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Biblioteka rozpoczęła akcję letnią 24 czerwca 2017 i działała
wakacyjnie przez kolejnych 7 tygodni.
Z wakacyjnej przygody skorzystało niemalże 400 dzieci
i młodzieży szkolnej!!!

Zorganizowane zostały zajęcia stacjonarne i wyjazdowe. Odwiedziliśmy: Karpacz ze „Skoczkami”, Kopalnię Soli „Kłodawa”, Park
Orientacji Przestrzennej, JuraPark w Solcu Kujawskim, DeliPark
w Trzebawiu, Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie, Chalin
i Poznań – z Bibliomaluchami i Bibliostarszakami. Było edukacyjnie
i aktywnie, przyjemnie, z adrenaliną, radośnie, odkrywczo, zaskakująco,
słonecznie i przede wszystkim bezpiecznie!!!
W działania Biblioteki zaangażowali się wspaniale rodzice.
Tworzyliśmy: ukraińską sztukę ludową, decupage, papieroplastykę,
metaloplastykę, teatr, lalki, lepiliśmy z gliny, tańczyliśmy zumbę. Były
animacje dla dzieci i filmy z popcornem.

Zdjęcia z Lata z Biblioteką znajdują się na stronie www.gmina-skoki.pl
oraz na rozkładówce gazety.

Zostań WOLONTARIUSZEM – przyjacielem sportu w Skokach

1 września 1939
Pamiętamy!

Gmina Skoki organizuje w tym roku dwa biegi, 1 października „1
Bieg Podkowy” ulicami miasta Skok i 22 października „2 Półmaraton
Wągrowiec – Skoki”. Imprezy tego typu angażują sporą liczbę osób
przy organizacji. Dlatego też zwracamy się z pytaniem, czy nie chcesz
pomóc? Nieważne ile masz lat, i gdzie mieszkasz.
Potrzebne są nam głównie osoby do obsługi bufetów dla zawodników
(miejsc gdzie mogą się czegoś napić, ewentualnie coś zjeść). Szczególnie
dużo osób potrzeba do obsługi Półmaratonu, gdzie bufetów będzie co
najmniej 4 na trasie liczącej ponad 21 km.
Jeśli chcesz nam pomóc zgłoś udział pod numerem telefonu
691 726 319 w terminach do 1 września – pomoc przy Biegu Podkowy
i do 2 października – pomoc przy Półmaratonie.
Ze swej strony możemy Ci zapewnić niesamowite przeżycia towarzyszące sportowej rywalizacji, okolicznościowy medal pamiątkowy oraz
Certyfikat Wolontariusza – Przyjaciela Sportu w Skokach.
Serdecznie zapraszamy
Karolina Stefaniak

1 września 2017
godz. 12.00
Rynek w Skokach
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia,
delegacje zakładów pracy, poczty sztandarowe
oraz organizacje
do udziału w obchodach rocznicowych
wybuchu II wojny światowej
Apel poprowadzi
harcmistrz Andrzej Surdyk
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Ksiądz Mateusz Stróżewski
wikariuszem parafii pw. Świętego
Mikołaja Biskupa w Skokach

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Baranowski Stanisław ur.02.07.2017
Przywarta Dobrochna ur.08.07.2017
Czarnecki Bartosz ur.11.07.2017
Siwecka Lena ur.12.07.2017
Stawski Wojciech ur.12.07.2017
Giersig Hubert ur.16.07.2017
Lubawa Zuzanna ur.17.07.2017
Sosnowska Anna ur.19.07.2017
Frachanowski Franciszek ur.21.07.2017
Dokuczał Zofia ur.29.07.2017
Rabinek Szymon ur. 29.07.2017
Górny Alan ur.30.07.2017
Ratajczak Tomasz ur. 02.08.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Gołembowska Marianna r.1919 Skoki, zm.16.07.2017
Uciński Andrzej r.1958 Rejowiec, zm.17.07.2017
Guzik Emilia r.1931 Skoki, zm.23.07.2017
Promiński Cezary r.1935 Skoki, zm.4.08.2017
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

FIKSMATYNTA
zez naszygo fyrtla

Dekretami Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Wojciecha Polaka, z dniem 1 lipca 2017 roku nastąpiła zmiana na stanowisku
księdza wikariusza Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.
Z dniem tym, po 4 latach, z obowiązków wikariusza w skockiej Parafii
zwolniony został ksiądz Bartosz Gallas, który równocześnie mianowany został wikariuszem w Parafii pw. Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku.
Z tym samym dniem, funkcję wikariusza w naszej Parafii objął ksiądz
Mateusz Stróżewski, który dotychczas posługę kapłańską pełnił w Parafii
pw. Błogosławionego Michała Kozala w Wągrowcu.
Ksiądz Mateusz Stróżewski urodził się 10 kwietnia 1989 roku. Dzieciństwo oraz okres dorastania i lata młodzieńcze spędził w Chodzieży, w której ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
Rodzice starali się go oraz młodszego o 5 lat brata wychować w katolickiej
wierze. Stąd też nasz obecny kapłan przez wiele lat pełnił posługę ministranta i lektora w rodzinnej parafii pw. Świętego Floriana w Chodzieży. Po
uzyskaniu matury w 2008 r., obecny ksiądz Mateusz postanowił poświęcić
się stanowi kapłańskiemu i wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, które pomyślnie ukończył i 31 maja 2014 r.
w bazylice prymasowskiej, z rąk Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego
Wojciecha Polaka, przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach, ksiądz Mateusz został przez Arcybiskupa skierowany
do pełnienia posługi kapłańskiej w charakterze wikariusza w Parafii pw.
Błogosławionego Michała Kozala w Wągrowcu, gdzie obowiązki pełnił
do czasu przejścia do skockiej Parafii.
Jak nam o sobie, nasz nowy wikariusz mówi: Interesuję się sprawami
Bożymi, sportem, książką i wędkarstwem. Lubię także kolarstwo i słodycze.
Cieszę się, że Pan Bóg chciał mnie w pięknie położonych Skokach, w których
już spotkałem miłych ludzi.
Przyłączając się do życzeń składanych księdzu Mateuszowi
Stróżewskiemu w dniu powitania w skockiej Parafii, w imieniu mieszkańców przynależnych do skockiej społeczności i redakcji „Wiadomości Skockich”, życzymy Mu zrozumienia i sukcesów w działalności
duszpasterskiej oraz uznania w pracy na rzecz społeczności Miasta
i Gminy Skoki.
Edmund Lubawy

XI GALA PRODUKTÓW WRACA
5.11.2017

5 listopada 2017 (niedziela)
hala w Skokach 15:00 - 20:00

W PROGRAMIE:

- stoiska rękodzielnicze i spożywcze oraz pokazy i warsztaty
- konkurs kulinarny - smaki „7 Ryb”

15:20 - Orkiestra Dęta OSP w Skokach
16:00 - Grypa Artystyczna SKOCZKI
18:00 - Folkowy zespół ŻMIJE

- wybór najlepszego stoiska
- ok. 19:30 losowanie nagród dla głosującej publiczności

WSTĘP WOLNY

Zapraszają
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

– ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Po rocznej przerwie wraca Gala
Produktów Regionalnych w Skokach.
W odświeżonej formule, z nową nazwą
i nowym wyzwaniami. Jeśli jesteś
twórcą ciekawych rzeczy rękodzielniczych, regionalnych i zdrowych
wyrobów spożywczych zgłoś się do nas.
XI Gala odbędzie się 5 listopada
w Skokach, na Twoje zgłoszenie
czekamy do 5 października, zadzwoń
6917 726 319.
Relacje z poprzednich 10 edycji,
filmy oraz zdjęcia znajdziesz na stronie
www.gmina-skoki.pl

Organizatorzy

„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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ŻNIWNE STRZELANIE KURKÓW

Paweł Ślósarczyk wystrzelał tytuł Króla Żniwnego AD 2017
Co roku, około 15 sierpnia Bracia Kurkowi organizują Turniej Strzelecki o Tytuł Króla Żniwnego. Uroczystość ta ma uczcić
historyczne zwycięstwo w czasie bitwy warszawskiej 1920, w której uczestniczyło kilku skckich braci. Dla upamiętnienia udziału
braci w wojnie polsko-bolszewickiej ruch kurkowy w Polsce ustanowił, ze w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
odbędą się zawsze Królewskie Turnieje Żniwne.
W piątek - 11 sierpnia w godzinach popołudniowych skoccy bracia powitali niemieckich
strzelców na czele z przyjacielem KBS Skoki
Martinem Rudolfem. Następnie wspólnie
uczestniczyli w modlitwie przy krzyżu poświęconym obywatelom Skoków wyznania ewangelickiego. W trakcie apelu było wspomnienie
nieżyjących skockich braci i królów kurkowych
wyznania ewangelickiego.
Z kolei wszyscy przemieścili się pod dom panującego Króla AD 2016 Małgorzaty Florysiak
w Sławicy przy ul. Wiejska 31 w celu uroczystego
zawieszenia na Jej domu pamiątkowej Tarczy
Królewskiej. Zawieszenia Tarczy dokonał mąż
Króla Małgorzaty, Remigiusz Florysiak w asyście
braci, rodziny i przyjaciół. Odśpiewano 100 lat
i wzniesiono toast na cześć Króla Małgorzaty,
która zaprosiła uczestników na „małe co nieco”.
Po jego zaliczeniu wszyscy udali się na uroczystą
kolację w lokalu „Wesoła Farma” w Sławicy.
Następnego dnia, w sobotę we wczesnych
godzinach rannych bracia spotkali się z gośćmi
z Schutzengilde von Bardowick przy siedzibie
brackiej i wraz z nimi udali się na powitanie
Króla Żniwnego Małgorzaty Florysiak i jej
męża Remigiusza. Na powitanie Króla oddano
salwę honorową i odśpiewano hymn bracki.
Następnie zebrani, wraz z Królem Małgorzatą
i członkami jej rodziny, w tym z wnukami niosącymi ufundowaną przez nią Tarczę Królewską, przeszli do bram cmentarza parafialnego,
by tam pod Tablicą Pamiątkową poświęconą
związanym z ziemią skocką Powstańcom Wielkopolskim oddać honory brackie. Odmówiono
modlitwę, a wiązankę kwiatów wraz z zapalonym zniczem złożyli Król Małgorzata z mężem.
Po ceremonii przy cmentarzu wszyscy udali
się do kościoła pw Świętego Mikołaja Biskupa
by uczestniczyć we Mszy świętej w intencji
zmarłych i żyjących braci i ich rodzin. Przed
rozpoczęciem Mszy świętej, wraz z Emeryckim

Zespołem Śpiewaczym „Harfa” pod przewodnictwem dyrygenta Antoniego Wiśniewskiego,
odśpiewano hymn bracki. Mszę świętą odprawił
i homilię wygłosił kapelan bractwa ksiądz Karol
Kaczor, a modlitwom towarzyszyły pieśni Maryjne w wykonaniu „Harfy”.
Po Mszy świętej bracia i siostry wraz z Królem Małgorzatą i współuczestnikami uroczystości w towarzystwie pocztów sztandarowych
przemieścili się przed siedzibę Bractwa gdzie
odbył się uroczysty apel. Odśpiewano hymn
bracki i wciągnięto flagę na maszt. Po tej
ceremonii, już w pomieszczeniach siedziby
bractwa wzniesiono toast i odśpiewano 100
lat za zdrowie Króla Małgorzaty. Teraz też
wszyscy, zaproszeni przez Króla Małgorzatę,
zasiedli do biesiadnego stołu na pożegnalne
śniadanie królewskie wydane przez „panującą”
Małgorzatę i Jej małżonka. Przy okazji były
życzenia składane na ręce Króla, min. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa
Kujawę, Wicestarostę Michała Piechockiego,
radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka oraz przez kolegów „braci”.

