaja kurze
0,55 - 0,65 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 14 sierpnia 2015) - do 3,90 zł/kg plus
VAT. Maciory 2,20 - 2,45 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 120
– 140 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za 1
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,70 - 7,20
zł/kg plus VAT, jałówki 6,00– 6,60 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus
VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,80 - 1,10 zł/litr plus VAT. Rok
temu była cena 1,20 – 1,35 zł/litr.
INNE CENY – NA DZIEŃ 14 sierpnia 2015 r.
Nawozy: mocznik do 1600 zł/tona, saletra amonowa do 1480 zł/t,
polifoska „8” (import) ok. 1735zł/t, sól potasowa 1520 zł/t. Otręby
pszenne ok. 500 - 600 zł/tona – rok temu do 700 zł/t. Otręby żytnie
do 450 zł/t. Śruta sojowa ok. 1950 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta
rzepakowa do 1200 zł/tona. Cena oleju napędowego 4,50 – 4,70 zł/litr.
Rok temu była cena 5,20 - 5,35 zł/litr.
INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 660 zł/t,
żyto 500 zł za 1 t, pszenżyto do 500 zł/t, jęczmień był w cenie ok. 500
zł/t. Plus VAT. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,70 zł/kg teraz średnio 3,90 zł/kg. Może taka cena skupu się już utrzyma, może
wzrośnie? Oby się nie obniżała! Prognozy cen skupu dla zbóż są podobne jak obecnie - mają nieco wzrosnąć do końca roku. Ceny skupu
rzepaku z tegorocznych zbiorów 1400 - 1580 zł/tona.
Mieliśmy suchy kwiecień i maj. Mimo takiej pogody na większości
upraw zbóż i rzepaku po czerwcowych deszczach poprawił się stan
ich wegetacji. Na terenie naszej gminy uzyskano różne plony – od
zadowalających do niższych niż w ubiegłym roku. Na lekkich glebach
skutki suszy są bardzo widoczne, a plony tam niskie. Ostatnie upały
spowodowały, że stan wilgotności gleby jest niewystarczający i zagrożone są uprawy ziemniaków, kukurydzy i traw. Mamy w Wielkopolsce
tereny gdzie susza była jeszcze bardziej dotkliwa i spowodowała duże
straty – będą tam niższe plony. Podobnie jest w całym kraju. Niektóre
gminy (w tym Skoki) wystąpiły do Wojewody o powołanie Komisji do
szacowania strat z powodu suszy. Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez suszę rolnicy jeszcze nie wiemy. Trwają ustalenia.
Nadal czekamy na szczegóły w zakresie działania i terminu przyjmowania wniosków do dotacji (do modernizacji) z programu PROW 2014
– 2020. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na dotacje do zalesiania
gruntów. Do 2 września będą przyjmowane wnioski na pomoc „Młody
Rolnik”. W sierpniu zainteresowani rolnicy mogli składać wnioski
o „dopłatę” do paliwa.

Uwaga rolnicy! Do 20 sierpnia br. należało wysiać poplony ścierniskowe, które były zgłoszone w wniosku o dopłaty bezpośrednie na
2015 rok. Choć rolnicy uważają to za mało celowe z uwagi na panującą
obecnie suszę. Jest możliwość odstąpienia od wysiewu takiego poplonu
pod warunkiem uznania przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
działania tzw. Siły wyższej. W takim przypadku zainteresowany rolnik
musi zgłosić na piśmie fakt wystąpienia takiej sytuacji oraz dołączyć
wymagane dokumenty. Taką „siłą wyższą” są między innymi panujące
warunki agrometeorologiczne – susza. Jeżeli rolnik już w terminie
taki poplon wysiał, to można poplon taki zaorać od 2 października br.
i wysiać np. pszenżyto ozime.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom wystąpienia spokojnych opadów deszczu!
Doradca Rolników - Stanisław Kida
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników
wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.
pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można
je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną
osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” można otrzymać w oddziałach
regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz
na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl
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profilaktyczne
badania
mammograficzne
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
wysłał już prawie 170 000 z zaplanowanych
do wysłania w roku bieżącym ponad 239
000 zaproszeń do Wielkopolanek w wieku
50-69 lat na profilaktyczne badania mammograficzne.
Zgodnie z danymi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki w ciągu
ostatnich 7 miesięcy br. zbadało się 70 000
Wielkopolanek. W Województwie Wielkopolskim przebadało się 51,35% pań, w Powiecie Wągrowieckim 58,06%,w Mieście
Skoki 67,57% a Gminie Skoki 54,32%.
Rak piersi to nowotwór, któremu nie potrafimy zapobiec, ale możemy go wcześnie
wykryć i skutecznie leczyć.
Czynnikami ryzyka są:
• płeć żeńska,
• wiek (najwięcej zachorowań występuje
u kobiet po 50 roku życia),
• obciążenie genetyczne,
• czynnik hormonalny (wczesna pierwsza
miesiączka, późna menopauza, późne
urodzenie pierwszego dziecka lub bezdzietność),
• wieloletnie przyjmowanie hormonalnej
terapii zastępczej,
• wcześniejsze choroby piersi
• a także niewłaściwa dieta, otyłość, alkohol.
A więc w grupie ryzyka zachorowania
na raka piersi znajduje się każda kobieta
w wieku 50 lat i więcej.
Mammografia to proste badanie rentgenowskie, które pozwala na wczesne
wykrycie guzków w piersi, tak małych, że
niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym
(tj. o średnicy 1-3 mm).
Choć badanie mammograficzne nie
chroni przed zachorowaniem na raka
piersi, pozwala na wykrycie zmian we
wczesnej fazie choroby, kiedy leczenie jest
bardziej skuteczne. Dlatego zwracamy się
do wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, które
otrzymały zaproszenie, aby zgłosiły się na
badanie. A tym, które w ciągu ostatnich 2
lat nie wykonały badania mammograficznego przypominamy, że nie muszą czekać
na zaproszenie, wystarczy, że z załączonej
listy wybiorą ośrodek i zadzwonią pod
wskazany numer, aby zarejestrować się
na badanie. Jednoczenie informujemy, że
w Skokach w tym roku przeprowadzone
zostaną badania w mammobusie: 01.09.2015
r., 11.09.2015 r., 02.12.2015 r. 14.12.2015 r.,
17.12.2015 r.
Serdecznie zapraszamy !

MIASTO
Poznań

ADRES OŚRODKA
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
NZOZ „Diagnostyka-Largo”
ul. Za Groblą 3/4
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Szylinga 1

TELEFON
61-8850-945

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Szamarzewskiego 82/84
Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
os. Stefana Batorego 80AB

61-8549-555

NZOZ Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956r. 194
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych
Al. Solidarności 36
Lux Med. Diagnostyka
ul Roosevelta 18
Czarnków Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 96
Zespół Opieki Zdrowotnej
Gniezno
ul. Św. Jana 9
NZOZ „Centrum Ochrony Zdrowia”
ul. Orcholska 66
SP
zakład Opieki Zdrowotnej
Gostyń
Pl. K. Marcinkowskiego
SP Zakład Opieki Zdrowotnej
Kępno
ul. Szpitalna 7
Wojewódzki Szpital Zespolony
Konin
ul. Szpitalna 45
SP Zakład Opieki Zdrowotnej
Kościan
ul. Szpitalna 7
Krotoszyn SP Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Floriańska 10
L. C. M. „Ventriculus”
Leszno
ul. Słowiańska 41
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
Międzychód SP Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 10
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
Piła
ul. Rydygiera 1
NZOZ „Ars Medical” Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 43
NZOZ „Pleszewskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.
Pleszew
ul. Poznańska 125a
P.S. Amika Konsorcjum Medyczne
Słupca
ul. Warszawska 16
Szamotuły SP Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sukiennicza 13
Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
Śrem
ul. Chłapowskiego 3
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
Turek
ul. Poduchowne 1
P.S. Amika Konsorcjum Medyczne
Września
ul. Piastów 16

61-2223-737
61-8501-327
26-1574-048

61-8217-600
61-8217-612
660-696-123
612-274-216
61-6477-735
58-6662-444
801 080 007
67-3528-166
67-3528-137
61-4264-461
wew. 244
61-4286-564
65-5726-700
wew. 215/ 272
62-7827-356
62-7827-368
63-2404-199
65-5120-855
wew. 403
62-5880-389
65-5208-014
65-5253-260
95-7482-011
*1221
67-2106-407
67-2106-549
67-2125-503
67-2128-743
62-7420-840
63-2771-777
61-2927-117
61-6703-257
660 969 123
63-2805-587
61-4377-745
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DOPALACZE

NOWE ZAGROŻENIE DLA LUDZKIEGO ŻYCIA

ORAZ

BURMISTRZ SKOKÓW

ZAPRASZAJĄ MIESZKANKI
MIASTA I GMINY SKOKI
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1946 do 1965 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2014 ( w ramach Programu
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 1 września 2015 r. (poniedziałek)
przy Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO
ul. Ciastowicza 12 w Skokach
w godzinach: 9:00 – 17:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 pod numerem:

510 137 571, 61 222 37 00, 61 44 81 384
Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii
wynosi – 150 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza
specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO
61-860 Poznań ul. Za Groblą 3/4

