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Niezwykły WYSTĘP
„Mazowsze” w Skokach

Około 800 widzów zgromadziło
się w niedzielę, 25.10 br. w hali
skockiego Gimnazjum. Przybyli
Skoczanie i mieszkańcy powiatu
wągrowieckiego, ale nie tylko,
bo przecież wśród publiczności
można było zauważyć znajome
twarze z powiatów ościennych:
poznańskiego, gnieźnieńskiego,
obornickiego i chodzieskiego oraz
z miasta Poznania.
Wszyscy przybyli by na żywo
uczestniczyć w niezwykłym spektaklu, jakim był koncert Mazowsza.
Dokończenie na str. 4





Ostatnie Pożegnanie

Ekscelencji
W piątek, 23 października br. delegacja mieszkańców Miasta i Gminy Skoki
uczestniczyła w odbywających się w Bazylice Katedralnej w Szczecinie uroczystościach pogrzebowych księdza Arcybiskupa Szczecińsko- Kamieńskiego, Mariana
Przykuckiego.
Skoczanie, a wśród nich członkowie
najbliższej rodziny zmarłego, Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kujawa, poczty sztandarowe oraz
przyjaciele i koledzy pożegnali nie tylko zasłużonego kapłana, ale i Wybitnego Skoczanina,
który zawsze zachował sentyment do miejsca
swego urodzenia, dzieciństwa i młodości oraz
do ludzi, z którymi się spotykał.
Zmarły Arcybiskup, wszędzie tam, gdzie
pełnił posługę kapłańską przybliżał ziemię
skocką. Gdy tylko pozwalały mu na to obowiązki, odwiedzał rodzinne Skoki, gdzie
oprócz najbliższej rodziny miał wielu przyjaciół i znajomych. Interesował się problemami
naszego środowiska i do ostatnich dni cieszył
się z naszych sukcesów.
Uznając wielką osobowość księdza Arcybiskupa i wyrażając dumę z Jego działalności
Rada Miejska Gminy Skoki 30 maja 1999
roku nadała mu tytuł Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Skoki. Ksiądz Arcybiskup
cieszył się również ofiarowanym mu przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Honorowym
Członkowstwem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
P.s. Celem przybliżenia Czytelnikom
Osobowości księdza Arcybiskupa Mariana
Przykuckiego, przedstawiany życiorys oraz
relację z uroczystości pogrzebowych zamieszczone na stronie internetowej Archidiecezji
Szczecińsko- Kamieńskiej.
ARCYBISKUP MARIAN PRZYKUCKI
urodził się 27 stycznia 1924 r. w Skokach
k. Wągrowca, w rodzinie rzemieślniczej.
Ochrzczony został w dniu 10 lutego 1924 r.
w macierzystym kościele parafialnym pw. św.
Mikołaja w Skokach. W latach 1931-1937
kształcił się w Szkole Podstawowej w Skokach, a następnie w Gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Edukację przerwał
wybuch drugiej wojny światowej. W 1940 r.
został aresztowany przez gestapo i osadzony
w areszcie na kilka miesięcy za udzielanie
pomocy jeńcom angielskim. Po uwolnieniu
Wielkopolski spod rządów hitlerowskich przyjęty został do IV klasy gimnazjalnej (1945) i
w roku 1946 uzyskał eksternistyczną maturę w
poznańskim Gimnazjum św. Marii Magdaleny.