Przy okazji Martin Rudolf wręczył: Michałowi
Rosikowi, Stanisławowi Grzegorzewskiemu
i Krzysztofowi Jachnie, puchary wystrzelane
za zajęcie zaszczytnych miejsc na zawodach
w Bardowick. Na zakończenie uroczystości biesiadnej Król Małgorzata podziękowała wszystkim gościom i zaprosiła do udziału w Turnieju
Strzeleckim na strzelnicy przy ul Parkowej.
Tegorocznym Królem Żniwnym – Królem
AD 2017 został brat Paweł Ślósarczyk - Król
Zielonoświątkowy AD 2015. Jego Pierwszym
Rycerzem Janusz Stoiński, a II Rycerzem
Tadeusz Jerzak.
W pozostałych konkurencjach strzeleckich
zaszczytne miejsca zdobyli:
W Strzelaniu Punktowym:
- Pań: I miejsce- Halina Wojciechowska. IIAnke Paro, III- Irena Szymaś.
- Panów: I miejsce Mikołaj Koteras, II- Krzysztof Jachna, III- Franciszek Szklennik.
- Młodych Strzelców: Michał Szklennnik.
W Strzelaniu Zapadkowym: I miejsce: Michał
Rosik, II- Przemysław Bagrowski, III- Stanisław Grzegorzewski.
W Strzelaniu do Kura: I miejsce Krzysztof
Jachna, II- Willi Klauck, III- Martin Rudolf.
W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I miejsce
Mikołaj Koteras, II- Michał Rosik, III- Andrzej Tatara.
Puchar Bitwy Warszawskiej wywalczył i Tarczę
zdobył Willi Klauck.
Najcelniejszy strzał Turnieju oddał ksiądz
Karol Kaczor.
W eliminacji o Puchar Królów zwyciężył Mikołaj Koteras.
Święto Brackie 12 sierpnia zakończyło się
Rautem Królewskim przygotowanym przez
Króla Żniwnego AD 2017 Pawła Ślósarczyka
i Jego małżonkę Józefę.
Stanisław Grzegorzewski

5

WSPÓLNOTY SAMOPOMOCOWE

TRWAJĄ BADANIA
ARCHEOLOGICZNE
W DZWONOWIE

Lipcowe wykopaliska w Dzwonowie, mimo
niesprzyjającej aury, dostarczyły bezcennych
odkryć, a przez to i niesamowitych emocji.
Pierwsze tygodnie prac poświęciliśmy na
rozpoznanie dworu szlacheckiego rodziny
Rogalińskich herbu Łodzia - XVII - wiecznych
właścicieli Dzwonowa i okolic.
Wśród najstarszych zabytków wydobytych
podczas tegorocznych badań wymienić należy
narzędzia krzemienne, świadczące o zasiedleniu tego terenu już w neolicie. Sporą niespodzianką stało się odkrycie jamy z fragmentami
kafli piecowych datowanych na 2. połowę XV
wieku! Niewątpliwie, zdobiły one siedzibę
rycerską rodziny Skockich herbu Nowina,
którzy w tym właśnie czasie byli właścicielami
Skoków, Dzwonowa i pobliskiego Pawłowa.
Odkrycie to potwierdziło nasze wcześniejsze
przypuszczenia o istnieniu w Dzwonowie średniowiecznej siedziby rycerskiej.
Najwięcej zabytków pozyskanych w tym sezonie związanych jest z dworem Rogalińskich.
Wśród tysięcy przedmiotów pochodzących
z XVII wieku (głównie ułamków naczyń glinianych) zwraca uwagę kafel piecowy z herbem
właścicieli (Łodzia) oraz zbiór kilkudziesięciu
monet.
W badaniach archeologicznych biorą udział
studenci archeologii i antropologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Tegoroczne prace wykopaliskowe nie byłyby
możliwe bez wyjątkowej życzliwości władz
samorządowych oraz wsparcia finansowego
Gminy Skoki, za co składamy najserdeczniejsze podziękowania.
Dalsze prace wykopaliskowe prowadzone
będą na terenie cmentarza na którym od XIV
wieku grzebano mieszczan dzwonowskich.
Ich celem będzie zlokalizowanie kościoła pw.
św. Michała, istniejącego tu aż do 2. połowy
XVIII wieku. Relacja z poszukiwań świątyni
dzwonowskiej już niebawem...
Marcin Krzepkowski
PS Zdjęcia z wykopalisk www.gmina-skoki.pl

Ruchy abstynenckie odgrywają ogromną
rolę na polu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w społecznościach
lokalnych. Stanowią ważne miejsce promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz
pomocy dla osób uzależnionych i członków
ich rodzin.
Do najbardziej znanych ruchów trzeźwościowych należą: ruch Anonimowych Alkoholików, ruch Anonimowych Narkomanów,
kluby abstynenckie oraz stowarzyszenia
abstynenckie. Możemy również spotkać
się z grupami wsparcia oferującymi pomoc
w zakresie np. problematyki uzależnień.
Ruchy trzeźwościowe mogą mieć formalny lub nieformalny charakter swojego
funkcjonowania, co odróżnia je od siebie
zarówno na gruncie oferowanej pomocy,
jak również na polu współpracy z innymi
podmiotami systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików
(AA) – z jej odgałęzieniami: Al-Anon
(wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym), Al-Ateen (wspólnota dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) jest całkowicie pozaformalną,
dobrowolną i nieprofesjonalną (tzn. nie
zatrudniającą specjalistów np. terapeutów
leczenia uzależnień czy psychologów)
wspólnotą trzeźwościową, działającą
obecnie w ponad 160 krajach. Jedynym
celem członków wspólnoty jest utrzymanie
własnej trzeźwości i pomaganie tym, którzy
zwracają się o pomoc w jej osiągnięciu.
Ruch nie jest związany z żadną grupą
interesu, nie jest przypisany do żadnego
wyznania religijnego.
Wspólnota AA realizuje program Dwunastu Kroków, który jest sugestią i podpowiedzią jak zdrowieć, natomiast swą działalność opiera na Dwunastu Tradycjach,
które gwarantują jej jedność.
W naszej gminie działa grupa AA „Mariola”.
Wspólnota Anonimowych Narkomanów
(AN) - w Polsce jest ich coraz więcej, co
pozwala na optymistyczne prognozy na
przyszłość. Program AN oparty jest na
Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach
Anonimowych Alkoholików.
Wspólnota AN ma swoje początki w Stanach Zjednoczonych i posiada własne,
odrębne Biuro Służby Światowej wydające
literaturę i koordynujące przepływ informacji. Mimo takiej struktury każda grupa
AN jest i powinna być niezależna, co jest

zapisane w tradycjach stanowiących podstawę funkcjonowania każdej z nich.
Podstawową zasadą umożliwiającą alkoholikowi lub narkomanowi trzeźwienie
we wspólnocie jest zasada anonimowości.
Dzięki niej może się on czuć bezpiecznie,
wolny od szykan, poniżania i wytykania
palcami.
Alkoholizm i narkomania są chorobami,
którą można skutecznie zatrzymać, ale
wymaga to czasu, spokoju, cierpliwości,
zrozumienia i nadziei, które osoba uzależniona może znaleźć w grupie.
Osobie uzależnionej przychodzącej na
mityngi zaleca się realizację programu
Dwunastu Kroków zmieniającego kompulsywne zachowanie na świadomy wybór.
Nikt nie sprawdza ani nie egzaminuje nikogo z jego realizacji, no może z wyjątkiem
samego życia. Doświadczenie pokazuje,
iż dzielenie się radością, siłą, nadzieją
oraz doświadczeniem, które ma miejsce
na mityngu, może być skuteczną pomocą
w trzeźwieniu.
Alkoholizm i narkomania są chorobami
nieuleczalnymi, w których choruje i cierpi
ciało, umysł oraz dusza. Realizacja programu pozwala na zdrowienie tych trzech
elementów, bo choć choroby nie można
całkowicie wyleczyć, to można zatrzymać
jej rozwój.
Uczestnictwo w mityngach można porównać do siły wspierającej alkoholika czy
narkomana na tej drodze. Samo niepicie alkoholu i niebranie narkotyków jest efektem
ubocznym tych zmian. Osoba uzależniona
zyskuje radość i spokój w życiu, przedtem
zabrane przez używki.
W Skokach nie zawiązała się jeszcze grupa
AN, ale jeśli ktoś chce uczestniczyć w mitingach, w Internecie może znaleźć aktualną
listę mitingów AN w Polsce, tak samo jak
mitingów AA. Niżej podajemyadresy www.
Jeżeli sądzisz, że masz problem i chciałbyś zmienić swoje życie, lub znasz kogoś,
kto pragnie wyzwolić się z nałogu, wspólnoty AA i AN chętnie przywitają cię w swoich
progach. Osobom nieuzależnionym, ale
mającymi kontakt z uzależnionymi, poleca
się mityngi otwarte, które zwykle odbywają
się raz w miesiącu (często jest to pierwszy
mityng miesiąca). Wszyscy są mile widziani!
C.d. na temat wspólnot samopomocowych
w kolejnym numerze wiadomości.
opr. tekstu na podstawie danych wydawnictwa parpamedia i Internetu
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska

http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/main/mityngi_aa.php
https://www.anonimowinarkomani.org/
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XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
18 lipca na swej XXXI sesji, z udziałem 14 radnych obradowała
Rada Miejska Gminy Skoki. W rezultacie obrad pod przewodnictwem
Zbigniewa Kujawy, w których rolę sekretarza sesji pełnił radny Stanisław Janecko, Rada podjęła 9 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXI/229/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów,
psychologów, logopedów, doradcy zawodowego, doradcy metodycznego,
zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w sieci szkół gminnych
i ich dostosowaniem do nowego ustroju szkolnego, min wygaszaniem
gimnazjum zaszła konieczność dokonania zmiany w wymiarze czasu
pracy nauczycieli wymienionych w Uchwale. Dotychczas Rada Gminy
omawiane spraw regulowała swą Uchwałą nr XLVI/284/2010 z dnia
24 czerwca roku, która to Uchwała z chwilą wprowadzenia obecnych
uregulowań traci swą ważność.
2. Uchwałę nr XXXI/230/2017 w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb
przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Skoki.
W związku ze zmianami w sieci szkół związanymi z wygaszaniem
gimnazjum i włączeniem zatrudnionych w nim nauczycieli do grona
nauczycieli szkoły podstawowej zaszła konieczność uaktualnienia
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępstw oraz kryteriów i trybu
przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Uregulowań tych dokonano w w/w Uchwale.
Równocześnie z jej podjęciem przestają obowiązywać Uchwały Rady
nr XXXV/240/2009 z dnia 17 września 2009 r. oraz nr XLVIII/298/2010
z dnia 17 września 2010 r.
3. Uchwałę nr XXXI/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej Polskie
Koleje Państwowe.
Uchwałą tą Rada zadecydowała o przejęciu wieczyste na mienie
Gminy Skoki od Spółki Akcyjnej PKP działki nr 6/10 o pow. 0,0023ha
pod zabudową parterową budynku byłej stacji PKP w Sławie Wlkp.
Uchwałę nr XXXI/232/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Skoki
Omawianą Uchwałą Rada przeznacza do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka działek
komunalnych położonych w Szczodrochowie i w Sławicy, na których
w rezultacie budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowano urządzenia,
w tym przepompownie ścieków.
4. Uchwałę nr XXXI/233/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXII/163/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2016
r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu lokali i udziałów
w prawie własności nieruchomości.
Uchwałą tą Rada dokonała zmiany załącznika do swej Uchwały nr
XXII/163/2016 z dnia 29 września 2016r., w którym wówczas błędnie
określono metraż nabywanych przez Gminę działek.
5. Uchwałę nr XXXI/234/2017 w sprawie zasad udzielania spółkom