61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 168

2015-09-11
przy Ośrodku Zdrowia
ul. Ciastowicza, Skoki
od godz.14⁰⁰

Z uwagi na fakt, że w problem zażywania i zatruć dopalaczami zaczyna się w naszym kraju rozprzestrzeniać, przekazuję do wiadomości
czytelników informację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia
narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem
organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich
substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim
zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć
się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych
skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach,
w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod
którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat
negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy
ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także
informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących
tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży
i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym
możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych
oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci
Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc
online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści
przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla
rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie
przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc
w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami,
wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi,
uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do
piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem
pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy
dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15
do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania
oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Treść informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numerytelefonow.html
Ponadto informuję, że w Gminie Skoki w sprawach uzależnień można
zgłaszać się do gminnego koordynatora ds. uzależnień w każdy czwartek
tygodnia w godz. 8.30 – 12.30, który w przypadku konieczności uzyskania
wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego skonsultuje Państwa
z odpowiednimi specjalistami.
W sprawach dotyczących problemów alkoholowych można zgłaszać się
do członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień
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ków prowadzonych przez niego Zespołów, mamy nadzieję, że nie tylko
sama potrzanowska biesiada, ale i debiutujący na niej zespół, na stałe
wpiszą się do kalendarza imprez kulturalnych w naszej Gminie. I tego
im wszystkim i nam samym, szczerze życzymy.
Edmund Lubawy

Biesiadny lipiec „Harfy”

Biesiada poświęcona Pamięci
Janusza Wiśniewskiego
(1919 – 1980)

XV Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów „Stare ale jare….”,
można by nazwać Kryształowym Jubileuszem, ponieważ to już piętnasty raz Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” uczestniczył w tym
obornickim przeglądzie.

W sobotę, 4 lipca miłośnicy spędzania czasu przy muzyce i wspólnym śpiewie spotkali się na terenie Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie. Było to trzecie biesiadowanie zorganizowane z inicjatywy
Mieczysława Jarzembowskiego i Zespołu Muzycznego „Kowole”. Tym
razem poświęcone zostało Pamięci – nauczyciela muzyki i propagatora
wychowania w muzyce dzieci, młodzieży i starszych , a zarazem twórcy,
kierownika i dyrygenta skockich chórów i zespołów muzycznych - Janusza Wiśniewskiego.

Oprawę muzyczną spotkania – biesiady, zapewnił nie tylko - jak to
dawniej bywało - Zespół „Kowole”, ale i zaproszeni do współpracy
dawni wychowankowie Pana Janusza- członkowie prowadzonych przez
niego zespołów. Tak więc, można powiedzieć, że na tę okoliczność
powstał i zadebiutował specjalny Zespół Muzyczny w składzie: Waldemar Błażyński, Antoni Wiśniewski, Piotr Wiśniewski i Mieczysław
Jarzembowski – „Kowole” – oraz Zdzisława Kłos, Iwona Migasiewicz,
Janusz Błażyński, Eugeniusz Maćkowiak i Marceli Uciński.

Relację z przebiegu Biesiady zamieściliśmy w lipcowym wydaniu
„Wiadomości”. Natomiast, prezentując dzisiaj wspomniany Zespół
wraz z fragmentem widowni, a właściwie uczestników biesiady, wśród
których widzimy min. żonę pana Janusza- Panią Krystynę oraz człon-

W środowe południe 15 lipca „Harfa” udała się do Obornickiego
Ośrodka Kultury. Celem spotkania w obornickim amfiteatrze było
rozbudzenie aktywności seniorów w zakresie czynnego uczestnictwa
w kulturze i twórczej działalności artystycznej, integracja różnych
środowisk, konfrontacja pomysłów i umiejętności oraz wymiana doświadczeń twórczych.
Równolegle z przeglądem zespołów trwały w parku zabawy rekreacyjne, strzelanie z wiatrówki, rzuty lotką oraz warsztaty plastyczne.
Tu brylowali dwaj chórzyści z „Harfy”: Stasio Grzegorzewski i Andrzej
Kazubski. W przeglądzie pieśni biesiadnych wzięło udział czternaście
zespołów, a mianowicie: „Sonata” z Obornik; „Chabry” z Wronek;
„Goślinianka” z Murowanej Gośliny; „Złota jesień” z Kostrzyna;
„Lubaszanki” z Lubasza; „Stokrotki” z Tulec; „Retro Cafe” z Czerwonaka; „Borówczanki” z Lubasza; „Dębowy liść” z Suchego Lasu”;
„Odrodzenie” ze Słupcy; „Złota jesień” z Orchowa; „Szczęśliwa 13” ze
Środy Wlkp.; „Chludowska Mazalonka” z Chludowa; no i oczywiście
„Harfa” ze Skoków. Zespoły otrzymały pamiątki i tradycyjne dyplomy.
Skocki Emerycki Zespół zaprezentował się na przeglądzie kilkoma
biesiadnymi utworami- popłynęły więc: „Białe łabędzie”, „Cicha
woda”, „Asturio” oraz „Nimfa z Czarnego Stawu” z repertuaru Pawła Gałeckiego.

Od lewej: Marian Żurowski, Antoni Wiśniewski oraz pracownice Domu Kultury
w Obornikach.
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Dla wszystkich uczestników zapewniony był biesiadny poczęstunek.
Posmakować można było tradycyjną grochówkę z wkładką, sznekę
z glancem, gorącą parówę, smalec z ogórkiem i obornickim chlebem
oraz zimne i ciepłe napoje. Pychota!!! Imprezę kończył piknik z zabawą
taneczną, tzw. „betonką”. Coś podobnego było kiedyś na „skockiej
betonce” przy ulicy Parkowej.
Wszystkie emeryckie wyjazdy, to też okazje do spotkań dawno
niewidzących się przyjaciół, kolegów, czy też zwyczajnie dawnych
i obecnych mieszkańców Skoków i Ziemi Skockiej. Nie inaczej było
i w Obornikach. Tutaj z naszymi chórzystami spotkał się wywodzący
się z Raczkowa, a w czasach młodości pracujący w charakterze wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie oraz
grający w zespole muzycznym i zabawiający skoczan na organizowanych
wówczas imprezach Marian Żurowski. Pan Marian po opuszczeniu Skoków pracował jako nauczyciel w obornickich placówkach oświatowych
i jako instruktor w obornickim Domu Kultury. W tym czasie współorganizował obozy młodzieży polskiej z Kazachstanu i ich uczestnikom
towarzyszył w trakcie pobytu w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie.
Pod patronatem „Głosu Wągrowieckiego” i Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej z partnerami Urzędem Miasta i Gminy oraz Gminną Biblioteką Publiczną od 1 lipca w Skokach działa „Klub Wakacyjny”,
oferujący ciekawe zajęcia dla tych, którzy wakacje spędzają na miejscu.
Były zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To wszystko zorganizowano na plaży usytuowanej na podjeździe domu przy ul. Kościelnej 11
w Skokach. Całością wspaniale kierują: Karina Olejniczak i Mateusz
Doniec- instruktorzy ze skockiej Biblioteki.
Na jedną z imprez „Wakacyjnego Klubu”, w piątek 17 lipca, tuż po
przyjeździe z Obornik, zaproszono na godzinę 18-tą „Harfę”, która
pod batutą niestrudzonego Antoniego Wiśniewskiego rozśpiewywała
przybyłych uczestników biesiadnymi pieśniami w myśl hasła; „Wielka
biesiada akordeonowa z gościem specjalnym - Emeryckim Chórem
Śpiewaczym „Harfa”
Zespół „Harfa” posiłkował się w trakcie występu nabytymi 4 lipca,
podczas „Potrzanowskiej biesiady ku pamięci Janusza Wiśniewskiego”,
śpiewnikami wydanymi przez Mieczysława Jarzembowskiego - to już
trzeci śpiewnik biesiadny wydany w naszej gminie.
Reasumując , można stwierdzić, że „Harfa” w miesiącu lipcu była
nastrojona biesiadnie.
Edmund Lubawy

Lato z Biblioteką cz. 2

Wakacje kojarzą się z lenistwem. Jednak nie musi tak być! Idealnym
tego przykładem jest projekt „Lato nad Wełną i nad Wartą z biblioteką
spędzić warto”.

Dla dzieci wakacyjne miesiące to czas odpoczynku od szkoły, mimo
wszystko nasi koloniści chętnie uczestniczyli w zajęciach, które pozwalały rozwinąć ich kreatywność, wiedzę i różnorodne zdolności. Już na
samym początku dzieci wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa
nie tylko w okresie wakacyjnym. Przedstawiciele policji przy pomocy
animacji wyczulili pociechy na otaczające człowieka zagrożenia. Niezwykle ważne w kwestii bezpieczeństwa było również spotkanie z ratownikiem medycznym, podczas którego każde z naszych podopiecznych
mogło przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

Koncertowa Sobota
Chóru Kameralnego

Skocki Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego weekend
14-16 sierpnia 2015 spędził w Uroczysku Henrykowo.

Chórzyści nie tylko wypoczywali w harmonii z przyrodą, ale przede
wszystkim muzykowali. Zrelaksowani i wypoczęci uświetnili mszę
świętą podczas WNP w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Złotowie. Zaśpiewali najpiękniejsze utwory sakralne zjednując
sympatię księży i mieszkańców. E.S.