Uprzednio jeszcze, we wrześniu 1945 r. wstąpił
do Wyższym Seminarium Duchownym i podjął
studia filozoficzno-teologiczne, które odbywał
wpierw w Gnieźnie (1945-1947), a następnie
w Poznaniu (1947-1950). 19 lutego 1950 r.
przyjął w poznańskiej katedrze święcenia
kapłańskie z rąk abp. Walentego Dymka. W
tym czasie pełnił funkcję wikariusza i prefekta szkolnego w parafiach: św. Floriana w
Chodzieży, Niepokalanego Poczęcia NMP w
Wolsztynie i św. Michała w Poznaniu.
1 kwietnia 1954 r. został powołany na
stanowisko kapelana i sekretarza osobistego
metropolity poznańskiego. Odpowiedzialne
zadania spełniał przez dwadzieścia lat, początkowo (1954-1956) przy abp. Walentym Dymku
(+ 22 X 1956 r.), a następnie (1957-1973) przy
abp. Antonim Baraniaku. 6 listopada 1965 r.
obdarzony został tytułem tajnego szambelana
papieskiego. 27 listopada 1973 r. Paweł VI
mianował go biskupem tytularnym Glenndálocha i biskupem pomocniczym metropolity
poznańskiego. Ksiądz Marian Przykucki sakrę
biskupią przyjął z rąk abp. Antoniego Baraniaka 3 lutego 1974 r. w poznańskiej bazylice
katedralnej. W 1975 r. został wikariuszem
generalnym metropolity poznańskiego. Po
śmierci abp. Antoniego Baraniaka (+ 13 VIII
1977 r) od 15 sierpnia 1977 do 7 października
1978 r., jako wikariusz kapitulny, zarządzał
archidiecezją poznańską. U boku kolejnego
metropolity, abp. Jerzego Stroby, ponownie
objął obowiązki wikariusza generalnego. W
sierpniu 1976 r. uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii.
Odwiedził ośrodki duszpasterstwa polonijnego
w USA.
Dnia 29 maja 1981 r. został mianowany biskupem chełmińskim. Rządy w powierzonym
mu Kościele partykularnym objął kanonicznie
2 lipca 1981 r., a ingres do katedry Wniebowzięcia NMP w Pelplinie odbył 15 sierpnia
br. W ciągu jedynastoletnich rządów wystarał
się o nominację czterech kolejnych biskupów
pomocniczych: Edmunda Piszcza (1982),
Henryka Muszyńskiego (1985), Andrzeja
Śliwińskiego (1986) i Jana Szlagę (1988); w
strukturach Kurii Biskupiej utworzył Wydział
Formacji Kapłanów oraz erygował Instytut
Duszpasterstwa Sakramentalnego przy WSD
w Pelplinie, „Caritas Diecezji Chełmińskiej,
a także13 dekantów i 76 nowych parafii.

Natomiast 11 czerwca 1987 r. gościł w swojej
diecezji (podczas trzeciej pielgrzymki do Polski) papieża Jana Pawła II.
Decyzją Jana Pawła II z dnia 25 marca 1992
r. przeniesiony został na stolicę nowo utworzonej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Ingres do katedry św. Jakuba w Szczecinie
odbył się 12 kwietnia 1992 r. Paliusz otrzymał
29 czerwca 1992 r. w Bazylice św. Piotra w
Rzymie.
Dewizą ks. abp. Mariana Przykuckiego jest
zawołanie: „Beati Pacifici” - „Błogosławieni
pokój czyniący”. Tę zasadę z całym oddaniem wciela w życie. Na szczególne uznanie
zasługują zabiegi Metropolity o afiliację
seminarium duchownego do Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Ziściło
się to 5 sierpnia 1994 r., gdy Kongregacja
Wychowania Katolickiego wydała odpowiedni
dekret. Za Jego rządów została ukończona
budowa gmachu seminaryjnego wraz z kaplicą.
Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk 23
października 1993 r. dokonał aktu poświęcenia
kaplicy i błogosławieństwa całego seminarium.
Arcybiskup M. Przykucki 1 września 1992 r.
erygował Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie. 3 maja 1992 r. powołał do
istnienia Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Maksymiliana Kolbego. W 1993 r.
swą działalność rozpoczęły Katolickie Licea
Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej
w Świnoujściu, im. kard. Augusta Hlonda
w Stargardzie Szczecińskim i wieczorowe w
Pyrzycach. 1 września 1994 r. powstał w Szczecinie Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego i Liceum Ogólnokształcące.
Arcybiskup powołał również Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny w Szczecinie.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt powołania
z dniem 1 lipca 1993 r. trzech uniwersytetów
ludowych: w Barzkowicach, Wolinie i Zielinie.
1 stycznia 1995 r. abp M. Przykucki ustanowił
Archidiecezjalną Radę Ciągłej Formacji Duchowej i Studium Teologiczne dla Kapłanów.
Metropolita, troszcząc się o duszpasterstwo
młodzieży, ministrantów i powołania kapłańskie, włączył w kalendarz swoich zadań: „Dni
Młodych”, pielgrzymkę młodzieży maturalnej
na Jasną Górę, rekolekcje grup młodzieżowych. Z duszpasterstwem młodzieży wiąże
się rozwój ruchów religijnych, które w 1993 r.
stworzyły federację.