wodnym dotacji oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu
jej rozliczania
Omawianą Uchwałą Rada ustaliła zasady udzielania Gminnej Spółce
Wodnej w Skokach dotacji na realizację prowadzonych przez tę Spółkę zadań, łącznie z trybem postępowania oraz sposobu rozliczania
przyznanej dotacji.
6. Uchwałę nr XXXI/235/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 r.
Omawianą Uchwałą Rada zwiększyła wydatki budżetu o kwotę
741.911 zł. W rezultacie tych zmian dochody budżetu na rok 2017
pozostają bez, a wydatki budżetowe rosną o kwoty 52.834.803,81.
Wprowadzone zmiany szczegółowo zostały omówione w załączniku
do Uchwały.
7. Uchwałę nr XXXI/236/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017- 2036.
Wymienioną Uchwałą Rada zmieniła treść załączników nr 1 i nr 2
do swej Uchwały nr XXIX/223/2017 z dnia 23 maja 2017 roku.
8. Uchwałę nr XXXI/237/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 818/4 w Skokach przy ul Antoniewskiej.
W związku z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów nabyciem
działki nr 818/4 przy ul. Antoniewskiej i wyrażaniem chęci budowy
na nim sklepu ogólnokrajowych sieci handlowych Rada postanowiła
przeznaczyć omawianą działkę do sprzedaży.
W trakcie wolnych wniosków Przewodniczący Rady przedstawił treść
pisma, jakie do niego wpłynęło od Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, a dot. wyników przeprowadzonej
na terenie Gminy Skoki kontroli przestrzegania i stosowania przez
Burmistrza Miasta i Gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrola ta wykazała,
że znaczna część ścieków bytowych wytworzonych przez mieszkańców
niekorzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w 2016 r. była odprowadzana poza oczyszczalniami ścieków. Wykazała też niewystarczający
nadzór Burmistrza w tym zakresie.
Zabierając głos w tej sprawie Burmistrz wyjaśnił, że Gina Skoki prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i w ciągu roku prowadzi
kontrolę w celu wykazania częstotliwości ich opróżniania. Jednak ze
względu na dużą ilość tych zbiorników= 1120 sztuk, w jednym roku
ich jednorazowa kontrola jest możliwa.
Po zautomatyzowaniu bezobsługowej stacji zlewnej przy ul, Topolowej w Skokach, w oparciu o Rozporządzenie w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych zobowiązano
przedsiębiorców dostarczających nieczystości ciekłe do przekazywania
adresów i ilości odbieranych nieczystości właścicielowi stacji. Dlatego
wystąpił do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach o prowadzenie z dniem 1 lipca 2017 r. rejestru, celem wykazania pełnej częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych w prowadzonej
przez Gminę ewidencji.
Wszystkie podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji przez
Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.
nowoczesnagmina.pl
Wraz z Protokołem sesji, do wglądu zainteresowanych znajdują się
też w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Rady
i jej organów – pokój nr 8.

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
17 sierpnia 2017 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XXXII sesja
Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem
Zbigniewa Kujawy, a funkcję sekretarza obrad pełnił radnyStanisław
Kaniewski. W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 5 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXXII/238/ 2017 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwałą tą Rada ustaliła tryb i sposób powoływania i odwoływania
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członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania w Gminie Skoki
Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. powoływanego przez Burmistrza
zespołu dla rozpatrywania spraw dot. przemocy w rodzinie.
Równocześnie Rada stwierdziła utratę mocy swej uchwały nr
XXXVI/ 273/ 2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., którą w chwili podjęcia
zgodnie z jej &4 uznała za akt prawa miejscowego podlegający obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27
maja 2014 r. orzekł nieważność &4 tej uchwały, uznając iż nie jest
ona aktem prawa miejscowego i uzależnienie jej wejścia w życie od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
jest istotnym naruszeniem prawa.
W dniu 20 lipca 2017 r. Prokurator Rejonowy w Wągrowcu zaskarżył
tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
uznając, że jest ona aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a także
że & 2 pkt.2 załącznika do uchwały jest zapisem modyfikującym art.9c
ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, co stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej.
Wobec powyższego podjęcie obecnej uchwały, uwzględniającej
zarzuty skargi prokuratora, wygaszającej uchwałę nr XXXVI/273/
2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014 r. stało się
zasadne.
2. Uchwałę nr XXXII/239/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratura Rejonowego w Wągrowcu na uchwałę Nr XXXVI/273/ 2014 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Omawianą Uchwałą Rada postanowiła przekazać do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Prokuratora Rejonowego
w Wągrowcu na Uchwałę nr XXXVI/ 273/ 2014 Rady Miejskiej Gminy
Skoki wraz z odpowiedzią na tę skargę.
3. Uchwałę nr XXXII/240/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Uchwałą tą, Rada dokonała zmian w budżecie Gminy na rok 2017
polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o ponadplanowe
wpływy podatków i opłat oraz udziałów Gminy we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych, a także o kwotę 450.000 zł odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela za spalone budynki w Grzybowie. Łączna suma zwiększonych dochodów wynosi 614.627 zł i o tę
samą kwotę zwiększono też łączną kwotę wydatków budżetu. Wśród
tych wydatków o kwotę 340.000 zł zwiększono planowane wydatki na
przebudowę drogi gminnej w Łosińcu i o 370.000 zł na przebudowę
wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Po obecnych zmianach ogólne dochody budżetu Gminy na rok
2017 wynoszą 47.934.641,37 zł, a ogólne wydatki budżetu wynoszą
53.545.730,81 zł.
4. Uchwałę nr XXXII/241/ 2017 w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Jabłkowie i Pomarzankach.
Celem zabezpieczenia terenu pod budowę drogi gminnej Jabłkowo
– Pomarzanki w/w Uchwała Rada zadecydowała o dokonaniu zamiany
gruntu gminnego w Pomarzankach z osobą prywatną.
5. Uchwałę nr XXXII/242/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Malinowej
i Brzoskwiniowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży 11 komunalnych działek
budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
Podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza
Miasta i Gminy. Wraz z Protokołem sesji są one do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds.
Radu i ej organów. Umieszczone też zostały w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skoki na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl
Edmund Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do
sprzedaży, położonej w Sławicy przy ulicy Tęczowej
1) Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru
nieruchomości
2) Powierzchnia nieruchomości
3) Opis nieruchomości

Działka nr 5/29 wpisana w księdze wieczystej nr
PO1B/00048072/3

0,0105 ha

Nieruchomość stanowi grunty orne klasy VI,
położona jest w Sławicy na terenach zabudowy
letniskowej przy ulicy Tęczowej, porośnięta
pojedynczymi drzewami iglastymi.
4) Przeznaczenie nie- Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę
ruchomości i sposób jej warunków zagospodarowania nieruchomości
zagospodarowania
przyległej nr 171 stanowiącej własność osoby,
która zamierza nabyć tę nieruchomość.
Działka nie ma określonego przeznaczenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Skoki, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010,
wyznacza następujący kierunek zagospodarowania dla w/w działki: „obszary zabudowy
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
działalności rolniczych i nierolniczych”
5) Termin zagospoda- Nie został określony
rowania nieruchomości
6) Cena nieruchomości 4041 zł brutto
7) Informacja o przezna- Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
czeniu do zbycia
w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela
działki 171
8) Osoby zainteresowane
nabyciem nieruchomości, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
wymienionych w wykazie, na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj.
Dz.U. 2016 poz. 2147 ze
zm.) winny najpóźniej
w ciągu 6 tygodni, licząc
od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny
wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Skokach w rejonie ul. Czereśniowej,
Wiśniowej, Malinowej i Brzoskwiniowej w Skokach
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej
oznaczenie działki

powierzch- cena wywoławcza
nia
brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/122 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,1115

59 095 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 10:00

858/121 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,1064

56 392 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 10:30

858/117 Skoki, Wiśniowa  PO1B/00057904/1

0,1174

62 222 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 11:00

858/116 Skoki, Wiśniowa PO1B/00057904/1

0,1011

53 583 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 11:30

858/115 Skoki, Czereśniowa PO1B/00057904/1

0,0900

47 700 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 12:00

858/114 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,0971

51 463 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 12:30

858/106 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,0997

52 841 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 13:00

858/105 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,0977

51 781 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 13:30

858/104 Skoki, Brzoskwiniowa PO1B/00057904/1

0,1188

62 964 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek) g. 14:00

II. Opis nieruchomości. Działki położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Antoniewskiej i Rakojedzkiej. Dojazd do działek drogą gruntową. Nieruchomości przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania. Szczegółowe warunki
zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 października 2011 r. Podstawowe warunki zabudowy to:
- lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi
- forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi
- możliwość lokalizacji garaży wolnostojących
- maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem
1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych
- maksymalna wysokość do kalenicy 9 m
- kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35° - 45°
- pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej,
czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej
- ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych
- zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych
typu „siding”
- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu
IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.
V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 15 września 2017 roku
(piątek) w godzinach 10:00 - 14:00.
VI. Warunki przystąpienia do przetargu :
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 000 zł na konto
bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
o/Skoki, najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do
przetargu, numer działki i jej położenie.
3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może
brać udziały w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę.
Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do
występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych.
Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w
umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
VII. Uwagi:
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.
oznaczenie działki

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin
wpłaty

termnin przetargu

64/166 Sława Wlkp. ul. Żółta PO1B/00048378/8

powierzchnia
0,0980

47 040 zł

18.09.017 (poniedziałek) g. 10:00

64/168 Sława Wlkp. ul. Fioletowa/Żółta PO1B/00048378/8

0,1021

52 000 zł

64/169 Sława Wlkp. ul. Zielona PO1B/00048378/8

0,0934

49 000 zł

64/170 Sława Wlkp. ul. Zielona PO1B/00048378/8

0,1046

54 000 zł

64/171 Sława Wlkp. ul. Zielona/Fioletowa PO1B/00048378/8

0,0973

50 500 zł

64/113 Sława Wlkp. ul. Zielona PO1B/00048378/8

0,1226

59 000 zł

64/114 Sława Wlkp. ul. Zielona PO1B/00048378/8

0,0660

32 000 zł

64/144 Sława Wlkp. ul. Niebieska PO1B/00048378/8

0,0938

45 000 zł

64/145 Sława Wlkp. ul. Niebieska PO1B/00048378/8

0,0792

38 300 zł

5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017(czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)
5 000 zł
do 14.09.2017 (czwartek)

18.09.017 (poniedziałek) g. 10:30
18.09.2017 (poniedziałek) g. 11:00
18.09.2017 (poniedziałek) g. 11:30
18.09.2017 (poniedziałek) g. 12:00
18.09.2017 (poniedziałek) g. 12:30
18.09.2017 (poniedziałek) g. 13:00
18.09.2017 (poniedziałek) g. 13:30
18.09.2017 (poniedziałek) g. 14:00

II. Opis nieruchomości
Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo) na
terenach nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych przy drodze wojewódzkiej nr 197. Dojazd
do działek odbywa sie drogą nieutwardzoną. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe 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.
Podstawowe warunki budowy to :
- 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 od ulicy 6m a od lasu 12 m
- ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m
wyłącznie ogrodzenie ażurowe
IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.
V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 18 września 2017 roku (poniedziałek)
w godzinach 10:00 - 14:00.
VI. Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe
Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 14 września 2017 r. (czwartek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziały w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go
przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne
upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami
dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w
umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
VII. Uwagi:

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
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Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sławicy
przy ulicy Jaśminowej i Bluszczowej
1) Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
2) Powierzchnia nieruchomości
3) Opis nieruchomości