Półkolonie były również okazją do spotkania z naturą. W Ogrodzie
Botanicznym w Poznaniu dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w warsztatach na temat roślin trujących, podczas których dowiedziały się, że
niebezpieczeństwo tkwi nawet w roślinach z ich otoczenia. Ciekawym
dopełnieniem zajęć było zwiedzanie ogrodu pod kątem poszukiwania
omawianej wcześniej roślinności. Natomiast w Ogrodzie Zoologicznym
dzieci prócz zwiedzania dowiedziały się wiele o działającym tam Ptasim
Azylu, osobiście „poznały” ptaki wyleczone w ośrodku. Idealnym połączeniem zabawy z nauką okazał się również Deli Park w Rosnówku,
gdzie na kolonistów czekały różnorodne atrakcje: od zwierząt i roślin
leśnych począwszy, poprzez gigantyczne, sztuczne owady, zwierzęta
wiejskie, aż po te, które już dawno wyginęły, jak np. mamuty. Duże
zainteresowanie wśród wycieczkowiczów wzbudziły także miniaturowe,
słynne na cały świat budowle. Również poznański Ostrów Tumski zaproponował dzieciom spotkanie z naturą. Młodzi odkrywcy, uzbrojeni
w lupy, przemierzyli wyspę w poszukiwaniu skarbów natury. W Bramie
Poznania spotkali się także z historią strojów, co wykorzystali w praktyce tworząc autorskie projekty.
Niestraszne nam były upały, każdego dnia grupa młodych, zdolnych
odkrywców, ciekawa świata wyruszała w nowe miejsce z niezniszczalDokończenie na str. 16
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nym zapałem. Chwila na relaks i leniuchowanie znalazła się ostatniego
dnia. Seans animowanego filmu o małej zebrze był miłym zakończeniem
naszych półkolonii. Mamy nadzieję, że dzieci śmiało powiedzą za rok:
„Wakacje z biblioteką spędzić warto!” i już dziś życzymy wszystkim
nieskończonej energii i pasji odkrywania w przyszłym roku!
Monika Rozmarynowska
Projekt dofinansowany został w formie darowizny
przez Fundację PKO BP z siedzibą w Warszawie.
Dodatkowo pracownicy Banku PKO BP w Skokach przygotowali pogadankę i warsztat na temat
pracy Banku. Przekazali także pamiątkowe gadżety.
W dofinansowaniu półkolonii uczestniczyli także rodzice dzieci. Serdecznie
dziękujemy.

Warsztaty Plastyczne
z ludowym akcentem

24 lipca grupa artystyczna „Plastusie” działająca przy Bibliotece
Publicznej w Skokach gościła na swych zajęciach dwie artystki: panią
Ludmiłę Krasnicką Lucyk oraz panią Lubow Boblo z miejscowości
Biała Cerkiew.

Ukraińskie plastyczki pokazały dzieciom, jak przy użyciu najprostszych technik można stworzyć małe dzieło sztuki. Dzieci malując
palcami wykonały piękne ilustracje z motywami ludowymi. Były tam
gałązki jarzębiny i barwne kwiaty. Na zakończenie zajęć każdy mały
„plastuś” stworzył ilustrację kogucika odbijając swą pomalowaną dłoń
na kartce papieru. Warsztatom plastycznym towarzyszyła przemiła
atmosfera, a panie prowadzące okazały stoicką cierpliwość, tłumacząc
dzieciom krok po kroku, jak wykonać prace.
Podczas zajęć można było obejrzeć wystawę przepięknych dzieł,
wykonanych przez dzieci i młodzież ukraińską. Prace przedstawiały
ludowe wzory malowane farbami na papierze, drewnie i korze.
Dziękujemy paniom artystkom oraz pani Wiesławie Surdyk-Fertsch
za zorganizowanie warsztatów.
Beata Druciarek

Uczniowie Nagrodzeni
w Jubileuszowej XV edycji
Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
Zostały rozstrzygnięte konkursy indywidualne, których w tegorocznej kampanii odbyło się sześć. W konkursach plastyczno – literackich
uczniowie mieli za zadanie zilustrować powiedzenia „Warto pomagać”
lub „Razem lepiej”, a w konkursie ulotkowym odpowiedzieć na pięć
pytań dotyczących siatkówki. Gimnazjaliści zmagali się także z zadaniami przez Internet, szukając odpowiedzi na pięć podchwytliwych pytań
o siatkówkę oraz prezentując swoje sylwetki w konkursie „Szukamy
Młodych Mistrzów”.
Niżej podajemy nazwiska laureatów z naszej Gminy:
Paulina Nowak – Gimnazjum nr 1 w Skokach - nagroda w konkursie
internetowym ZAGRYWKA W PUNKT
Patrycja Gryzło - Gimnazjum nr 1 w Skokach - nagroda w konkursie
internetowym ZAGRYWKA W PUNKT
Kasper Grzegorzewski – Gimnazjum nr 1 w Skokach - nagroda w konkursie plastyczno – literackim RAZEM LEPIEJ
Dagmara Futro – Szkoła Podstawowa w Skokach - nagroda w konkursie
ulotkowym ZDROWE ZAGRANIE
Roksana Gracz – Szkoła Podstawowa w Jabłkowie, filia Lechlin - nagroda w konkursie ulotkowym ZDROWE ZAGRANIE
Sara Główna – Szkoła Podstawowa w Jabłkowie, filia w Rejowcu nagroda w konkursie plastyczno – literackim WARTO POMAGAĆ
Krzysztof Myszka - Szkoła Podstawowa w Jabłkowie, filia Lechlin nagroda w konkursie plastyczno – literackim WARTO POMAGAĆ
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych będące organizatorem tej ogólnopolskiej akcji przesłało poszczególnym uczniom
nagrody, które przekazano do szkół.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie

Zapraszamy teraz klasy i grupy wychowawcze do uczestnictwa w jesiennej części kampanii oraz przypominamy o nowych zapisach na
internetowe kursy Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Szkolenia
na temat m.in. przeciwdziałania wyuczonej bezradności, rozwiązywania
konfliktów w szkole czy substancji psychoaktywnych w szkole rozpoczną
się pod koniec września.
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień
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„czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Skoki i Skoczanie
w starym obiektywie

W rubryce, pod tym tytułem ukazujemy powstałe w starych obiektywach fotografie dokumentujące Ziemie Skocką i jej mieszkańców.
Z nich poznajemy dawne Skoki, dowiadujemy się o życiu, pracy i zainteresowaniach ówczesnych Skoczan.
Dzisiaj z naszymi czytelnikami dzielimy się zdjęciem powstałym
10 lipca 1932 w Wapnie dokumentującym uczestników meczu rozegranego między „Sokołem” Wapno i „Wełną” Skoki wraz z opiekunami drużyn.
Zdjęcie to publikujemy dzięki uprzejmości Zarządu Klubu
„Wełna”, ale głównie dzięki uprzejmości i zamiłowaniu do historii
i starych dokumentów Wójta Gminy Wapno Zbigniewa Grabowskiego, który zdobył je w Sopocie, a następnie postanowił przekazać je
obecnym władzom „Wełny, czego dokonał 8 sierpnia 2015 roku wręczając je wraz z życzeniami w trakcie uroczystości 90 – lecia Klubu.
Zdjęcie wzbogaciło dokumenty obrazujące historie naszego Klubu. Mamy też nadzieję, że może kiedyś- może „za, dzień, za rok, za
chwile”, wzbogaci ono zbiory Izby Historycznej, która powstanie
w Skokach.
Ps. Może naszym czytelnikom wśród prezentowanych na zdjęciu
osób uda się odnaleźć swych znajomych, przyjaciół lub krewnych. Jeśli
tak, prosimy o kontakt z Redakcją lub z Zarządem Klubu.
Edmund Lubawy

90–lecie Klubu Sportowego
„Wełna” w Skokach
8 sierpnia 2015 roku w Skokach było naprawdę gorąco, nie tylko za sprawą pogody, ale i emocji oraz
wzruszeń. Był to dzień obchodów 90 – tej rocznicy istnienia Klubu Sportowego „Wełna” Skoki, które odbyły
się na miejscowym stadionie.
Ciąg dalszy na str. 18
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Zaproszeni goście, Zarząd Klubu, mieszkańcy i kibice K.S „Wełny”
podsumowali minione lata. Wręczono honorowe odznaki i wyróżnienia
dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do działalności
Klubu. Poświęcono nowy sztandar klubowy. Zarząd „Wełny” otrzymał
także wiele upominków i gratulacji, były przemowy i życzenia.