Od początku swej posługi abp M. Przykucki
podnosił odpowiedzialność laikatu za misję
Kościoła. Dlatego 15 października 1992 r. został otwarty w archidiecezji II Plenarny Synod.
Zaangażowanych było w nim 347 zespołów.
Od 15 czerwca 1994 r. zainaugurowana została
Akcja Katolicka. W okresie pasterzowania
abp. M. Przykuckiego można wręcz mówić o
burzliwym rozwoju sanktuariów. Obok istniejących sanktuariów maryjnych – w Siekierkach
i na osiedlu Słonecznym – zostały powołane
następne: w Brzesku, Choszcznie, Resku i
Trzebiatowie; Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu i Szczecinie oraz Serca Jezusowego w
Szczecinie.
22 maja 1992 r. ustanowił Sąd Metropolitalny I i II instancji. Dekretem z dnia 1
października tego roku powołał Radę Kapłańską i Kolegium Konsultatorów. 3 listopada
powstała „Arwizja” – Radiowo-Telewizyjna
Redakcja Programów Katolickich. Radio „As”
(od 1 sierpnia 1994 r. jako Archidiecezjalne
Radio „As”) 1 września 1998 r. przekształciło
się w spółkę producencką Radia „Plus”, a
6 września tegoż roku „Kościół nad Odrą i
Bałtykiem” zaczął ukazywać się w ramach dodatku do tygodnika katolickiego „Niedziela”.
Arcybiskup M. Przykucki dokonał nowego podziału na dekanaty. Obecnie jest ich 36, w tym
7 w Szczecinie. Erygował również dwie nowe
kapituły kolegiackie: jedną (1 listopada 1992
r.) przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w
Myśliborzu, drugą (1 lipca 1995 r.) w Stargardzie Szczecińskim, przy kościele Najświętszej
Maryi Panny Królowej Świata.
Z wielką radością przyjęto fakt poświęcenia nowego budynku kurii biskupiej przy
ul. Papieża Pawła VI. Aktu tego dokonał
Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk
18 listopada 1998 r. W Kamieniu Pomorskim
powstał pierwszy Dom Księży Emerytów. To
tylko niektóre dokonania i zasługi pierwszego
Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.
1 maja 1999 r. został zwolniony z obowiązków pasterza archidiecezji.
W obecnym czasie został m.in.: uhonorowany Wielkimi Krzyżami Zasługi RFN (11 XII
2006 r.) za przyczynienie się do zbudowania
mostów do Niemiec i to już w czasie, gdy oba
kraje były jeszcze oddzielone głębokim idologicznym rowem, a także za „ożywienie na
nowo” historycznych stosunków archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej z arcybiskupstwami w
Bambergu i Berlinie, a także Statuę „Złotego
Hipolita” (29 XI 2008 r.) za szczególne zasługi
na polu nauki, religii i kultury.
Do ostatnich swoich dni pomagał swoją posługą duszpasterską i wielkim doświadczenie
kolejnym Arcybiskupom Szczecińsko-Kamieński, swoim następcom; Arcybiskupowi
Zygmuntowi Kamińskiemu i Arcybiskupowi
Metropolicie Andrzejowi Dziędze. Zmarł 16
października 2009 r.
Notę historyczną opracował
ks. dr Grzegorz Wejman
http://www.szczecin.kuria.pl/

Uroczystości pogrzebowe
śp. Arcybiskupa
Mariana Przykuckiego
W piątek, 23 października 2009 r. odbył się
pogrzeb pierwszego Metropolity SzczecińskoKamieńskiego Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła
czwartkowa Msza Święta żałobna i czuwanie
duchowieństwa oraz wiernych.
Uroczystości pogrzebowe w Bazylice katedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie rozpoczęły
się w czwartek (22 października) o godz. 18.00
Mszą Świętą z nieszporami za zmarłych, której
przewodniczył Arcybiskup Józef Kowalczyk,
Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosił
Arcybiskup Edmund Piszcz, emerytowany Metropolita Warmiński. W liturgii uczestniczyło ponad
100 księży diecezjalnych.
W imieni duchowieństwa Arcybiskupa Mariana Przykuckiego pożegnał Biskup Pomocniczy
Marian Błażej Kruszyłowicz. Zmarłego Arcybiskupa żegnali również przedstawiciele zgromadzeń żeńskich i męskich oraz wspólnoty wdów
konsekrowanych. Następnie, w imieniu ruchów i
stowarzyszeń świeckich, pierwszego Metropolitę
pożegnali przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej, Domowego Kościoła i Odnowy w Duchu
Święty. Mszę trasmitowało Radio VOX Szczecin.
Po Mszy Świętej nastąpiło czuwanie modlitewne
przy trumnie z ciałem do godz. 24.00.
W piątek (23 października) o godz. 11.00

rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa, której
przewodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki,
Metropolita Poznański, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a
homilię wygłosił Arcybiskup Henryk Muszyński,
Metropolita Gnieźnieński. W liturgii wzięło
udział 28 biskupów, m. in. kardynał Georg Sterzinsky, Metropolita Diecezji Berlińskie oraz 330
kapłanów, wśród których byli również przedstawiciele duchowieństwa Diecezji Pelplińskiej i
Poznańskiej.
Przed obrzędem ostatniego pożegnania,
w imieniu wychowanków głos zabrał Biskup
Sosnowiecki Grzegorz Kaszak, zaś w imieniu
duchowieństwa i wiernych Diecezji Pelplińskie
- spadkobierczyni Diecezji Chełmińskie, której
biskupem diecezjalnym był Arcybiskup Przykucki
do 1999 r.- słowo wygłosił Biskup Piotr Krupa,
biskup pomocniczy pelpliński. W imieniu władz
świeckich i mieszkańców Szczecina słowo pożegnania wygłosił Prezydent Miasta Szczecina
Piotr Krzystek. Na zakończenie, w imieniu całej
Archidiecezji, Arcybiskupa Mariana Przykuckiego pożegnał Metropolita Szczecińsko-Kamieński
Arcybiskup Andrzej Dzięga. Uroczystość transmitowały: TVP Szczecin, TV Trwam, Radio
Maryja i Radio VOX Szczecin.
Po Mszy Świętej nastąpiło złożenia ciała w kaplicy św. Ottona, do czasu przygotowania krypty
biskupów szczecińsko-kamieńskich w Bazylice
katedralnej.

W imieniu rodziny składam gorące podziękowania za udział w uroczystościach
pogrzebowych Śp. Abp. Ks. Mariana Przykuckiego, które odbyły się w kościele katedralnym
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Dziękuję bardzo
Księdzu Dziekanowi Karolowi Kaczorowi – Proboszczowi Parafii Św. Mikołaja
Biskupa w Skokach. Delegacji Samorządu Miasta i Gminy; Przewodniczącemu Rady
– Zbigniewowi Kujawie, Burmistrzowi – Tadeuszowi Kłosowi oraz Sekretarzowi Gminy
– Blance Gaździak.
Dziękuję bardzo
pocztom sztandarowym i przedstawicielom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Skokach, delegacjom organizacji społecznych , przedstawicielom Samorządów
szkolnych oraz obecnym w Szczecinie mieszkańcom naszej Gminy.
Wszystkim, którzy odprowadzili zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku , jak również
Tym którzy ofiarowali modlitwę za spokój duszy naszego Wuja jeszcze raz gorąco dziękuję.
Krzysztof Przykucki