Działka nr 262/4
księga wieczysta nr PO1B/00047402/9

Działka nr 262/5
księga wieczysta nr PO1B/00047402/9

Działka nr 319/9
księga wieczysta nr PO1B/00047402/9

0,0077 ha

0,0022 ha

0,0045 ha

Nieruchomość stanowi grunty oznaczone
symbolem Bp, położona jest w Sławicy
na terenach zabudowy letniskowej przy
ulicy Jaśminowej, porośnięta krzewami
i drzewami ozdobnymi
Nieruchomość przeznaczona jest na
poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej nr 350 stanowiącej własność osoby, która zamierza
nabyć tę nieruchomość.
Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Skoki, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia
24.06.2010, wyznacza następujący kierunek zagospodarowania dla w/w działki:
„obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności
rolniczych i nierolniczych”
Nie jest określony

Nieruchomość stanowi grunty oznaczone symbolem Bp, położona jest w Sławicy na terenach zabudowy letniskowej
przy ulicy Bluszczowej, porośnięta
drzewami i krzewami ozdobnym
Nieruchomość przeznaczona jest na
poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej nr 300 stanowiącej własność osoby, która zamierza
nabyć tę nieruchomość.
Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Skoki, przyjęte uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10
z dnia 24.06.2010, wyznacza następujący
kierunek zagospodarowania dla w/w
działki: „obszary zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
działalności rolniczych i nierolniczych”
Nie jest określony

770 zł brutto
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
właściciela działki 350

1575 zł brutto
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
właściciela działki 300

Nieruchomość stanowi grunty oznaczone symbolem Bp, położona jest w Sławicy na terenach zabudowy letniskowej
przy ulicy Jaśminowej, porośnięta
krzewami i drzewami ozdobnymi
4) Przeznaczenie nierucho- Nieruchomość przeznaczona jest na
mości i sposób jej zagospo- poprawę warunków zagospodarowania
darowania
nieruchomości przyległej nr 350 stanowiącej własność osoby, która zamierza
nabyć tę nieruchomość.
Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Skoki, przyjęte uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10
z dnia 24.06.2010, wyznacza następujący
kierunek zagospodarowania dla w/w
działki: „obszary zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
działalności rolniczych i nierolniczych”
5) Termin zagospodarowania Nie jest określony
nieruchomości
6) Cena nieruchomości
2695 zł brutto
7) Informacja o przeznaczeniu Nieruchomość przeznaczona do sprzedo zbycia
daży w drodze bezprzetargowej na rzecz
właściciela działki 350
8) Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym
przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.
2016 poz. 2147 ze zm.) winny
najpóźniej w ciągu 6 tygodni,
licząc od daty wywieszenia
wykazu, złożyć stosowny
wniosek w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej
do sprzedaży, położonej w Rejowcu
1) Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru
nieruchomości

Działka nr 85/8 obręb Rejowiec wpisana
w księdze wieczystej nr PO1B/00052161/5

2) Powierzchnia nieruchomości

0,0029 ha

3) Opis nieruchomości

Działka stanowi teren zabudowany przepompownią ścieków. Jest ogrodzona
ogrodzeniem panelowym z bramą wjazdową
i furtką. Teren utwardzony kostką betonową
oraz oświetlony. Nakłady na gruncie poniesione zostały przez Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona jest pod inwestycję w ramach projektu „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie został określony

6) Cena nieruchomości

2100 zł brutto

7) Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka

8) Osoby zainteresowane
nabyciem nieruchomości,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych
w wykazie, na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj.
Dz.U. 2016 poz. 2147 ze
zm.) winny najpóźniej
w ciągu 6 tygodni, licząc od
daty wywieszenia wykazu,
złożyć stosowny wniosek
w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach.

KRONIKA 112
W ostatnim czasie druhowie z OSP Skoki odnotowali zwiększoną
liczbę interwencji związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych, które coraz częściej występują również na naszym terenie.
Pod koniec lipca w związku z obfitymi opadami deszczu strażacy
musieli interweniować przy wypompowywaniu wody z zalanych
posesji i piwnic. Natomiast kilkanaście razy ratownicy z OSP Skoki
uczestniczyli w likwidacji miejscowych zagrożeń w postaci powalonych
na drogi bądź też na linie energetyczne konarów drzew. W jednym
z przypadków jednostka ze Skoków zabezpieczała ogromną wyrwę
w drodze prowadzącej do miejscowości Rościnno, gdzie na skutek
intensywnych opadów deszczu droga została podmyta i stwarzała
ogromne zagrożenie zarówno dla pieszych jak i samochodów.

Niestety nie obyło się bez kolizji drogowych z udziałem pojazdów
osobowych, strażacy udzielali pomocy poszkodowanym m.in. na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicą Parkową, doszło tam do
zderzenia bocznego dwóch aut. Również na trasie 196 w kierunku
do Poznania skoccy ratownicy pomagali w zabezpieczeniu zdarzenia
drogowego, gdzie samochód osobowy dachował do głębokiego rowu.
W obu zdarzeniach poszkodowane zostały dwie osoby, które karetki
pogotowia zabrały do szpitala.
dh Piotr Kaczmarek - OSP Skoki

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Przypominamy, że do końca sierpnia rolnicy mogą składać do
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł
w ramach rocznego limitu (86 litrów na 1 ha). Limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł pomnożony przez ilość ha
uprawianych użytków rolnych.
Wnioski mogą składać rolnicy, którzy nie składali lub nie wykorzystali rocznego limitu zwrotu podatku w pierwszym etapie 2017 r. Do
wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017r.
Pieniądze wypłacane będą po otrzymaniu dotacji od Wojewody
w październiku br.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A budynku) lub na
stronie internetowej urzędu: http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/
co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/ w punkcie 10 – druk: „Wniosek o zwrot
podatku”.
Krystyna Torzewska
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sławie Wielkopolskiej,
Szczodrochowie i Sławicy
1) Oznaczenie nieruchomości 1/4
53/2
526/34
według księgi wieczystej i kata- obręb Szczodrochowo, miejscowość obręb Szczodrochowo, miejscowość obręb Sławica, miejscowość Sławica ul. Gacka
stru nieruchomości
Sława Wielkopolska
Szczodrochowo PO1B/00058129/1
PO1B/00048065/1
PO1B/00048733/5
2) Powierzchnia nieruchomości 0,0139 ha
3) Opis nieruchomości

0,0130 ha

0,0693 ha

Działki stanowią tereny zabudowane przepompowniami ścieków. Każda z nich jest ogrodzona ogrodzeniem panelowym
z bramą wjazdową i furtką. Tereny są utwardzone kostką betonową oraz oświetlone, Nakłady na gruncie poniesione
zostały przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

4) Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
i sposób jej zagospodarowania Zielonka i okolic”
5) Termin zagospodarowania nie jest określony
nieruchomości
6) Cena nieruchomości brutto

9900 zł

17500 zł

50100 zł

7) Informacja o przeznaczeniu Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza
do zbycia
Zielonka
8) Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.) winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc
od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

LOKALNY OŚRODEK
WIEDZY I EDUKACJI W JABŁKOWIE
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Jabłkowie znalazło się w gronie 15 grantobiorców
projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
edukacyjnej osób dorosłych” (LOWE). Zgodnie z założeniami programu wykorzystamy potencjał naszej szkoły i środowiska lokalnego
do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnych osób dorosłych. Grantodawcą, wygranego przez nas projektu, jest Fundacja
„Małopolska Izba Samorządowa” w partnerstwie z Uniwersytetem
Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
Związkiem Powiatów Polskich zawartej w ramach umowy z Ministrem
Edukacji Narodowej, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Umowa została podpisana dnia 26 lipca 2017r. w Krakowie. Głównym celem twórców projektu LOWE jest aktywność edukacyjna osób
dorosłych, rozwijanie takich kompetencji jak wychowawcze, społeczne
oraz potrzebne na rynku pracy. To również rozwijanie metod i narzędzi
pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności
w małych środowiskach lokalnych.
Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie w wysokości 249 tys. zł,
powierzony nam grant przeznaczony zostanie na realizację zadań
w ramach zawartej umowy. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na koszty działalności bezpośredniej, materiały szkoleniowe,
wyposażenie, adaptację, promocję, wynagrodzenia dla prowadzących,
poczęstunek, spotkania, uroczystości, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach zaplanowanych edukacji. Zajęcia rozpoczną
się w październiku br. i zostaną poprzedzone przeprowadzeniem
diagnozy potrzeb, która będzie dla nas podstawą do przygotowania
oferty edukacyjnej LOWE.
O terminach spotkań z mieszkańcami i naszych działaniach w ramach
realizacji zadania będziemy Państwa na bieżąco informować.
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA
w Jabłkowie

15

Inwestycje drogowe zakończone
Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe z miejscowości Cieśle
zakończyło przebudowę odcinka drogi gminnej w Budziszewicach.
Na drodze o długości 600 m wykonano podbudowę drogi składającą

nowa nakładka bitumiczna o grubości 5 cm po istniejącym śladzie
drogi.
• Drugi odcinek drogi o długości 729 m posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o średniej szerokości ok. 3,0 m, która będzie
poszerzona do 3,5m, na której będzie ułożona nowa nakładka
bitumiczna o grubości 5 cm.
• Trzeci odcinek drogi o długości 570 m posiada częściową podbudowę przewidzianą do uzupełnienia, na której będzie wykonana
nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm.
Pobocza na całej długości drogi będą dodatkowo umocnione kruszywem o szerokości 0,50m.

się z kruszywa kamiennego o grubości 23 cm. Na tym fundamencie
będzie można w dalszej kolejności ułożyć nawierzchnię bitumiczną
drogi. Koszt zadania to 139.608zł.
O ponad miesiąc wcześniej jak określono w zawartej umowie z wykonawcą robót w Rościnnie zakończono budowę kolejnego odcinka
chodnika. W bieżącym roku wykonano podobnie jak 2016 roku nowy

Wykonawcą robót jest Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK”
z Nekli wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zainteresowanych robotą były trzy firmy z cenami wynoszącymi od 825.483,77 zł do 1.009.635,45 zł. W zawartej umowie
z wykonawcą termin zakończenia prac został określony na koniec
września br.

Inwestycje drogowe

odcinek chodnika z kostki betonowej o długości ok. 500m. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, za kwotę 217.401zł.
Inwestycje drogowe w trakcie realizacji
Firma KOP-DRÓG ze Skoków kontynuuje prace związane z układaniem płyt betonowych na drodze prowadzącej ze Sławy Wlkp. do
Potrzanowa. W pierwszej kolejności usunięto drzewa i zakrzaczenia
kolidujące z remontowaną drogą. Płyty na utwardzenie drogi stanowią
materiał Inwestora i pochodzą z demontażu parkingu przy dworu
PKP w Skokach. Droga na remontowanym odcinku o długości ok.
480 m zostanie poszerzona do 4,2m poprzez ułożenie ok. 550 płyt.
Dodatkowo zostanie utwardzony kolejny fragment drogi o długości
120m kruszywem betonowym. Zakończenie prac jest zaplanowane
na koniec sierpnia br.
W Potrzanowie na ul. Kolonia rozpoczęto prace związane z przebudową drogi o długości 1640m. Zakres robót obejmuje wykonanie
nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi w tym:
• Pierwszy odcinek drogi o długości 341 m posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m, na której będzie ułożona