Część oficjalną obchodów zakończono degustacją okolicznościowego
tortu. A jak przystało na piłkarski klub, wisienką na torcie stały się
sportowe emocje podczas meczu oldboy- ów „Wełny” i „Lecha” Poznań.
Były też zabawy dla dzieci na dmuchanych konstrukcjach, było dużo jadła i picia. W końcówce uroczystości 90- lecia imprezę zakłóciła wielka
nawałnica, która rozpętała się nad stadionem w trakcie biesiadnego
występu miejscowych ”Kowoli”.
Tyle w telegraficznym skrócie, a mówiąc szerzej, to:
Mistrzem ceremoniału uroczystości 90 – lecia Klubu był Paweł Biały,
który rozpoczynając je powiedział:
„Szanowni Państwo!
Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do nadania Klubowi nowego
sztandaru. Klub Sportowy posiada sztandar od początku jego założenia
przez braci Mieczysława i Stanisława Pruchniewskich, czyli od roku
1925. Nadmienić należy, że podczas II wojny światowej sztandar został
wywieziony przez Kazimierza Bemę do pobliskiej wsi Sława Wielkopolska
i tam był przechowywany w stogu siana przez lata okupacji. W 1945 roku
wrócił z ukrycia. Niestety w związku z tym, iż jego wizerunek zawierał treści
religijne takie jak np. wizerunek Matki Boskiej , jego oficjalne pokazywanie
było zabronione. Sztandar od Panów: Romana Dukata i Kazimierza Bemy
przejął Marian Modlibowski, który zaopiekował się nim do 1984 roku.
Przed śmiercią przekazał go na ręce Wojciecha Glinkiwicza i Antoniego
Wiśniewskiego. Niewątpliwie jest on cenną pamiątką dla Klubu, ponieważ
posiada nieocenioną wartość historyczną, patriotyczną i sentymentalną.
Zajmie on ważne , honorowe miejsce wśród cennych eksponatów Klubu
„Wełna” Skoki. W związku z tym nastąpi dzisiaj oficjalne nadanie Klubowi nowego sztandaru. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom , dzięki którym dzisiaj Klub zyskał nowy sztandar”.
Z kolei Prezes Klubu „Wełna” Skoki Wisław Szczepaniak powitał
wszystkich przybyłych na uroczystość, a wśród nich:
- Starostę Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca, którego zastąpiła
delegacja w osobach: Michała Piechockiego, Iwony Tyll i Grzegorza Owczarzaka,
- Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawę,
- Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej Mariusza Markowskiego,
- Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Stefana Antkowiaka, którego reprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Godfryd Kuryłło,
- Księdza wikariusza Bartosza Gallasa,
- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbietę Skrzypczak,
- Sekretarza Miasta i Gminy Skoki Blankę Gaździak,
- Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Małgorzatę Szpendowską- Wylegalską,
- Dyrektora Gimnazjum w Skokach Wiesława Sierzchułę,

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach Wiesława Berendta,
- Radnych Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Skoki,
- Przedstawicieli instytucji samorządowych Gminy Skoki,
- Sprzymierzeńców Klubu, sponsorów, darczyńców, wszystkich zaangażowanych w rozwój Klubu,
- Byłych prezesów oraz byłych i obecnych działaczy,
- Byłych i obecnych trenerów oraz kierowników drużyn,
- Byłych i obecnych zawodników ,
- Rodziców sportowców,
- Mieszkańców i kibiców.
Po ceremonii powitalnej nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru,
a do wprowadzenia go poproszono przedstawicieli: rodziców młodych
piłkarzy, zawodników i ofiarodawców - Marcina Obsta, Arkadiusza
Dereżyńskiego i Antoniego Wiśniewskiego, którzy przekazali sztandar na ręce członków Zarządu: Wiesława Szczepaniaka , Jarosława
Modlibowskiego i Andrzeja Pilaczyńskiego, a ci wręczyli go członkom
pocztu sztandarowego młodych piłkarzy: Łukaszowi Kaczmarkowi,
Franciszkowi Dukszcie i Adrianowi Sommerfedowi.
Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło ślubowanie, którego tekst
odczytał V - ce Prezes Andrzej Pilaczyński:
„W imieniu wszystkich członków Klubu „Wełna” Skoki ślubujemy:
- Szanować i czcić i godnie nosić sztandar Klubu! - Ślubujemy!
- Respektować zasady obowiązujące w sporcie - Ślubujemy!
- Przestrzegać zasad szlachetnej zasady rywalizacji i zawsze postępować
z duchem fair play –Ślubujemy!
- Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siłę woli poświęcić osiągnięciu
najlepszego wyniku sportowego - Ślubujemy!”
W dalszej części ceremoniału sztandar poświęcił, wygłaszając
okolicznościowe słowa ksiądz wikariusz Bartosz Gallas. Ceremonię
poświęcenia zakończono odśpiewaniem Hymnu Państwowego.
Następnie Prezes Klubu Wiesław Szczepaniak wygłosił referat
okolicznościowy, w którym w krótkich słowach przedstawił historię
i osiągnięcia Klubu, skupiając się głównie na dokonaniach ostatnich lat
i zamierzeniach na najbliższy okres, głównie w zakresie modernizacji
obiektów sportowych, awansie do IV Ligi i współpracy z rodzicami
dzieci i młodzieży, dzięki której Klub liczy obecnie 120 czynnych zawodników. W wystąpieniu znalazły się też słowa uznania dla Samorządu
Gminnego i dla sponsorów, bez pomocy których to wszystko nie było
by możliwe oraz podziękowania dla piłkarzy, trenerów i działaczy
za zaangażowanie ,poświęcenie i sportową postawę oraz dla kibiców
i sympatyków za doping i tworzenie dobrej atmosfery w chwilach wielkiego sukcesu drużyny i wtedy, gdy jej wyniki nie zawsze były zgodne
z oczekiwaniami.
Po tym przemówieniu nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń
za szczególne zaangażowanie w rozwój piłki nożnej w Skokach, za
organizację i prowadzenie Klubu Sportowego „Wełna”.
Uhonorowani zostali :
Złotą Odznaką Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu:
- Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy;
- Zdzisław Ratajczak - najstarszy z żyjących piłkarzy „Wełny”, który
grał w latach 1945 – 1964;
- Wiesław Szczepaniak - Prezes Klubu „Wełna”;
- Jarosław Modlibowski - Członek Zarządu Klubu.
Srebrną Odznaką Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu: Tomasz Jarzembowski , Andrzej Pilaczyński , Andrzej Szczepaniak
i Bogdan Marciniak.
Srebrną Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile: Hubert
Jarzembowski, Longin Sapieja , Jacek Kłosowski, Szymon Dolatowski,
Marcin Obst, Dariusz Matuszczak, Leszek Herkt, Urszula Kubicka,
Katarzyna Trąbka i Magdalena Bartkowiak.
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uhonorował nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego za osiągnięcia na niwie sportowej następujące osoby: Wiesława Szczepaniaka, Bogdana Marciniaka i Urszulę Kubicką.
Nastąpił teraz moment przemówień zaproszonych gości , przy czym
każdy z zabierających głos w końcowej części wystąpienia, wręczał na
ręce Zarządu Klubu „jakąś” nagrodę – upominek. Głos zabierali wymienieni na wstępie i imiennie witani: Michał Piechocki, Tadeusz Kłos
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- za największy sukces Klubu uznał jego współpracę z rodzicami najmłodszych, co pozwoliło na skupienie w nim tak wielu młodych piłkarzy
i spowodowało, że Klub stał się organizacją masową, Zbigniew Kujawa,
Mariusz Markowski, Godfryd Kuryłło, Elżbieta Skrzypczak, Wiesław
Sierzchuła, Wiesław Berendt, Małgorzata Szpendowska- Wylegalska,
Grzegorz Owczarzak, Iwona Tyll, a ponadto: Zbigniew GrabowskiWójt Wapna, który przekazał zdjęcie wykonane 10 lipca 1932 roku
i dokumentujące uczestników meczu drużyn „Wełny” Skoki i „Sokoła”
Wapno, Eligiusz Komorowski – członek Zarządu Starostwa Pilskiego
, delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach: Halina
Wojciechowska, Krzysztof Jachna i Paweł Ślósarczyk, Jan Kaczorowski
Prezes OSP w Skokach i Alojzy Pacholski Prezes PZW w Skokach.
Odczytano też list z życzeniami od posła Jakuba Rotnickiego.
Część oficjalną uroczystości zakończyły okolicznościowe fotografie,
po których nastąpił poczęstunek i degustacja wielkiego tortu ufundowanego przez mistrza cukierniczego Pawła Szymkowiaka.
Po krótkiej przerwie spowodowanej degustacją, doczekano się meczu
piłki nożnej pomiędzy oldboyami „Lecha” Poznań , zaproszonymi na
90 – tą rocznicę Klubu, a oldboyami „Wełny” Skoki.
Punktualnie o godzinie 17oo sędzia główny meczu Arkadiusz Małecki
dał sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia historycznego spotkania „Wełny”
z „Lechem”. Asystowali mu na liniach: Krzysztof Marczyk i Mariusz
Kobus. Komentatorem, a raczej spikerem meczu był oldboy Antoni
Wiśniewski. Mecz przebiegał w ekstremalnych warunkach pogodowych,
a to za sprawą okropnego żaru lejącego się z nieba. Zawodnicy stawali
jednak na wysokości zadania pokazując świetne fajerwerki piłkarskie
i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. „Wełna” wystawiła
drużynę w liczbie 22 byłych piłkarzy. „Lech” miał skład 14 osobowy.
W meczu wzięła górę jednak rutyna gości, którzy zwyciężyli w stosunku
6 : 0. Bramki dla „Lecha” strzelili: Sławomir Najtkowski – 3, Waldemar
Przysiuda – 2 i Krzysztof Piskuła – 1. Co ciekawe, mecz przebiegał
w zgodnej atmosferze – nie było fauli. Młodzież mogła zaobserwować,
że bez fauli można stworzyć piękne, ciekawe widowisko piłkarskie.
Wspomnieć należy, iż drużyna „Lecha” otrzymała z rąk V- ce Prezesa
Andrzeja Pilaczyńskiego, piękny, okazały puchar okolicznościowy,
a w rewanżu od gości do gospodarzy trafiły: koszulka Mistrza Polski
z autografami oldboyów oraz piłka nożna z autografami zawodników