Niezwykły koncert
„Mazowsze” w Skokach
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Jarosz Kajetan ur. 20.09.
Czarnecka Amanda ur. 22.09.
Bilecki Filip ur. 24.09.
Obrachta Amelia ur. 24.09.
Kliczbor Mateusz ur. 26.09.
Stasiak Weronika ur. 11.10.
Knapiński Igor ur. 12.10.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Bach Mariusz i Małek Bogumiła
Rychlica Michał i Nowak Ewa
Pacholski Artur i Kiszka Marietta
Krzymański Łukasz i Borowska Anna
Jeske Tomasz i Ma nia Paulina
Kozdęba Bartosz i Urban Zuzanna
Nowak Łukasz i Kantorska Marlena
Kulczak Krzysztof i Jankowska Agnieszka
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi znaleźli:
Zieliński Antoni r.1928 – Stawiany zm. 06.10
Nawrocka Regina r.1926 – Jagniewice zm. 07.10
Kujawa Jadwiga r.1930 – Pawłowo Skockie zm. 08.10
Swoboda Władysława r.1934 – Roszkówko zm. 12.10
Mańkowska Bronisława r.1927 – Pawłowo Skockie zm. 20.10
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dokończenie ze str. 1
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” założony
został w roku 1948 przez Tadeusza Sygietyńskiego i Mirę ZimińskąSygietyńską z zadaniem ocalenia od zapomnienia i ukazywania tradycyjnego repertuaru ludowego opartego na pieśniach, przyśpiewkach
i tańcach wsi polskiej. Pierwszy swój występ dał na deskach Teatru
Polskiego w Warszawie w dniu 6 listopada 1950 roku, a obecnie w
swym repertuarze prezentuje folklor ludowy nie tylko z całej Polski,
ale i z całego świata.
W historię „Mazowsza” wpisały się występy wielkich osobowości z
całej Polski, w tym Ireny Santor i Lidii Korsakówny, Danuty Kowalskiej
i znakomitego solisty Stanisława Jopka. Zespół wystąpił też w filmach:
„Żona dla Australijczyka” i „Pan Tadeusz”.
Dziś Mazowsze, to 100-sobowy zespół artystów, w skład którego
wchodzą balet, chór i orkiestra symfoniczna, a który w swej historii dał
koncerty w 179 miejscach Polski, ma za sobą 225 turnee zagranicznych
do 51 krajów świata i łącznie ponad 6.500 koncertów.
I właśnie ten Zespół staraniem dyrektora skockiej Biblioteki pani
Elżbiety Skrzypczak, zawitał do Skoków. Wraz z artystami przyjechało
16 ton sprzętu i 1000 strojów, przy czym każdy artysta przebierał się
średnio od 7 do 10 razy, a najcięższy strój łowicki ważył 14kg
Na skockiej scenie w 2,5 godzinnym koncercie, artyści występujący
w barwnych strojach ludowych zaprezentowali 26 pieśni, przyśpiewek i układów baletowych z różnych regionów Polski. Nasz region
wielkopolski reprezentowały: tańce szamotulskie oraz kompozycja
tańców i przyśpiewek pt. „Bamberki tańczą i śpiewają melodie wielkopolskie”.

ZAPRASZAMY NA KONCERT

Dwie niedziele
na dwóch kółkach
Miłośnicy jednośladów, napędzanych siłą mięśni nie mogli w ostatnim czasie narzekać na brak atrakcji. W dwie niedziele: 27 września
i 4 października odbyły się rajdy rowerowe.
Pierwszy rajd z okazji zakończenia lata zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wiódł 25 km, aby zaprowadzić ok. 70
uczestników do Budziszewic, gdzie była jego meta w powstającym
właśnie gospodarstwie agroturystycznym Państwa Grażyny i Stanisława Derpińskich. Pogoda w ten dzień nie wskazywała na koniec lata,
wręcz przeciwnie było bardzo ciepło i słonecznie. Powodzeniem cieszyły się więc gry sprawnościowe czekające na uczestników na mecie.
Tradycyjnie uhonorowano najmłodszych i najstarszych rowerzystów.
Najmłodszą miłośniczką dwóch kółek okazała się siedmioletnia
Małgosia Surdyk, a najmłodszym rowerzystą 10 letni Maksymilian
Smykowski. Najstarszymi uczestnikami okazali się Państwo Anna
Sztefek i Franciszek Baranowski. Gratulujemy wspaniałych kondycji.
Organizatorzy dziękują policjantom z Komisariatu Policji w Skokach
za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników rajdu w najniebezpieczniejszych jego momentach.
Zgoła inną pogodę mieli natomiast uczestnicy III Rajdu Cysterskiego
zorganizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Nie
padało, ale było bardzo wietrznie. Na mecie w Dąbrówce Kościelnej na
placu św. Jakuba spotkali się uczestnicy 4 tras: z Murowanej Gośliny,
Pobiedzisk, Poznania i z Wągrowca (przez Mieścisko i Skoki). Nasza
grupa dołączyła w Rejowcu do rowerzystów z Wągrowca i Mieściska.
Na mecie po zregenerowaniu sił gorącym posiłkiem przystąpiliśmy
do wypełnienia testu krajoznawczego o gminach Związku. Miło nam,
że bezbłędnie test jako jedyny rozwiązał uczestnik naszej grupy pan
Krzysztof Majorczyk z Wągrowca. Nagrody uczestnikom testu wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, który w Związku
Międzygminnym Puszcza Zielonka odpowiada za turystykę.
Te intensywne dwie niedziele zakończyły oficjalny sezon rowerowy
w gminie Skoki, jednakże zaczyna się polska złota jesień i zachęcamy
wszystkich miłośników rowerów do samodzielnego wyruszenia na szlaki
rowerowe, których w naszych okolicach nie brakuje.
Karolina Stefaniak