Inwestycje drogowe w trakcie przygotowania do realizacji
Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej w Łosińcu
przy obiekcie byłej „obory” obecnie zakładu stolarskiego. Cały
odcinek drogi na długości 680m ma zostać poddany przebudowie.
Na pierwszym odcinku drogi o długości ok. 360m zostanie uzupełniona kruszywem kamiennym istniejąca podbudowa i ułożona nowa
nawierzchnia bitumiczna o grubości 8cm. Pozostały fragment drogi
zostanie całkowicie przebudowany poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Otwarcie ofert przetargowych
nastąpi w dniu 16 sierpnia br.
Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowanie dróg w Skokach tj.
• Budowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Zakres robót zakłada wybudowanie nawierzchni drogi z kostki
betonowej z miejscami parkingowymi przy siedzibie Zakładu wraz
z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
• Budowę nawierzchni dróg pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką
w Skokach. Przedmiotem opracowania dokumentacji jest utwardzenie nawierzchni dróg kostką betonową wraz z budową odwodnienia.
Po opracowaniu dokumentacji projektowych i otrzymaniu decyzji
pozwolenia na budowę zostaną ogłoszone przetargi na wykonawstwo.
Adam Zdanowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2017 minął termin płatności
II raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Termin III raty - do 15 września 2017.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
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Statystyki, które cieszą
W ciągu 63 wakacyjnych dni wypożyczono 5202 książki. Najwięcej, bo
aż 1398 wypożyczeń dokonali dorośli czytelnicy w przedziale wiekowym:
25-44 lata. Według wykonywanych zajęć (zawodów) prym w czytaniu
książek wiedli pracownicy umysłowi – 1463, emeryci – 1086, młodzież
ucząca się – 894, dzieci – 740 i pozostali łącznie ze studentami. Przybyło
121 nowych czytelników.
Najchętniej czytano następujące książki: „Tylko ty”/Gabriela Gargaś, „Światło między oceanami”/M.L .Stedman, „Za zamkniętymi
drzwiami”/B.A. Paris, „Pokój”/Emma Donoghue, „Szczęście na wagę”/
Agnieszka Olejnik, „Złudzenie”/Charlotte Link, „Kilka dni lata”/
Małgorzata Sobieszczańska, „Lampiony”/Katarzyna Bonda, „Kasacja”/
Remigiusz Mróz, „Jutra może nie być”/Gabriela Gargaś.
Dzieci najczęściej sięgały po następujący księgozbiór: „Nela Mała
Reporterka”, „O wróżce zębuszce”, „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai”, „Zwiadowcy” i „Harry Poter” - to nadal ulubione pozycje
książkowe wśród młodzieży.
Grą planszową numer jeden w okresie wakacyjnym okazał się ”Buzzer”, filmem DVD – „W głowie się nie mieści”, zaś audiobookiem –
„Dziadek i niedźwiadek”/Łukasz Wierzbicki.

6. Sztuką decoupage’u zainteresowała Lidia Wróbel. Uzdolniona
plastycznie i teatralnie nauczycielka wprowadziła w tajniki sztuki
zdobniczej dzieci i ich rodziców.
7.Kino letnie także miało swoich zwolenników. Szczególnie przyciągało
do Biblioteki najmłodszych. Cieszymy się z Waszego uczestnictwa
w oferowanych przez Bibliotekę działaniach. Z pewnością zajęcia te
rozwijają wyobraźnię, integrują i w sposób nieprzeceniony zmieniają
codzienność w niecodzienność.
W czasie wakacji biblioteka przeżywa prawdziwe oblężenie czytelników. Widok rozczytanych mieszkańców i zaczytanych turystów nikogo
nie dziwi. Cieszy niezmiernie panie bibliotekarki, które na sezon urlopowy oferują specjalnie dobrany księgozbiór: lekki, letni i przyjemny.
Elżbieta Skrzypczak

W słonych podziemiach Kłodawy
Obowiązkowe założenie kasków, podpisanie się na liście zwiedzających, wysłuchanie wskazówek przewodnika i udanie się do szybu.
Dalej niezapomniana podróż w otchłań ciemności. Ponad 600 metrów
zjazdu w ciągu 100 sekund wyzwala adrenalinę!!!

Letnie zajęcia w Bibliotece
Wkrótce po zakończeniu pierwszego turnusu półkolonii „wyjazdowych” rozpoczęliśmy w Bibliotece cykl zajęć stacjonarnych. Różnorodność działań zachęciła do skorzystania z nich 260 dzieci i młodzieży.

O zajęciach w skrócie.
1. Jak zrobić prostą lalkę stolikową? W jaki sposób uruchomić wyobraźnię, by wyrazić emocje przez pacynkę lub samą dłoń? Jak przez animację
lalki złapać do siebie dystans? Podczas warsztatów teatralnych tajemnice
tworzenia lalek odkrywała przed dziećmi absolwentka Wydziału Sztuki
Lalkarskiej w Białymstoku, aktorka teatralna - Magdalena Pawelec.
2.Metaloplastyką, papieroplastyką i lepieniem z gliny zainteresowała
uczestników warsztatów absolwentka Uniwersytetu Artystycznego
Grażyna Szymała – Wołyńska. Dziecięca wyobraźnia nie zawiodła.
Powstały więc liczne artystyczne przedmioty.
3. Z powodzeniem tańczono zumbę. Tutaj instruktorski prym wiodła
utalentowana tancerka, niezwykle energetyczna i profesjonalna - Marietta Kiszka.
4. Tradycyjnie już odbyły się warsztaty z ukraińskiej sztuki ludowej.
Panie Luba i Luda z Białej Cerkwi jak zawsze stanęły na wysokości
zadania. Efekty ich instruktarzu można podziwiać w Bibliotece.
5. Zadziwienie i silne emocje wzbudziły magiczne pokazy iluzjonistki
- Michelle Christian. „Była to iluzja na wysokim poziomie” zgodnie
przyznali uczestnicy.

Największa podziemna trasa turystyczna – Kopalnia Soli w Kłodawie
- otworzyła przed uczestnikami „Lata z Biblioteką” swoje tajemnice.
To stąd przemaszerowaliśmy ponad 2,5 km kopalnianymi chodnikami. Skala i wielkość kopalni jest niewyobrażalna. Kto nie widział,
ten niechaj zobaczy!!!A dla turystów dostępny jest przecież ułamek
procenta całej kopalni. Komory wyrobiskowe są tak wielkie, że każda
mogłyby pomieścić kilka domów mieszkalnych. Widok niesamowity!!!
Po drodze mijaliśmy punkty informacyjne, na których przedstawiono
bardziej szczegółowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem kopalni – a to dotyczące materiałów wybuchowych i ich zastosowania
przy wydobyciu, w innym miejscu prezentujące gatunki i rodzaje soli
produkowanej w Kłodawie. Jest wśród nich zarówno klasyczna sól biała,
stosowana w kuchni czy kosmetyce, ale także wyjątkowo piękna sól
różowa. Prawdziwą rzadkością są kryształy soli zabarwione na błękitno.
Na dłuższy czas przystanęliśmy przed kaplicą świętej Kingi – patronki
górników. Uwaga, wagoniki wiozące urobek! Proszę zrobić miejsce na
przejazd, słychać głos przewodnika. Kopalnia pracuje przecież pełną
parą. Pozdrowiliśmy górników gromkim „Szczęść Boże” i udaliśmy
się dalej.
Dwie godziny we wnętrzu ziemi, to lekcja pokory dla poszanowania trudnej pracy górnika. To także wspaniała przygoda połączona
z przydatną wiedzą.
Organizatorem wycieczki w dniu 2 sierpnia 2017 była Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.
Elżbieta Skrzypczak

„Stare ale jare”
Obornicki Ośrodek Kultury już XVII – ty rok z rzędu zorganizował Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów pod hasłem: „Stare
ale jare”.
Tegoroczna impreza odbyła się 5 sierpnia w Parku Obornickiego
Ośrodka Kultury i zgromadziła 16 zespołów emeryckich z różnych
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miejscowości Wielkopolski. Nie zabrakło wśród nich Emeryckiego
Zespołu Śpiewaczego „Harfa” ze Skoków, który nota bene obchodzi
w tym roku 50-cio lecie swego istnienia.

Wiśniewskiego. Brawo. Ja też tam byłam i świetnie się bawiłam…”.
Wkleiła też kilka ciekawych ujęć.
Impreza miała na celu nie tylko rozbudzić aktywność seniorów
w zakresie czynnego uczestnictwa w kulturze i twórczej działalności artystycznej, ale i integrować ich środowisko przy równoczesnej
konfrontacji pomysłów i umiejętności oraz wymieniać doświadczenia
twórcze. Dlatego po kilkugodzinnej prezentacji rozpoczął się tradycyjny
piknik, a wszystko uzupełnione było smacznym „swojskim jadłem”.
Całością imprezy znakomicie kierowała i prowadziła menadżer
kultury pani Elżbieta Brodnicka.
Edmund Lubawy, fot. e-oborniki

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?

SKOKI i SKOCZANIE
W przeglądzie udział wzięły następujące zespoły: „SONATA”Oborniki, „PRZEMYSŁAW”- Rogoźno, „ZŁOTY KŁOS”- Duszniki,
„GOŚLINIANKA”- Murowana Goślina”, „LUBOSZANKI”- Lubasz,
„BORÓWCZANKI”- Lubasz, MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA – Lubasz (solo), „ODRODZENIE”- Słupca, „ZŁOTA JESIEŃ”- Kostrzyn,
„LUTNIA”- Zaniemyśl, „DĘBOWY LIŚĆ”- Suchy Las, RYCZYWOLANIE”- Ryczywół, „STOKROTKI”- Tulce, „SZCZĘŚLIWA
13”- Środa Wlkp., „WRZOS”- Pniewy i „HARFA” Skoki.
Zespół „Harfa” przegląd zaliczył jako ostatni. Dziwiono się dlaczego
na końcu, ale wkrótce okazało się, że organizatorzy wyróżnili „Harfę”
kwiatami, upominkiem i dyplomem z okazji 50- cio lecia istnienie
zespołu. Wszystkie zespoły odśpiewały tradycyjne „Sto lat”.

Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach pani Małgorzata Florysiak na facebooku napisała min.:
….dzisiaj na przeglądzie chórów w Obornikach nasz Chór „Harfa”
został wyróżniony życzeniami z okazji 50- lecia, ale też dał świetny
koncert i pokazał swoje wysokie przygotowanie wokalne. Repertuar
był wspaniale dobrany i poprowadzony przez dyrygenta Antoniego

w starym obiektywie

Dzięki uprzejmości naszej czytelniczki, pani Haliny Bejma, sięgamy pamięcią do roku 1949 i wspominamy ówczesnych nauczycieli
i absolwentów klasy VII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach.

Na prezentowanej fotografii patrząc od lewej spoglądają na nas :
- nauczyciele: Michał Szczepański, Irena Goździejewicz, Janusz
Wiśniewski, Leon Żołądkiewicz, Elżbieta Żołądkiewicz, Stefan Paszkiewicz – dyrektor Szkoły, Leokadia Jauksz, Kazimierz Siwek, Irena
Jabłońska i Leokadia Laurentowska.
- uczennice: Irena Śliwińska, Maria Różak, Janina Ogórkiewicz,
Halina Konieczka – autorka zdjęcia Halina Bejma, Maria Pospieszna,
Urszula Janowiak, Barbara Ucińska, Apolonia Gruszczyńska, Zofia
Lamęcka, Maria Linke, Helena Błażyńska, Teresa Lipińska, Maria
Sawarzyńska i Joanna Dziel.
- uczniowie w dolnym rzędzie: Jerzy Bema, Czesław Gapiński, Kazimierz Zieliński, Jarosław Paszkiewicz, Bolesław Markiewicz, Zygmunt
Szymański, Skibiński, Julian Michalczak, Józef Gruszka, Mieczysław
Stefaniak i Antoni Jastrząbek,
- uczniowie w górnym rzędzie: Jan Swoboda, Leszek Derda, Czesław Korzonek, Tadeusz Muszyński, Stanisław Szymański, Stanisław
Białożyński, Eugeniusz Siwek, Kazimierz Grzegorzewski i Tadeusz Michalczak.
Od powstania fotografii minęło 68 lat. Zmienił się wygląd utrwalonych na niej osób. Wielu opuściło teren miasta i gminy Skoki, dawne
uczennice wychodząc za mąż przyjęły nazwiska mężów. Z upływem lat
większość, naturalną siłą rzeczy, zeszła już z tego świata.
Dlatego decydując się na jej publikację wraz z podaniem nazwisk
sfotografowanych osób liczymy, że wywołamy wspomnienia, nie tylko
minionych lat szkolnych ich koleżanek i kolegów, ale i późniejszych,
w kręgu ich rodzin i znajomych. Bo przecież w przyszłości po nas
wszystkich pozostaną tylko wspomnienia. I oby one były jak najlepsze.
Edmund Lubawy
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dużo emocji i humoru. Było więc: strzelanie z wiatrówki, strzelanie
kijem hokejowym piłki do bramki, rzuty kółkiem, rzuty lotką do
tarczy oraz rzuty kaloszem. Na zwycięzców w każdej konkurencji
czekały upominki.