ekstraklasy „Lecha” i duża ilość pamiątek o „Kolejorzu”.
Ukoronowaniem spotkania była wspólna fotografia drużyn oraz
spotkanie towarzyskie po meczu. A oto składy zawodników spotkania:
Drużyna „Lecha” Poznań: Norbert Tyrajski, Jacek Ruciński, Marek
Rzepka, Waldemar Kryger, Marcin Drajer, Sławomir Najtkowski, Jarosław Araszkiewicz, Ryszard Rybak, Sławomir Twardygrosz-były trener
„Wełny’, Krzysztof Piskuła, Mirosław Okoński, Waldemar Przysiuda,
Roman Gałecki i Sławomir Mizgajski.
Drużyna „Wełny” Skoki: Błażej Pawlak, Piotr Gebler, Przemysław
Kiszka, Dariusz Matuszczak, Zbigniew Dawid, Bronisław Maryniocha,
Rafał Larus, Artur Kiszka, Robert Orchowicz, Andrzej Szczepaniak,
Tadeusz Piechocki, Przemysław Meller, Adam Jankowski, Krzysztof
Siewruk, Bartłomiej Nowakowski, Lechosław Nawrot, Andrzej Grusz-

ka, Andrzej Rajewski, Robert Skibiński, Grzegorz Dereżyński, Andrzej
Burzyński i Piotr Radziński.
Kierownikiem drużyny i koordynatorem był Andrzej Pilaczyński
V - ce Prezes Klubu.
Oczekując na Biesiadę Sportową można było do woli degustować
smakołyki na stoiskach oraz przygotowane przez Panie z Klubu
„Wełna”. Dzieci były zajęte specjalnymi zabawami i konkursami,
którymi kierowali Michał Szymaś i Radosław Modlibowski. Starsi
mogli też sprawdzić celność oka oraz szczęścia w zorganizowanych
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie konkursach strzeleckich. Na ich
zakończenie okazało się, że w konkursie dla członków Klubu zwyciężył i tarczę jubileuszową zdobył Dariusz Matuszczak . Drugie miejsce
w tym strzelaniu wywalczył Jacek Kłosowski, a trzecie miejsce jego
syn Łukasz Kłosowski – oni też zostali uhonorowani pamiątkowymi
pucharami. Natomiast w strzelaniu otwartym tryumfował i tarczę
jubileuszową unosił Paweł Ślósarczyk, a najlepszym trafieniem obu
konkursów wykazała się i pamiątkowy puchar zyskała Halina Wojciechowska.
Wszyscy spoglądali jednak w niebo, bo dało się widzieć i słyszeć
dalekie błyski i grzmoty. Z niepokojem myślano o zabawie i biesiadzie, która rozpoczęła się o 19,30. „Kowole” rozpoczęli ją od Hymnu
Klubu Sportowego „Wełny” Skoki „Ukochany Klubie nasz”, który
skomponował Antoni Wiśniewski. Konferansjerzy: Krystyna Modlibowska i Paweł Biały pokierowali rozdaniem „śpiewników biesiadnych” i okolicznościowych czapeczek z logo „Wełny” Skoki. „Kowole”
w składzie : Mieczysław Jarzembowski, Piotr Wiśniewski, Waldemar
Błażyński i Janusz Błażyński – Antoni Wiśniewski odpoczywał ze
względów techniczno – wokalnych, razem ze społecznością zebraną na
stadionie zaśpiewali piosenki; „Pij braciszku , pij”, „Przepijemy naszej
babci”, „Wszystkie rybki”, „Czerwone jagody”, „Kapitańskie tango”,
„Głęboka studzienka”, „Pije Kuba” oraz „Marsz Polonia” , którą nota
bene winno śpiewać się na stojąco, ale o tym potem, bo błysk, huk,
nawałnica i straszny wiatr, przyczyniły się min. do przerwania imprezy
wg zaprojektowanego harmonogramu. Ratowano co się dało, ale bez
skutku. Zniszczenia ogromne! Szkoda, że taki finał. Mam nadzieję, że
nastąpi powtórka z rozrywki w innym terminie .
Życzymy Klubowi dociągnięcia do „setki”, tak jak mówią słowa
czwartej zwrotki hymnu „Wełny”:
„Cieszmy się więc bracia,
Wiwat Klub, niech żyje nam.
Dociągnąć do „setki”
Nakazują dzisiaj Wam”.
Edmund Lubawy
P.s. Nie należy zapominać o ludziach, którzy trzymali pieczę nad
tym byśmy mogli należycie wszystko słyszeć, aby było estetycznie,
bezpiecznie i zdrowo. Mam tu na myśli: akustyka imprezy Bartosza
Wiśniewskiego, który już niejedną imprezę obsługiwał w Skokach –
i nie tylko oraz Jacka Kłosowskiego z żoną Dorotą i rodziną - dbających o porządek. Pamiętamy o oddziale ochroniarzy Artura Bondara
z Wągrowca, którzy trzymali pieczę nad bezpieczeństwem i ochroną
mienia. Dziękujemy za profesjonalną opiekę Zespołowi Ratownictwa
Medycznego z Wągrowca.
W imieniu organizatorów i uczestników uroczystości szczególne
podziękowania kierujemy do sponsorów, bez pomocy których jej przeprowadzenie /przynajmniej w takiej formie i stylu/ było by niemożliwe, w tym do: Samorządu Miasta i Gminy Skoki, Przedsiębiorstwa
Produkcyjno - Handlowego „LEMAR” Potrzanowo, Wielkopolskich
Kopalni „KRUSZGEO” Poznań, „ODNOWA” Modlibowscy Skoki,
„BEMA SPORT” Skoki, P.P.H.A. „VA - BANK” Skoki, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „COLOREX” Bolechowo, Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów „RAF – CAR” Skoki, P.U.P.H. Domy
z Drewna Adam Deminiak, Zakładowi Remontowo- Budowlanemu
Michał Rosik Skoki oraz Zakładowi „MIRBUD” Andrzej Giersig
Skoki i P.P.H.U. „STANPOL” Sława Wlkp.. Dziękujemy też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uczczenia 90.
rocznicy powstania naszego Klubu.
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Z ALIĄ w Sarbinowie

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku Towarzystwo
Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” stanęło do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla 25 dzieci z terenu naszej gminy. W jego
wyniku Towarzystwu powierzono realizację tego zadania. Tym razem
„ALIA” zaplanowała wypoczynek w malowniczej miejscowości nadmorskiej Sarbinowo.
Wybór ten był nieprzypadkowy, bo wielu uczestników tegorocznej
kolonii odpoczywało już wcześniej w Kotlinie Kłodzkiej, dlatego postanowiono pokazać dzieciom uroki polskiego wybrzeża.
Przez dziesięć dni od 12 do 22 lipca br. koloniści nie tylko korzystali
z kąpieli słonecznych i morskich, ale przede wszystkim odkrywali piękno nadmorskich krajobrazów, poznawali miejsca warte zobaczenia,
uczyli się umiejętności współpracy w zespole i spędzania wolnego czasu
w sposób atrakcyjny i bardzo aktywny.

Dla dziewięciu uczestników tegorocznej kolonii był to pierwszy
w życiu taki wypoczynek. Dla ponad połowy liczby dzieci był to też
pierwszy pobyt nad morzem. Ośrodek „Bałtyk”, w którym mieściła się
nasza baza, jego usytuowanie, wyposażenie i panująca w nim atmosfera
dawały możliwość aktywnego, pełnego swobody wypoczynku, co
umiejętnie wykorzystano.
Każdy dzień wypełniony był wieloma atrakcjami i zajęciami o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i terapeutycznym.
Skoro morze, to nie mogło zabraknąć rejsu morskiego. Dla sporej
grupy uczestników to było wielkie przeżycie, bo morze nieźle kołysało
stateczkiem. Na szczęście nikogo nie dotknęła tak naprawdę morska
choroba, choć byli i tacy, którzy z bladym obliczem pokonywali podróż.
Nieco łagodniej przebiegał już kolejny rejs, tym razem po jeziorze
Jamno, podczas którego wszyscy mogli już spokojnie podziwiać przesuwające się widoki.
Nie mogło obyć się także bez chrztu morskiego, wszak to tradycja każdej kolonii. Uczestniczyli w nim wszyscy, by dostąpić zaszczytu wpisania
do grona wilków morskich. Każdy musiał wykazać się umiejętnościami
w pokonaniu zadań wymyślonych przez opiekunów, oddać pokłon
Neptunowi, który w swej łaskawości przyjmował ich do swego grona.
Pogoda sprzyjała też licznym spacerom i wędrówkom, dlatego dwukrotnie zorganizowano podchody, w czasie których nie tylko odkrywano
ciekawostki pobliskiej okolicy, ale starano się jak najlepiej wykonać
zadania spotykane na trasie podchodów. Było przy tym sporo zabawy,
ale i emocji. Podobne emocje towarzyszyły przy rzeźbieniu piaskowych
budowli stawianych z wielkim rozmachem i pomysłowością.

Nie lada wysiłkiem zdobywano też latarnię morską w Gąskach, gdzie
trzeba było wdrapać się po stromych schodach na jej wierzchołek, skąd
roztaczał się wspaniały widok na morze i okolice.
Przy okazji pobytu w Kołobrzegu, oprócz rejsu morskiego, było także
zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, gdzie chłopcy zainteresowani
byli sprzętem wojskowym rożnego rodzaju, zaś dziewczęta podziwiały
umundurowanie wojskowe. Można było także zostać generałem lub
pułkownikiem, a niektórzy przez moment zabawiali się w pancerniaków
i pozowali dumnie do zdjęć na zabytkowym czołgu. Był także spacer po
kołobrzeskim molo, degustacja najsmaczniejszych lodów no i zakupy,
bo jakże wrócić do domów bez pamiątek?
Wrażenia z kolonijnych przygód młodzież wyrażała w formie rysunków, które zdobiły korytarz domu wypoczynkowego. Był też czas na
gry planszowe i strategiczne, którym młodzież oddawała się w czasie
poobiedniego relaksu.
Swoje umiejętności wokalne zdobyte podczas wcześniejszych spotkań przy gitarze, uczestnicy mogli zaprezentować w czasie ogniska.
Echo niosło daleko „Morskie opowieści” i inne piosenki, ale najwięcej
radości i śmiechu było przy wspólnych pląsach. Smaczne kiełbaski były
uzupełnieniem radosnego spotkania przy ogniu.
Korzystając z obecności w ośrodku kolonistów z Kalisza zorganizowano dwie dyskoteki oraz rywalizację sportową w czasie meczów
w piłkę siatkową i nożną. Młodsi uczestnicy doskonale bawili się na
torze przeszkód, gdzie dzielnie radzili sobie z różnymi, nie zawsze
łatwymi do wykonania zadaniami.
Celem kolonii był nie tylko odpoczynek, ale wyposażenie jej uczestników w pewne umiejętności i wiedzę, dlatego wiele uwagi poświęcano
na zajęcia z zakresu samoobsługi. Dla sporej liczby kolonistów sporym wyzwaniem było utrzymanie porządku na półkach z odzieżą, nie
wspominając już o właściwym pościeleniu swego tapczanu. Ale nikt
nie był traktowany ulgowo i w końcu po kilku instruktażach i pomocy
ze strony opiekunów nawet najmniejsi nauczyli się tych czynności.
Konkurs czystości i chęć zajęcia dobrego miejsca były bodźcem dla
najbardziej opornych, co w konsekwencji może zaowocować lepszym
funkcjonowaniem w domach rodzinnych.
Wszyscy uczestnicy brali udział w profesjonalnie prowadzonych
zajęciach terapeutycznych i profilaktycznych. Korzystając z wizyty na
kolonii pani Małgorzaty Szpendowskiej – Wylegalskiej, na co dzień
pełniącej funkcję gminnego koordynatora ds. uzależnień, zorganizowano cykl zajęć poświęconych uzależnieniom, konsekwencjom zażywania
środków psychoaktywnych, sposobom profilaktyki dotyczącej uzależnień oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia
te dostosowane były do wieku uczestników i odbywały się w trzech
grupach, dzięki czemu dzieci mogły przyswoić sobie wiedzę zgodnie
ze swoimi możliwościami percepcyjnymi. Zainteresowanie było bardzo
duże, a dzieci nie tylko nie czuły się znudzone, ale wręcz przeciwnie
aktywnie brały udział w prowadzonych warsztatach. Cieszymy się, że
mogliśmy skorzystać z wiedzy i doświadczenia pani Małgorzaty, za co
bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także władzom gminy za wszelką pomoc i życzliwość
przy organizacji zadania. Jesteśmy wdzięczni za osobiste zaangażowanie Pana Burmistrza i Pani Sekretarz, którzy od lat wspierają różne
działania podejmowane przez nasze Towarzystwo.
Kolejny też raz spotkaliśmy się z życzliwym odzewem na nasz apel
o wsparcie skierowane do organizacji, instytucji i osób prywatnych
z terenu gminy oraz powiatu.
Dzięki ich pomocy dzieci mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji,
które wykraczały poza plan finansowy realizowanego zadania. Nasze
podziękowania kierujemy do: Pana Lecha Dworzyńskiego - prezesa
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Lemar w Potrzanowie,
Zarządu Koła Łowieckiego „Borsuk” w Skokach, Pana Zenona Czerwińskiego - właściciela PHU Papirus w Wągrowcu, Pani Wiolety Łukaszewicz reprezentującej firmę „As-Sped” w Wągrowcu, Pani Karoliny
Stefaniak oraz pana Andrzeja Jarzembowskiego – właściciela sklepu
„Lewiatan” w Skokach. Za śliczne chusty podarowane dla kolonistów
dziękujemy Pani Kornelii Koteras z Kuszewa.
Zachwyt zachodem słońca topiącego się w morskich falach, duma
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z bycia przez chwilę kapitanem statku oraz radość dzieci malująca się
na ich twarzach w czasie całej kolonii to najlepsze podziękowanie dla
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji
wypoczynku nad morzem. Pewnie większość z tych dzieci nie spędziłaby tak wspaniałych wakacji ze względu na niezasobne kieszenie
ich rodziców, dla których wysłanie kilku dzieci nad morze byłoby
zwyczajnie niedostępne.
To ogromna radość dla organizatora jak i sponsorów, że mogliśmy
podarować najmłodszym kilka dni beztroskiego wypoczynku, na który
każde dziecko zasługuje.
Cieszymy się, że dzięki troskliwej opiece wychowawczyń pań Mirosławy Ważniewicz i Ireny Kasicy oraz kierownika kolonii Pani Elżbiety
Berendt, przy wsparciu ratownika oraz pielęgniarki, kolonistów nie
spotkała żadna choroba ani inny wypadek, a dzięki odpowiedzialnemu
i niezawodnemu kierowcy Panu Bogusławowi Marciniakowi bezpiecznie dojechaliśmy do Sarbinowa i wróciliśmy szczęśliwie do Skoków.
Towarzystwo „Alia” składa im wszystkim serdeczne podziękowania.
Prezes Stowarzyszenia „Alia”
Antoni Kasica

Wypoczywają i poznają kraj

Wycieczką do Afrykarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu - 28 maja - członkowie skockiego Oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów rozpoczęli sezon turystyczno – wypoczynkowy
A.D. 2015.

Czas w Krynicy, nasi „emeryci i ……….” spędzali w dniach od 15 do
25 czerwca, a już 16 lipca spotkali się na letniej imprezie, przy muzyce
i grillu Na stawach „U Leszka”.
Ale, że nie samym chlebem i zabawą żyje człowiek, uwzględniając
życzenia członków, Zarząd Oddziału w dniach 27- 28 lipca zorganizował
dwudniową wycieczkę- pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie skoczanie
w pierwszym dniu pobytu uczestniczyli w odsłonięciu Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Sanktuarium Maryjnym na
Jasnej Górze. Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma w Towarzystwie
Chrystusowym, zainteresowani już indywidualnie o 21.oo mogli wziąć
udział w Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium Maryjnym, a kolejnego
dnia w towarzystwie przewodnika zwiedzano Klasztor i jego Muzeum.
Wspomniane wyżej imprezy, to nie jedyne organizowane w tym roku
przedsięwzięcia Związku. W tegorocznym kalendarzu jego członków
znajdują się jeszcze:
- 12.08. – wycieczka do Inowrocławia;
- 22.08. - spotkania Na Stawach „ U Leszka”;
- 14-24.09. – wyjazd do Szczytna koło Dusznik;
- 21.11. – spotkanie przy muzyce z okazji Dnia Seniora i Andrzejek .
Oprócz wymienionych imprez, członkowie Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotykają się też w każdy pierwszy wtorek
każdego miesiąca w Sali Biblioteki Gminnej przy ulicy Ciastowicza na
zebraniach, w trakcie których przy kawie i herbacie- w zależności od
indywidualnych upodobań - omawiane są bieżące sprawy dotyczące
członków. Podczas tych zebrań często słychać „Sto lat” i życzenia dla
Jubilatów kończących 80, 85 i więcej lat, którym towarzyszą okolicznościowe upominki. Wszyscy oczekują na 100 – Latków. Od kilku miesięcy
przyjęło się, że spotkania te swym śpiewem umila Zespół „Harfa”, a do
inicjowanych przez niego pieśni coraz częściej przyłączają się pozostali
członkowie. Zresztą członkowie „Harfy”, to też „Emeryci”, ale to już
odrębna historia, z którą na bieżąco dzielimy się - również i w obecnym
numerze – z naszymi czytelnikami.
Edmund Lubawy