Piknikowo w Rejowcu
W sobotę 15 lipca w Rejowcu odbył się
„Piknik rodzinny” zorganizowany przez
panią Sołtys Ewę Zygmaniak oraz Radę
sołecką. W pikniku wzięli udział mieszkańcy
wsi Rejowiec oraz przyjezdni goście.
Uczestnicy zabawy nie mogli narzekać na
nudę, zorganizowano dla nich różne konkurencje, w których dzieci wraz z rodzicami
brały udział i za otrzymane miejsca dostały
medal z dyplomem i drobnym upominkiem.
Nie zabrakło słodkich akcentów, był tort,
a dla dzieci lody. Piknikowi towarzyszyły
różne atrakcje takie jak: przejazd bryczką, quadami, kucykiem oraz
dmuchany zamek i trampolina. Ogromnie cieszyło dzieci malowanie
twarzy, paznokci oraz robienie fryzur. Piknik zakończyła zabawa taneczna z udziałem zespół „Albatrosy”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które przyczyniły się do
uatrakcyjnienia tego dnia.
Sołtys oraz Rada sołecka Rejowiec.

PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE
czyli Bardowiccy wędkarze
w gościnie Koła PZW w Skokach
W dniach od 3 do 6 sierpnia na zaproszenie skockiego Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego kolejny raz w Skokach gościli wędkarze z zaprzyjaźnionej Zbiorczej Gminy Bardowick w Niemczech i tej wizycie
poświęcamy kilka zdań poniżej.
13 osobowa niemiecka delegacja, w tym 8 wędkarzy pod przewodnictwem Jürgena Warnecke oraz członkowie ich rodzin z niezastąpionym,
towarzyszącym wszystkim spotkaniom mieszkańców naszej Gminy
z mieszkańcami Bardowick, a występującym w roli tłumacza Martinem
Rudolfem, przybyła około godziny 17,00 i zakwaterowanie znalazła
w Domu Plenerowym Uniwersytetu Artystycznego w Skokach. Tutaj też
swych gości powitali przedstawiciele naszych wędkarzy z Prezesem Jackiem Dudkiem i Honorowym Prezesem Alojzym Pacholskim na czele.
Gospodarze- skoccy członkowie Koła PZW, robili wszystko by uatrakcyjnić pobyt gości. Stąd też piątek przeznaczyli na wizytę w nowym,
choć już też mającym swe lata, poznańskim ZOO. Dzień ten zakończyła
wspólna obiadokolacja gości i gospodarzy.
Sobotę, przeznaczono na realizacje wspólnych pasji gości i gospodarzy, a więc na Spławikowe Zawody Wędkarskie. Odbyły się one na
jeziorze Borowym z udziałem po 8 zawodników – wędkarzy ze strony
gości i gospodarzy. Po podsumowaniu wyników okazało się, że ich
zwycięzcą w punktacji drużynowej, łowiąc 6,90 kg ryb została drużyna
z Bardowick. Drugie miejsce z 6,17 kg ryb zajęli gospodarze, czyli
wędkarze ze Skoków. Na ich pocieszenie ujawniamy, że w punktacji indywidualnej tryumfował Hubert Radziński, do siatki którego trafiło 2,62
kg ryb. Drugim wędkarzem w tej klasyfikacji z 1,94 kg złowionych ryb,
był Jürgen Warnecke. Po zawodach, ich uczestnicy oraz towarzyszące
imprezie osoby przemieściły się nad jezioro Dzwonowskie, gdzie miała
miejsce dalsza część sobotniej imprezy. Głównym sponsorem zawodów
było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, a zawody odbyły się o Puchar Prezesa Stowarzyszenia. Karolina Stefaniak członek
Zarządu Stowarzyszenia wręczyła uczestnikom zawodów pamiątkowe
medale i dyplomy, a zwycięzcom z Bardowick i Skoków pamiątkowe
puchary. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali także pamiątkowe
kubki z logo „7 Ryb”. Zwody zakończył wspólny grill.
Niedzielę, kolejny dzień przyjacielskiego spotkania, przeznaczono
na wspólną rozrywkę. Wypełniły ją konkurencje sportowe wywołujące

Wieczorem goście i gospodarze z udziałem Burmistrza Tadeusza
Kłosa spotkali się przy biesiadnym stole. Teraz też nastąpiło podsumowanie przyjacielskiego spotkania, w trakcie którego Burmistrz na ręce
przedstawicieli obu reprezentacji – Jurgena Warnecke z Bardowick
i Prezesa Jacka Dudka z PZW Skoki, przekazał Pamiątkowe Puchary
świadczące o udziale w Zawodach. Z kolei wszyscy zawodnicy obdarowani zostali upominkami ufundowanymi przez skockie Koło, przy czym
odbyło się to w ten sposób, że kolejno wg zajętych miejsc podchodzili do
miejsca ich prezentacji i dokonywali wyboru interesującej ich nagrody.
W poniedziałek, 7 sierpnia po śniadaniu, żegnani przez przedstawicieli gospodarzy, niemieccy goście udali się w drogę powrotną do
swych domów i rodzin.
Ps: By dopełnić obraz tego przyjacielskiego spotkania informujemy,
że w składzie zawodników z Bardowick biorących udział w Zawodach
Wędkarskich wystąpili: Jürgen Warnecke, Jürgen Hans Delenburg, Bernd
Legeler, Wincent Warnecke, Jürgen Hoppe, Jörn Warnecke, Albert Hans
Battcher i Rolf Kuchnert, a skocką drużynę tworzyli: Zbigniew Kujawa,
Piotr Babrakowski, Marek Kubicki, Marian Konrad, Hubert Radziński,
Wiesława Szymczak, Andrzej Szymczak i Alojzy Pacholski.
Na podstawie przekazu Sekretarza Koła PZW Piotra Babrakowskiego
opracował
Edmund Lubawy

Seniorzy w Skorzęcinie
18 lipca, niby zwyczajny, upalny letni dzień, jak co dzień. Ale jakże
korzystnie zapisał się on w pamięci około 50 naszych seniorów, którzy
właśnie w nim skorzystali z oferty Zarządu Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach i wzięli udział w wycieczce do
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Skorzęcin, największy, położony nad dwoma jeziorami w Gminie
Witkowo, Ośrodek Wypoczynkowy w Wielkopolsce powitał skoczan
piękną pogodą i wieloma atrakcjami, których normalnie szukamy nad
Bałtykiem. Piękne plaże, czysta woda, strzeżone kąpieliska, uzupełniane lasami, traktami spacerowymi z licznymi kawiarniami, barami,
smażalniami ryb i innymi placówkami gastronomicznymi oraz bogatą
bazą sportową i noclegową w postaci pól namiotowych, hoteli, pensjonatów i domów wypoczynkowych, powodują, że każdy, bez względu na
zawartość kieszeni, może tu wypocząć i miło spędzić czas.
Po przyjeździe na miejsce i krótkiej, zarządzonej przez przewodniczącą Oddziału Małgorzatę Florysiak odprawie na parkingu, w trakcie
której po stwierdzeniu, że wszyscy uczestnicy, są dorośli i odpowiedzialni za siebie, nastąpił czas wolny do godziny 18.00 , w trakcie którego
nasi seniorzy „ruszyli na podbój Ośrodka”. Naturalnie większość
trzymała się w grupach , przy czym za przewodników służyli ci, którzy
wcześniej spędzali tu czas w trakcie indywidualnych pobytów. Wielu,
w tym członkowie „Harfy” pobyt rozpoczęli od zaliczenia dobrej kawy
z goframi i bitą śmietaną. Potem nastąpiły spacery, pobyt na molo,
plażowanie połączone z opalaniem, a co odważniejsi zachęceni czystą
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i ciepłą wodą skorzystali z możliwości kąpieli w jeziorze. W porze
obiadowej wszyscy skorzystali z oferowanej bazy gastronomicznej- skoczanie wypełnili pierogarnie, restauracje i bary. Następnie korzystając
z panującego korzystnego mikroklimatu, wg własnego uznania, poddali
się błogiemu lenistwu lub dalszemu czynnemu wypoczynkowi w postaci
spacerów lub kąpieli.
Członkowie „Harfy” swój pobyt wykorzystali też do odwiedzenia
miejsca, w którym kilka lat temu byli na „ćwiczeniach wokalno- muzycznych”.
O godzinie 18,00 , „nasi wycieczkowicze”, zgodnie z ustaleniami
wspomnianej na wstępie „odprawy” zebrali się przy autobusie i pełni
wrażeń oraz marzeń o tym, że jeśli nie oni, to może ich wnuki doczekają
się czystych wód i pięknych plaż w Skokach, udali się w drogę powrotną
do swych domów.
Edmund Lubawy

Gminna Liga 2017
zakończyła rozgrywki
12 sierpnia w Rościnnie zakończyły się rozgrywki Gminnej Ligi
Piłki Nożnej.
Do ostatniej kolejki nie wiadomo było kto odniesie końcowy sukces.
Zwycięzcą okazał się zespół z Łosińca, który nie poniósł żadnej porażki
w 7 spotkaniach. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki i wyrównany a o
końcowym wyniku decydowały często szczegóły i indywidualne akcje
piłkarzy. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został Miłosz Graczyk
a tytuł najlepszego bramkarza przypadł Radosławowi Weichert. Królem
strzelców rozgrywek z 16 bramkami został Tobiasz Lisiecki.

Wszystkie zespoły otrzymały od Burmistrza pamiątkowe dyplomy,
puchary oraz nagrody pieniężne na zakup sprzętu sportowego.
TABELA KOŃCOWA:
Miejsce

Zespół

Mecze

Punkty

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

1

Łosiniec

7

17

5

2

0

24-9

2

Kakulin

7

16

5

1

1

22-14

3

Sława

7

15

5

0

2

35-13

4

Rościnno

7

9

2

3

2

17-15

5

Lechlin

7

9

3

0

4

18-23

6

Niedźwiedziny

7

9

2

3

2

17-16

7

Potrzanowo

7

4

1

1

5

13-19

8

Grzybowo

7

0

0

0

7

15-52

„Wełna” na boiskach IV Ligi
5 sierpnia na własnym boisku, meczem z Gminnym Klubem Sportowym Dopiewo, piłkarze „Wełny” zainaugurowali nowy sezon piłkarski.
Spotkanie z wysoko notowanym przeciwnikiem dostarczyło wiele
emocji zarówno kierownictwu „Wełny” oraz trenerowi Marianowi
Toporskiemu i zawodnikom, jak i licznie przybyłym kibicom. Bo też
zacięta walka na boisku trwała od początku do końca spotkania, które
ostatecznie przyniosło zwycięstwo naszej „Wełnie” z wynikiem 2:1.

O zwycięstwie „Wełny” zadecydowali strzelcy bramek Marcin Siuda
i włączony po rekonwalescencji do gry Radosław Modlibowski.
Kolejny mecz, również na boisku przy ul. Parkowej „Wełna” rozegrała 12 sierpnia. Tym razem jej rywalem była „Warta” Międzychód.
I teraz okazało się, że przeciwnicy, z którymi nasi piłkarze z różnymi
rezultatami grali w przeszłości naprawdę są dobrzy, a nawet podnieśli
swą klasę. Na nic zdał się wysiłek naszych zawodników i doping wiernych kibiców. Mecz zakończył się przegraną gospodarzy z wynikiem
0:3. Po tym spotkaniu nasza drużyna z 3 pkt. plasowała się na 11
miejscu w Tabeli, a nasz rywal z sumą 6 punktów zajmował 1 miejsce
w Tabeli IV Ligi.
Ostatnie spotkanie przed oddaniem obecnego numeru „Wiadomości” do druku – 15 sierpnia, „Wełna” stoczyła w Pobiedziskach. Jej
przeciwnikiem, tym razem była niżej notowana, bo z 1 punktem na 13
miejscu Tabeli drużyna miejscowego „Huraganu”. Mecz zakończył
się remisem z wynikiem 1:1, przy czym strzelcem bramki dla „Wełny”
był Michał Gruszka.
W rezultacie „Wełna” z 4 punktami przesunęła się na 9 miejsce,
a „Huragan” z 2 punktami pozostał na 13 miejscu Tabeli.
Obecny sezon na boiskach zawodnicy „Wełny” poprzedzili treningami pod okien nowego trenera Mariana Toporskiego oraz ze zmiennym szczęściem prowadzonymi meczami sparringowymi: z „Polonią”
Chodzież- 6:0, z „Zamkiem” Gołańcz- 6:0, z „Unią” Janikowo- 0:4 i ze
„Spartą” Oborniki- 2 : 4.
W tym też czasie kierownictwo Klubu prowadziło działania w celu
wzmocnienia podstawowej kadry swego I zespołu. W rezultacie tych
działań pozyskano nowych zawodników. Inni zdecydowali się na opuszczenie barw „Wełny”. Ostatecznie ukształtował się zespół, w składzie
którego w sezonie jesiennym na boiskach występować będą :
W bramce: Dawid Gutowski (przeszedł z Lecha” Poznań) i Sebastian Maćkowski.
Na boisku: Mateusz Deminiak, Arkadiusz Dereżyński, Mateusz Futro, Błażej Gebler, Adam Graczyk, Miłosz Graczyk, Michał Gruszka,
Sebastian Jabłoński, Dawid Jasiński, Paweł Książek („Grom” Plewiska), Robert Ludowicz, Radosław Modlibowski, Mateusz Piechowski,
Marek Pompała („Nielba” Wągrowiec), Błażej Rajewski, Łukasz
Rakowski, Marcin Siuda, Bartosz Stawiński, Dawid Szadziul (Szwecja), Jakub Ślósarczyk, Iwo Toporski („Zieloni” Lubosz) i Bartosz
Wojciechowski.
Kierownik zespołu (drużyny): Andrzej Szczepaniak.
TERMINRZ ROZGRYWEK IV LIGI PIŁKI NOŻNEJ
1. 05.08. „Wełna” Skoki „GKS” Dopiewo Skoki
2. 12.08. „Wełna” Skoki „Warta” Międzychód Skoki
3. 15.08. „Huragan” Pobiedziska „Wełna” Skoki Pobiedziska
4. 27.08. „Pogoń Łobżenica „Wełna” Skoki Łobżenica
5. 30.08. „Wełna” Skoki „Orły” Pniewy Skoki
6. 02.09. „Wełna” Skoki „Mieszko” Gniezno Skoki
7. 09.09. „Tarnovia” Tarnowo Podgórne „Wełna” Skoki Tarnowo
8. 16.09. „Wełna” Skoki „Nielba” Wągrowiec Skoki
9. 23.09. „Wełna” Skoki „Sparta” Oborniki Skoki
10. 30.09. „Wełna” Skoki „Lubuszanin” Trzcianka Skoki
11. 07.10. „Kotwica” Kórnik „Wełna” Skoki Kórnik
12. 15.10. „Wełna” Skoki „Iskra” Szydłowo Skoki
13. 21.10. „Unia” Swarzędz „Wełna” Skoki Swarzędz
14. 29.10. „Wełna” Skoki „Grom” Plewiska Skoki
15. 04.11. „GLKS” Wysoka „Wełna” Skoki Wysoka
16. 11.11. „GLKS” Dopiewo „Wełna” Skoki Dopiewo
17. 18.11. „Warta” Międzychód „Wełna” Skoki Międzychód
Edmund Lubawy

Skoczanie w gronie zwycięzców
Turnieju Szachowego
13 sierpnia w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu odbył się Turniej Szachowy 49 Lato na Pałukach. Organizatorem Turnieju byli:
Burmistrz Miasta Wągrowca, Starosta Wągrowiecki i Miejski Dom
Kultury w Wągrowcu.
Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19

Do grona zwycięzców Turnieju podobnie jak w latach minionych
wpisali się też mieszkańcy naszej Gminy. W grupie juniorów w wieku od
lat 13 do 18 tryumfowała Weronika Sydow. Na 2 miejscu uplasowała się
jej siostra Anita Sydow. W grupie juniorów do lat 12 pierwsze miejsce
zajął Dawid Laube. Nasze dziewczęta Weronika Sydow i Anita Sydow
zajęły też odpowiednio I i II miejsce w klasyfikacji kobiet.
Najmłodszym uczestnikiem Turnieju był związany z Gminą Skoki
Henryk Stachoń, a najstarszym zawodnikiem Bronisław Piechocki,
W grupie seniorów mężczyzn Turniej wygrał Adrian Kusz, II miejsce
zajął Krzysztof Szwon, a III mieszkaniec Lechlinka, ojciec Weroniki
i Anity- Przemysław Sydow.
Turniej, w którym oprócz zawodników z powiatu wągrowieckiego
udział wzięli też mieszkańcy: Szubina, Żnina, Bydgoszczy, Nakła nad
Notecią, Gniezna, Rogoźna, Murowanej Gośliny oraz Warszawy
i Krakowa sędziował wielki miłośnik szachów Zastępca Starosty Wągrowieckiego Michał Piechocki.
Na podstawie relacji Bronisława (Mirka) Piechockiego- uczestnika
Turnieju, opracował
Edmund Lubawy

Jarosław Pachela zwycięża
i zgarnia wszystkie nagrody
w zawodach aktywu koła
Jarosław Pachela łowiąc 3,28 kg ryb zwyciężył w Zawodach
Spławikowych Aktywu Koła PZW Nr 120 w Skokach. Impreza,
z udziałem 22 wędkarzy- członków skockiego Koła, odbyła się 2
lipca na Łowisku Ruda Koźlanka koło Mieściska, a jej celem była
swego rodzaju rekompensata dla członków szczególnie zaangażowanych w pracy Koła oraz integracja „moczykijów” i ich rodzin.
Rozpoczęła się o godzinie 7 zbiórką uczestników, omówieniem
regulaminu oraz losowaniem stanowisk wędkarskich, po którym
rozpoczęło się tradycyjne nęcenie i łowienie ryb. Wędkowanie
trwało od godziny 8 do 12, o jego koniec, oznaczał rozpoczęcie
prac Komisji sędziowskiej w składzie Mariusz Kielma, Jacek
Dudek i Robert Chelwing , która oprócz ogólnej klasyfikacji wagowej dokonała też pomiaru największych złowionych ryb. Z kolei, wszyscy skupili się wokół przygotowanego przez właściciela
Łowiska- Janusza Pawlińskiego poczęstunku w postaci kiełbasek
i karkówki z grilla.

Teraz też nadszedł czas na ogłoszenie wyników wędkowania oraz
na uhonorowanie zwycięzców. Dokonali tego, Kapitan sportowy
Mariusz Kielma i Prezes Koła Jacek Dudek. Okazało się więc, że
tryumfatorem dnia, tj. Zdobywcą I miejsca w klasyfikacji ogólnej
został Jarosław Pachela, który złowił 3,28 kg ryb. Na II miejscu,
z wagą 2,10 kg ryb uplasował się Marian Konrad, a na III z wagą
1,62 kg ryb Wojciech Kłosowski. Ich zwycięstwo upamiętniać
będą Puchary Pamiątkowe. Okazało się też, że zwycięzca zawodów - Jarosław Pachela, złowił również największą rybę – karpia
o długości 0,49 cm, za którą „zgarnął” nagrodę ufundowaną przez

Roberta Chelwinga w postaci 70 złotowego bonu na zakup sprzętu
wędkarskiego. Nagrody zdobyte przez „Jarka” dopełnia kolejna,
ufundowana przez właściciela Łowiska, tj. Prawo do 5 godzinnych
bezpłatnych połowów na Łowisku.
By nasza relacja z Zawodów „Aktywu” była pełna pozwolimy
sobie zaznaczyć, że los tego dnia uśmiechnął się do 10 wędkarzy,
do siatek których trafiły ryby, a oprócz już wspomnianych byli towymieniamy wg kolejności zajętych miejsc: Mirosław Kamiński,
Paweł Dudek, Tomasz Makowski, Piotr Babrakowski, Jarosław
Klewenhagen, Alojzy Pacholski i Zbigniew Kujawa.
Imprezę w Rudzie Koźlance wykorzystano też do uhonorowania
zwycięzców Towarzyskich Zawodów Morskich zorganizowanych
w dniu 12 czerwca na kutrze „Nurek” w Kołobrzegu. Była to jedna
z wielu wypraw „naszych moczykijów”, którym nie wystarczają
już tradycyjne zasadzki na karpia lub polowania na sandacza, na
dorsze. Jej organizatorami byli Jacek Dudek i Mariusz Kielma,
a Pucharami Pamiątkowymi uhonorowani zostali wędkarze, którzy
ówczesną wyprawę zakończyli złowieniem najwięcej dorszy, a więc:
Henryk Eliński, Leszek Stoiński i Roman Stoiński.
Mówiąc o aktywności zespołowej wędkarzy, nie można pominąć też udziału reprezentacji Koła w zorganizowanych 9 lipca na
„Kocich Dołach” w Starorzeczu Warty w Luboniu, Zawodach
Wędkarskich o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”. Startująca w tych Zawodach nasza
Drużyna w składzie Henryk Eliński, Robert Chelwing, Karol
Neumann i Mariusz Kielma w ogólnej punktacji zajęła I miejsce,
a jej sukces upamiętnia Puchar Prezesa „Lubonianki”, a wzmacniają Medale pamiątkowe i nagrody rzeczowe w postaci kołowrotków wędkarskich.
Na podstawie informacji przekazanych przez Sekretarza Koła
Piotra Babrakowskiego
Edmund Lubawy
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Pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi i wszystkim tym,
którzy przyczynili się do tego wyjazdu, zapewniając jednocześnie, że
ta wakacyjna nagroda pozostanie nie tylko miłym wspomnieniem,
ale i zachętą do pracy w nowym roku szkolnym.
Renata Stróżewska

Najlepsi w Szymbarku
W czasie wakacji czterdziestoosobowa grupa uczniów pod opieką
nauczycielek szkoły podstawowej udała się na wycieczkę do wsi
Szymbark, położonej w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Wyjazd był NAGRODĄ ufundowaną przez BURMISTRZA Skoków
Tadeusza Kłosa dla najlepszych uczniów.