Obóz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Rościnnie

Po tej jednodniowej eskapadzie, przyszedł czas na dłuższy wypoczynek, który po kilkugodzinnej podróży 52 członków Związku znalazło
w Ośrodku w Piaskach - Krynicy Morskiej. Położenie Ośrodka wśród
lasów i z dala od wczasowego zgiełku sprzyjało wypoczynkowi i integracji członków. O tę ostatnią, poprzez wspólne spotkania przy muzyce,
wspólnym śpiewie i ognisku zadbali też organizatorzy wyjazdu. Ale
nie tylko, zorganizowano też trzy jednodniowe wypady autokarowe
z przewodnikiem. A były to:
- Wycieczka do Fromborka, w trakcie której po przebyciu malowniczej i urozmaiconej krajobrazowo trasy, zwiedzono min. zabytkową
katedrę oraz Muzeum Mikołaja Kopernika, a ponadto XVIII i XIX
wietrzny cmentarz mennonitów – wywodzącej się z Holandii i zasłużonej dla zagospodarowania Żuław społeczności religijnej w Stogach
malborskich i najniżej położone w stosunku do poziomu morza miejsce
w Polsce.
- Wycieczka do Gdańska, która w pamięci jej uczestników zapisała
się z pobytem w Katedrze Oliwskiej i wysłuchanym w niej koncertem
organowym. Godziny pobytu w Gdańsku wypełnił też rejs statkiem po
porcie oraz pobyt na Długim Targu i w konkatedrze (będącej największym w Polsce kościołem)- Kościele Mariackim.
- Wycieczka do Krynicy Morskiej i zwiedzanie jej ciekawostek łącznie
z pobytem nad Bałtykiem i Mierzeją Wiślaną. Ten wyjazd połączono ze
zwiedzaniem zabytkowego, słynącego z wykonanego w nim na suficie
obrazu na płótnie kościoła w Stegnach oraz z pobytem w skłaniającym
do refleksji i zadumy, opisanym przez Zofię Nałkowską w „Medalionach” hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym w Stutthofie (Sztutowie),
w którym „ludzie ludziom zgotowali ten los”.

Od 1 do 15 lipca 2015 po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna
w Mieścisku pod przewodnictwem dh. prezesa Mariana Bodusa zorganizowała obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Rościnnie dla sześćdziesięciorga członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów:
wągrowieckiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego.

Plan zajęć obozu szkoleniowo-wypoczynkowego został zrealizowany
w 100% dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Podczas obozu
nawiązano współpracę z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca, Gniezna i Poznania. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej z Wągrowca udostępniła łódź motorową, którą uczestnicy przepłynęli się po jeziorze. Młodzież zapoznała się z charakterystyką pracy strażaka, podstawowymi taktykami działań gaśniczych,
ratownictwem medycznym, zagadnieniami z ratownictwa technicznego, wodnego i wysokościowego. Organizowano zajęcia artystyczne,
Dokończenie na str. 22
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gry terenowe oraz ćwiczenia dzienne i nocne. Zajęcia z ratownictwa
medycznego przeprowadzili Powiatowi Koordynatorzy z Pogotowia
Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca. Podczas zajęć
z ratownictwa wysokościowego uczestnicy uczyli się podstawowych
węzłów, a także zapoznali się z profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wysokościowym. Na zajęciach z taktyki działań
gaśniczych obozowicze zapoznali się z rodzajami pożarów i środków
gaśniczych. W praktyce uczyli się budowy linii głównych i gaśniczych
z podziałem na roty oraz opanowania prądów wodnych w natarciu
i obronie. Młodzież miała okazję zapoznać się z działaniem aparatu
ochrony dróg oddechowych i pełnym umundurowaniem ochronnym
strażaka. Na zajęciach z ratownictwa technicznego uczyli się stabilizacji
pojazdu, technik cięcia i rozpierania oraz ewakuacji poszkodowanych
i udzielania pierwszej pomocy. Do dyspozycji obozowiczów był specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego i auto do pocięcia. Podczas
zajęć z ratownictwa wodnego i płetwonurkowego obozowicze poznali
techniki działań specjalistycznych, uczyli się rzucać celnie kołem ratunkowym i budować wały przeciwpowodziowe. Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Skoków przedstawiła sprzęt ratownictwa wodnego:
skafandry, sanie lodowe oraz inne wyposażenie.
12.07.205r. na terenie obozowiska została odprawiona msza św.
z udziałem orkiestry dętej z Mieściska dla uczestników i ich rodzin.
Na msze przybyli także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wągrowieckiego Tomasz Kranc, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu mł. bryg. Krzysztof Klupś oraz prezesi i komendanci
gminni powiatu wągrowieckiego. Kilka dni wcześniej odwiedził nas
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Andrzej Kuraszkiewicz.
13.07.2015r. zorganizowano wycieczkę do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Młodzież miała okazję podziwiać sprzęt
na wyposażeniu Wojskowej Straży Pożarnej a także zwiedzić muzeum
lotnictwa i zapoznać się z wyposażeniem profesjonalnego pilota. Niemałą atrakcją był widok i możliwość sfotografowania prawdziwego
samolotu bojowego F-16.
Cele zostały osiągnięte, program został wykonany w całości. Bazę
sprzętową obozu zapewniły Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu i Gnieźnie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
z Modliszewa, Mieściska, Skoków i Mokronos. Kadrę obozu stanowili
funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
i Gnieźnie oraz Strażacy Ochotnicy z Modliszewa i Żabiczyna. Nad całością czuwał po raz szesnasty główny organizator obozu prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku dh. Marian Bodus. Obóz przebiegał
bez żadnych wypadków, incydentów itp. Każdy uczestnik opuścił teren
obozu z uśmiechem na twarzy i szczęśliwie dotarł do domu.
Marian Bodus – Prezes OSP Mieścisko

All inclusive niekoniecznie!

- czyli od Wielkiej Sowy po Śnieżnik Kłodzki
Pomiędzy tymi kumulacjami górskimi biegła tegoroczna trasa obozu
wędrownego, na który wybrali się turyści z Koła nr 77 „Klimczok”.
Po kilkugodzinnej podróży dotarliśmy do Głuszycy koło Wałbrzycha by tam ruszyć na szlak górskiej wędrówki. Już pierwszego dnia
zdobyliśmy Wielką Sowę najwyższą górę Sudetów Środkowych i Gór
Sowich. Następnie podążyliśmy na południe tego pasma, by zatrzymać
się w Srebrnej Górze. Nie mogliśmy pominąć zwiedzenia znajdującej
się tam pruskiej twierdzy. Już za Przełęczą Srebrną weszliśmy w Góry
Bardzkie. Przeszliśmy je wzdłuż w tym słynną kalwarię pnącą się stromo ponad miasteczkiem, któremu tu pasmo zawdzięcza swą nazwę,
by dotrzeć w okolice Złotego Stoku. Tym samym weszliśmy w Góry
Złote a w samym Złotym Stoku oczywiście zwiedziliśmy znajdującą
się tam kopalnię najcenniejszego chyba na świecie kruszcu. Następnie
szlak prowadził przez Lądek Zdrój i Stronie Śląskie by wejść w kolejne
pasmo – Góry Bialskie. Nocleg znaleźliśmy we wsi Bielice, które chwlą
się tym, że nie mają zasięgu komórkowego. Więc jeśli chcecie uwolnić
się od „smyczy” polecam to miejsce. Od Bielic zaczęło się wspinanie
w najwyższy rejon Kotliny Kłodzkiej – Masyw Śnieżnika (1425 m

n.p.m.), który osiągnęliśmy po 8 dniach wędrowania. Ostatni dzień to
zejście do Międzylesia, które się trochę wydłużyło z powodu konieczności omijania powalonych trąbą powietrzną drzew, która nawiedziła
te rejony w początkach lipca. Na szlaku naszej wędrówki znalazła się
osobowość geograficzna – Trójmorski Wierch, na którym się schodzą
zlewiska mórz Bałtyckiego, Czarnego i Północnego.

Przez cały czas wędrówki dopisywała nam pogoda i doskonałe humory uczestników wszędzie byliśmy serdecznie witani i wspomagani.
Niestety nie spotkaliśmy wielu turystów, a ci z dużymi plecakami, jak
my, to już wielka rzadkość. Uczestnicy obozu przeszli ok. 200 km, dzięki
czemu pięcioro z nas zdobyło popularną i małą brązową odznakę GOT,
pozostali wzbogacili swój dorobek górski.
W drodze powrotnej snuliśmy plany na kolejny rok, może Beskidy?
Paulina Adamska, Paula Gala, Ilona Kaczkowska,
Małgorzata Surdyk, Magdalena Tyl, Karol Malec, Edward Surdyk,
Piotr Zakęs i Andrzej Surdyk