W szymbarskim lesie znajduje się niezwykłe Centrum Edukacji
i Promocji Regionu. W towarzystwie przewodnika obejrzeliśmy
m.in. najdłuższą deskę świata (46,53 m - rekord Guinnessa) i zasiedliśmy przy stole noblisty (35 długości, mieści 230 osób), by
poznać pieśń „Kaszubskie nuty” w oparciu o tablicę z kaszubskim
abecadłem. Następnie zwiedziliśmy oryginalny, przywieziony spod
Irkucka Dom Sybiraka z repliką sowieckiego łagru oraz lokomotywę i wagony – rekonstrukcję „Stacji bez Powrotu” na bezkresnej
Syberii. Zwiedzając unikalne w skali świata obiekty trafiliśmy na
replikę Bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” z efektami świetlno-akustycznymi, dzięki którym przeżyliśmy „prawdziwy” nalot. Odwiedziliśmy kościółek św.
Rafała (zwany Kaplicą Jedności Narodowej), oryginalną zagrodę
pierwszych kaszubskich osadników w Kanadzie z 1858 r. i Dom
Powstańca Polskiego przywieziony z Adampola znad Bosforu.
Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji był „Dom do góry
nogami” będący alegorią współczesnego świata, w którym tradycja
i system wartości zostały postawione na głowie, a także największy
koncertujący fortepian świata (rekord Guinnessa 2010 r.). Instrument mierzy 1,92 metra wysokości, 6,07 metra długości i 2,5 metra
szerokości, a waży 1820 kg. Przewodnicząca szkolnego samorządu
– Alicja Fliszkiewicz dała próbkę gry na tym wielkim instrumencie,
sprawdzając, czy kolos jest sprawny. By dosięgnąć klawiszy, musiała
wejść po schodach.
Przy okazji konsumowania obiadu w sali biesiadnej, podziwialiśmy
wyeksponowane na ścianie różnego rodzaju narzędzia ciesielskie,
kołodziejskie, rolnicze, furmańskie, medyczne i gospodarstwa domowego z okresu XVIII wieku. Po obfitym i smacznym obiedzie,
podczas spaceru leśną ścieżką, trafiliśmy do świata bajek, gdzie
można było posłuchać wydobywających się z drewnianych domków
opowiastek, takich jak: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Kot
w butach, Pinokio, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna,
Stoliczku nakryj się, Żabi Król. W domkach, które posiadały multimedialną oprawę, poruszały się bajkowe postacie. Te kaszubskie
atrakcje spowodowały, że na parę chwil przenieśliśmy się do krainy
wyobraźni, a potem… popędziliśmy do parku linowego.

Szkolne biwaki
w „Stajni pod lasem”
Nasi uczniowie podczas wakacji wypoczywali na jedno- i dwudniowych biwakach w „Stajni pod lasem”, o czym wspominaliśmy
w poprzednim wydaniu gazety.

Najmłodsza grupa dzieci wraz z opiekunami udała się do Łosińca
w pierwszej połowie lipca. Druga grupa wypoczywała w dniach od 31
lipca do 1 sierpnia. Kolejny turnus trwał od 2 do 3 sierpnia. Podczas
biwaku nie brakowało atrakcji, które zapewniali nauczyciele oraz
instruktorzy i wolontariusze pracujący na terenie Stajni. Największe
zainteresowanie wzbudzała tzw. oprowadzanka na koniach w pełnym
sprzęcie jeździeckim. Instruktor jazdy konnej przygotował pokaz
woltyżerki, czyli wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń akrobatycznych na koniu. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
podczas wyścigów, które zostały zorganizowane na torze przeszkód,
na którym doskonalone są umiejętności koni. Uczestnikom zapewniono bezpośredni kontakt z końmi podczas dokarmiania i zabiegów
pielęgnacyjnych. Nie brakowało też atrakcji na świeżym powietrzu
zakończonych wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. W trakcie biwaku znaleziono też czas na wycieczkę do wągrowieckiego
kina. Całość wrażeń i atrakcji podsumowało wspólne biesiadowanie
przy wyśmienitej pizzy i uhonorowanie medalami. Zintegrowani,
pełni uśmiechu i radości wróciliśmy szczęśliwie do domów.

Zdjęcia z aktywnego wypoczynku dzieci znajdują się na naszej
stronie internetowej i facebooku.
Alicja Kramer
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środowiska, przyrody, znajomością gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce i na terenie gminy Pobiedziska. Uczestnicy rajdu:
Natalia Dudek, Wiktoria Klimczak, Weronika Konowalska, Maja
Nowak, Kacper Kujawa. Mieli oni również przyjemność spotkania się
z gośćmi pikniku, aktorami polskiej sceny Panią Elżbietą Romanowską
i Panem Robertem Koszuckim.
Opiekunowie: Ilona Węglewska, Grzegorz Samol

Gimnazjaliści na sympozjum
Przedstawiciele gimnazjum w składzie: Julia Jakubowska, Natalia
Kuszpit, Magdalena Mróz i Patrycja Gronowicz 9 czerwca uczestniczyli w V Sympozjum Samorządów Uczniowskich Szkół Powiatu
Poznańskiego organizowanym przez Zespół Szkół im. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był: „Wolontariat
–radość pomagania”. Uczennice uczestniczyły w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez przedstawicieli regionalnych i lokalnych
organizacji wolontariackich oraz osoby zaangażowane społecznie
i wolontariuszy. Każda z reprezentantek naszego gimnazjum brało
udział w innych zajęciach warsztatowych. Julia – „Wolontariat dla osób
z niepełnosprawnościami – zajęcia prowadzone przez przedstawiciela
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Murowanej Gośliny; Magdalena –
„Warsztaty Kynologiczne” prowadzone przez hodowcę psów, która
również jest wolontariuszką schronisku dla zwierząt; Natalia – „Mała
Ojczyzna – Wielka Sprawa” – zajęcia prowadzone przez przedstawiciela
Regionalnego Ośrodka Wolontariatu w Poznaniu; Patrycja – „Mądre
pomaganie” – warsztaty prowadził przedstawiciel organizacji Wielkopolska „Szlachetna paczka” Stowarzyszenie Wiosna.
Opiekun: Ilona Węglewska

Z wizytą w Warszawie
3 lipca bieżącego roku grupa gimnazjalistów pod opieką pani Małgorzaty Adrych, Małgorzaty Dudek i pani Wiesławy Hauke wyjechała
na dwudniową wycieczkę do stolicy Polski.

Pogoda i humory dopisały. W pierwszym dniu młodzież zwiedziła
Sejm i Muzeum Powstania Warszawskiego, a w drugim dała upust
swoim emocjom w Centrum Nauki Kopernik. Nie było czasu na nudę.
Wszyscy wrócili zadowoleni, bogatsi o nową wiedzę, umiejętności
i doświadczenia.
Małgorzata Dudek

Dzwonowo Zaginione Miasto
Wakacje to nie tylko czas odpoczynku i relaksu dla uczniów naszego
gimnazjum, to również czas na poznawanie najbliższej okolicy, ale
i historii.

IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik
Ekologiczny Pobiedziska 2017
Reprezentacja gimnazjum uczestniczyła w rajdzie organizowanym
podczas „IX Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach”. Na trasie rozlokowano stanowiska, na których realizowane
były poszczególne zadania związane tematycznie z ochroną powietrza,
W lipcowe sobotnie popołudnie grupa uczniów wybrała się na
spotkanie z przeszłością do pobliskiego Dzwonowa. Organizowane
były tam zajęcia warsztatowe, pt.: „Wehikuł czasu – średniowieczny
obóz”. Pokazy wprowadziły uczestników w klimat średniowiecza.
Podczas warsztatów można było dowiedzieć się, m. in. o panującej
wówczas modzie, militariach, zobaczyć pokazy artyleryjskie, barwić
i drukować tkaniny.
Grupa studentek antropologii omawiała jak wykonuje się pomiary
antropologiczne na podstawie znalezionych szczątków kości ludzkich.
Spotkanie dało możliwość porównania warunków życia średniowiecznego z dzisiejszym.
Opiekunowie: Małgorzata Dudek, Renata Hamulczyk, Ilona Węglewska
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CZYSTA GMINA Urząd Miasta i Gminy w Skokach
został zobowiązany
SKOKI
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
do systematycznego przeprowadzania kontroli
opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
w każdym gospodarstwie domowym!

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Nieczystości płynne musisz gromadzić w SZCZELNYCH zbiornikach,
opróżniać je REGULARNIE, aby nic się nie wydostało na zewnątrz.
Jeśli posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków
REGULARNIE POZBYWAJ SIĘ OSADÓW ŚCIEKOWYCH
zgodnie z jej instrukcją, jednak nie rzadziej niż raz w rok.
Zawieraj UMOWY i gromadź RACHUNKI - DO KONTROLI

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych:
1. Usługi Asenizacyjne Andrzej Jarzembowski - Rejowiec 1/1 - tel. 61 8124 015
2. P.P.H.U. „Wspólnota” S.C. - Anna Michalska i Mieczysław Jarzembowski - Skoki ul. Rogozińska 12 - tel. 61 8124 461
3. Mar-Kop Marek Skarupa - Skoki ul. Brzozowa 2 - tel. 61 8124 584
4. Zakłada Budowlano-Sprzętowy Genowefa Najder - Wągrowiec ul. Rogozińska 12 - tel. 67 2622 293
5. Zakład Usługowy Stach Andrzej Stachowiak - Popowo Kościelne 1 - tel. 61 4278 810
6. Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński - Rogoźno ul. Boguniewska 8 - tel. 67 2617 177
7. TOI TOI Polska Sp. z o.o. - Warszawa - tel. 804 204 204
8. CLIPPER Sp z o.o. - Chludowo ul. Nad Torem - tel. 61 8116 539
9. WC Serwis Sp. z o.o. - Zabrze - tel. 32 2784 531

Twój zbiornik
bezodpływowy

Twoje nieczystości

zabiera pojazd asenizacyjny
weź fakturę

MASZ PYTANIA?

punkt zlewny
ścieków w Skokach

oczyszczalnia ścieków
w Szlachęcinie

zapraszamy: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
(segment B, biuro numer 2)
albo zadzwoń 61 8925 817
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JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
SZKŁO

TU NIE WRZUCAMY

butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,
słoiki (bez nakretek, gumowych uszczelek),
szklane opakowania po kosmetykach

korków, porcelany i fajansu, szkła zbrojonego
luster, szkła żaroodpornego, szyb, żarówek, świetlówek,
szklanek, szkła kryształowego, kieliszków

TWORZYWA SZTUCZNE ORAZ OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE I METALOWE
zgniecione i puste butelki plastikowe, puszki po napojach,
torebki foliowe, puste opakowania po chemii gospodarczej
i kosmetykach, plastikowe i foliowe opakowania
po żywności, kartony po mleku, sokach, koperty bąbelkowe,
puszki po konserwach, kapsle, zakrętki od słoików,
opakowania po dezodorantach, nakrętki

TU NIE WRZUCAMY
butelek po olejach silnikowych, opakowań
po środkach chwasto- i owadobójczych,
tworzyw piankowych, puszek po farbach,
styropianu, opakowań pochodzenia medycznego

PAPIER

TU NIE WRZUCAMY

gazety, czasopisma, papier, książki, tektura i kartony,
ścinki drukarskie, opakowania z papieru

papieru woskowanego, zdjęć, papieru pokrytego folią, tapet,
kalki, zatłuszczonego papieru,
worków po gipsie czy cemencie

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
odpady nie podlegające segregacji,
pieluchy jednorazowe, zabrudzony lub tłusty papier,
ceramika, porcelana, szkło zbrojone, żużle i popioły
z pieców grzewczych na węgiel i koks, zabawki, tapety

ODPADY KOMUNALNE
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

TU NIE WRZUCAMY

resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj,
przeterminowana żywność, fusy po kawie i herbacie,
popiół drzewny

odchodów zwierzęcych, żużli i popiołów
po węglu i koksie, papierosów oraz niedopałków

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE przyjmie od Ciebie m.in.:
Odpady wielkogabarytowe:
meble, duże AGD/RTV, opony,
duże opakowania, w tym opakowania styropianowe
Odpady problematyczne:
baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
resztki farb, lakierów, środków ochrony roślin i nawozów,
pojemniki po aerozolach, olejach, stare kosmetyki,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze do drukarek i tonery

Odpady z remontów:
odpady remontowo-budowlane, pochodzące z remontów
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
Odpady medyczne: odpady medyczne, powstające
w gospodarstwach domowych, termometry
przeterminowane leki (można je wrzucać także
do pojemników ustawionych w aptekach)
Tekstylia i odzież
Odpady zielone: liście, ścięta trawa, pozostałości roślin,
przycięte fragmenty drzew i krzewów

Przywieź odpady do Punktu przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach! tel. 61 812 44 61