„Wełna” na boiskach
rundy jesiennej

Radosław Modlibowski, Arkadiusz Dereżyński, Jakub Ślósarczyk,
Krzysztof Gryszczyński, Mateusz Deminiak, Mateusz Forszponiak,
Jarosław Bączkowski, Błażej Gebler , Łukasz Leda, Robert Ludowicz,
Piotr Paukszteło, Mateusz Piechowski, Sebastian Rosik i Bartosz
Wojciechowski – na boisku oraz Sebastian Maćkowski – w bramce,
to zawodnicy I drużyny skockiej „Wełny”, którzy 7 sierpnia, a więc
w przeddzień obchodów Jubileuszu 90- lecia powstania Klubu Sportowego „Wełna” prowadzeni przez trenera Pawła Kutynię, meczem
z „Huraganem” Pobiedziska zainaugurowali nowy sezon piłkarski.
Mecz rozegrany na boisku „Wełny” przy ulicy Parkowej zakończył się
zwycięstwem drużyny gospodarzy z wynikiem 1:0. Strzelcem pierwszej
bramki sezonu był Jakub Ślósarczyk.
Poza w/w zawodnikami, którzy mieli szczęście wystąpić w meczu
inauguracyjnym sezon, drużynę „Wełny” tworzą i na boiskach, w jej
barwach występować będą: Mateusz Futro, Adam Graczyk, Sebastian
Jabłoński, Kamil Lulka, Eryk Nadworny i Błażej Rajewski - w polu
oraz Mikołaj Druciarek – w bramce.
Kolejny mecz „Wełna” rozegrała 15.08. na wyjeździe ze „Zjednoczonymi” Trzemeszno. Spotkanie to przyniosło porażkę naszej „Wełny”
z wynikiem 0:2.
Ale mecze te poprzedziły wcześniejsze intensywne przygotowania do
sezonu. Bo już 13 lipca nastąpiły pierwsze treningi, a następnie pierwsze
wyjazdowe mecze kontrolne. Pierwszy z nich, rozegrany z „Piastem”
Kobylnica przyniósł zwycięstwo naszych zawodników – jego wynik
to 2:1, a strzelcami bramek dla skoczan byli Arkadiusz Dereżyński
i testowany zawodnik. Drugi z wyjazdowych sparingów rozegrany ze
„Spartą” Oborniki zakończył się przegraną „Wełny” z wynikiem 1: 3,
przy czym strzelcem honorowej bramki dla „Wełny” był jeden z testowanych zawodników.
Po sparingach wyjazdowych przyszedł czas na boisko przy ulicy
Parkowej, gdzie rozegrano ich łącznie 4, w tym zwycięskie:
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- z „Unią” Wapno z wynikiem 5:1,
- z „TPS” Winogrady z wynikiem 6:1,
- z „Notecią” Czarnków z wynikiem 7:1, strzelcy bramek dla „Wełny”:
Jakub Ślósarczyk – 2 oraz Arkadiusz Dereżyński, Radosław Modlibowski, Marek Siuda i dwóch testowanych zawodników po 1 oraz jeden
przegrany z wynikiem 3:6 z grającą w III Lidze i prowadzoną przez
Tomasza Bekasa- byłego trenera „Wełny”, „Wartą” Poznań, bramki
dla „Wełny” zdobyli: Marek Siuda, Arkadiusz Dereżyński i Radosław
Modlibowski.
W sezonie jesiennym zawodnicy „Wełny” rozegrają kolejne mecze:
- 22.08.w Skokach z „Lechią” Kostrzyn
- 29.08. w Skokach z „Iskrą” Szydłowo
- 06.09. w Wysoce z „GLKS” Wysoka
- 12.09. w Skokach z „Kotwicą” Kórnik
- 20.09.w Lwówku z „MAWIT” Lwówek
- 26.09. w Skokach z „Płomieniem” Przyprostynia
- 03.10. w Obornikach ze „Spartą” Oborniki
- 11.10. w Skokach z „Mieszkiem” Gniezno
- 17.10. w Trzciance z „Lubuszaninem” Trzcianka
- 25.10.w Skokach z „Wartą” Międzychód
- 31.10. w Dopiewie z „GKS” Dopiewo
- 08.11. w Skokach z „Gromem” Plewiska
- 11.11. w Tarnowie Podgórnym z „Tarnovią” Tarnowo Podgórne
Edmund Lubawy

Zawody aktywu Koła PZW

Aktyw Koła PZW Nr 120 w Skokach, to wędkarze funkcyjni- członkowie władz i osoby zaangażowane w trakcie różnego rodzaju imprez
organizowanych przez Koło. Zaangażowanie to ogranicza, lub wręcz
uniemożliwia im udział w wielu zawodach wędkarskich. I właśnie tytułem choćby częściowej rekompensaty za te ograniczenia w planach
imprez organizowanych przez Koło wprowadzono Zawody Spławikowe
dla Aktywu Koła. Zawody takie w obecnym roku odbyły się 21.07. na
jeziorze Rościńskim i trwały od 9.00 do 13.00.
W rolę komisji sędziowskiej tym razem wpisali się Kapitan sportowy
Koła Jacek Dudek i Marek Kubicki. Oni też po ich zakończeniu ogłosili,
że najlepszym zawodnikiem dnia został i I miejsce z wynikiem 3,305
kg wywalczył Sekretarz Koła Piotr Babrakowski. Na II miejscu z 2,600
kg uplasował się Hubert Radziński, a na III z 2,550 kg ryb Prezes Koła
Alojzy Pacholski.
O odniesionych w tym dniu sukcesach wszystkim wymienionym
przypominać będą wręczone im przez Kapitana sportowego pamiątkowe statuetki.
Spotkanie nad jeziorem Rościńskim 21.07, zakończyło się wspólnym
poczęstunkiem, a atrakcją dnia były coraz rzadziej konsumowane
kurczaki z rożna.
Edmund Lubawy

Międzynarodowe
Zawody Wędkarskie

Od 7 do 10 sierpnia, na zaproszenie Koła nr 120 Polskiego Związku
Wędkarskiego, w Skokach przebywała grupa 8 wędkarzy niemieckich
i 1 zapaleniec wędkarstwa z Gminy Drechterland w Holandii. Towarzyszyło im 9 członków rodzin i przyjaciół, a wśród nich, nieoceniony
tłumacz, przyjaciel Ziemi Skockiej i wielki orędownik współpracy
polsko-niemieckiej Martin Rudolf. Wszyscy przybyli gościnę, a więc
zakwaterowanie i wyżywienie, znaleźli w Domu Plenerowym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W trakcie pobytu gościom towarzyszyli ich koledzy wędkarze ze
skockiego Koła i członkowie ich rodzin – zresztą większość zarówno
spośród gości, jak i skockich gospodarzy poznała się, a nawet zaprzyjaźniła się ze sobą w trakcie wcześniejszych wzajemnych odwiedzin
w Polsce, w Niemczech, czy w Holandii.
Były więc kolejne przyjacielskie powitania i rozmowy przy stole, ale
tradycyjnie było też wspólne zwiedzanie Wielkopolski i zawody wędkarskie.

Sobotę, 8 sierpnia przeznaczono na zwiedzanie Skansenu Miniatur
Słynnuch Zabytków i Zbrojownia i Godu w Pobiedziskach oraz na
zwiedzanie Archikatedry Gnieźnieńskiej, połączonych z degustacją
małej czarnej i lodów w Pierwszej Stolicy Polski.
Niedzielę wykorzystano na realizację łączących wszystkich pasji,
a więc na Zawody Wędkarskie. Odbyły się one na pomostach na jeziorze Czarne Karolewo i wzięło w nich udział 18wędkarzy – 8 Niemców,
1 Holender i 9 Polaków. Tak więc można powiedzieć, że miały one
charakter międzynarodowy. Nad ich przebiegiem czuwała Komisja
sędziowska w składzie: Andrzej Janiszewski, Hubert Radziński i Jarosław Klewenchagen, która po 4 godzinach wędkowania i zakończeniu
swych czynności ogłosiła ich wyniki. Tak więc zgromadzenie- wędkarze
i asystujący im członkowie rodzin i przyjaciele dowiedzieli się, że:

Zwycięzcą Zawodów został Wojciech Kłosowski z Koła Skoki, II miejsce wywalczył junior z Koła Skoki Adrian Dudek, a III Jacek Dudek
z Kola Skoki. Kolejne miejsca zajęli: IV - Harm Schraa z Holandii,
V – Jorn Warnecke z Bardowick i Zbigniew Kujawa z Koła Skoki.
Spotkanie na jeziorem Czarne Karolewo zakończyła wspólna konsumpcja potraw z grilla i zupy gulaszowej.
Dopełnieniem niedzieli była wspólna kolacja z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem, w trakcie której wręczono okolicznościowe medale oraz
nagrody dla zawodników – ci ostatni podchodzili kolejno wg zajętych
miejsc do stołu, na którym je wyłożono i sami dokonywali ich wyboru.
Żegnani przez życzliwych Im ludzi, nasi przyjaciele z Bardowick
i Drecherland, w poniedziałek, w godzinach rannych opuścili Skoki
i udali się w długą drogę powrotną do swych domów.
Edmund Lubawy
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Foto-Video-Handel

Ewa Rybicka
Skoki pl.Powstańców Wlkp. 6

www.fotorybicka.pl
Oferujemy:
-Usługi fotograficzne
-Videofilmowanie
-Biżuteria złota, srebrna oraz sztuczna
-Galanteria skórzana
-Ksero
-Art. dekoracji wnętrz
-Obrazy
-Fotoakcesoria
-Porcelana
-Grawerowanie
-Upominki
laserowe
-Zdj. na dokumenty

Towarzystwo
Wspierania
Rodziny i Dziecka
ALIA

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Serdecznie zapraszają na

NORDIC WALKING 50 +

Zawszę w środy: !!!

- 2 września godz. 15 - Gimnazjum w Skokach
- 23 wrzesień godz. 14 - świetlica w Budziszewicach
- 21 października godz. 12 - świetlica w Brzeźnie
Obowiązko
we zapisy!!
!

do poniedzi
ałku poprze
dzającego
tel. 691 726
każdą wyci
319, e-mail
eczkę
: turystyka@
gmina-sko
ki.pl

Do udziału w pieszych wycieczkach zapraszamy
mieszkańców Skoków w wieku 50 +

LICZBA

!

MIEJS

NA
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C OGR

Dla zgłoszonych uczestników
posiłek regeneracyjny na mecie

ZAPRASZAMY :-)