Znów na targach turystycznych Tour Salon 2009

W dniach 21-24 października odbywały się w Poznaniu targi turystyczne Tour Salon 2009 na terenie MTP. Gmina Skoki podobnie
jak w latach ubiegłych była obecna na targach, tym razem na dwóch
stoiskach: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której jesteśmy członkiem oraz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Tym razem „Puszcza” kusiła odwiedzających Szlakiem Kościołów
Drewnianych oraz świetnie przygotowanymi szlakami rowerowymi.
Na stoisku odbywała się projekcja filmu o szlaku, dostępne były ulotki
oraz promocyjne gadżety.
Tour Salon był ostatnią akcją promocyjną którą nasza Gmina przeprowadziła wraz z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. W
ramach PLOT gościliśmy poza Poznaniem na targach turystycznych
w Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach oraz dwukrotnie w Warszawie. Podczas tych wystąpień targowych skupiamy się na promocji
regionu oraz konkretnych atrakcji turystycznych.
Potencjalnego turystę nie interesuje zbytnio na terenie jakiej gminy się znajduje. Atrakcje turystyczne nie znają granic, dlatego tak
ważne jest to, że gminy dostrzegają potrzebę łączenia swoich sił w
celu rozwijania turystyki na swoim obszarze. Przykładem tego może
być Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach którego
stworzyliśmy ok. 500 km ścieżek rowerowych, których oznakowanie
i infrastruktura stale są odnawiane. Powstało wiele przewodników i
map. Innym przykładem jest Szlak Kościołów Drewnianych. Wszystkie
te szlaki posiadają oznakowanie GPS. Współpraca poszła jeszcze dalej
i np. wraz z Powiatem Wągrowieckim stworzyliśmy Cysterski Szlak
Rowerowy sięgający od Poznania do Wągrowca.
Przynależność Gminy Skoki w PLOT daje nam natomiast możliwość
promocji tych produktów. Promocja na targach jest rzeczą drogą i
chyba żadnej z gmin członkowskich nie byłoby stać na samodzielną
promocję, a na pewno nie na taką skalę. A wystąpienia targowe to
jedynie część działalności PLOT na rzecz gmin członkowskich.
Należy nadmienić iż podczas tegorocznych targów w Poznaniu
agroturystykę wielkopolską na stoisku Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej promowała mieszkanka naszej Gminy pani Hanna Sudoł,
na co dzień właścicielka wspaniale rozwijającego się gospodarstwa
agroturystycznego „Ranczo w Dolinie” w Dąbrówce Kościelnej.
Zdjęcia z targów na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Diamentowy Jubileusz

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” – te słowa wypowiedziane przez Roberta Poulet w pełni można odnieść
do związku Marianny i Kazimierza Kłosowskich, którzy 1 października 2009 r. obchodzili 60 – lecie wstąpienia w związek małżeński.
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Hala w Skokach
START - godz. 17:00
BILETY W CENIE 30 zł
dla młodzieży do 26 roku życia, uczącej się bądź studiującej BILETY W CENIE w 25 zł
(po okazaniu legitymacji przy zakupie)

do nabycia w Bibliotece Publicznej Skokach,
rezerwacja pod numerem tel. 61 892 5822, 798 824 520
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta
i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Ale na wstępie był „Chodzony, kołem, kołem” i „Piękna nasza
Polska cała”, a w trakcie koncertu zgromadzeni mogli też podziwiać
stroje oraz tańce i przyśpiewki góralskie oraz z ziemi żywieckiej,
kaszubskiej, krakowskiej, lubuskiej, mazurskiej, mazowieckiej, opoczyńskiej i innych.
Na specjalne życzenie organizatorów, artyści dodatkowo poza programem zaprezentowali powszechnie znaną i lubianą „Kukułeczkę”.
Zgromadzona publiczność zachwycona była pokazami artystów.
Każdy występ był nagradzany gorącymi brawami, a na zakończenie
wielu widzów spontanicznie osobiście dziękowało występującym.
Ta wytworzona przez widzów wspaniała atmosfera znalazła też
uznanie ze strony kierownictwa Zespołu i jego członków, którzy za
pośrednictwem dyrektora Biblioteki dziękują wszystkim za tak miłe,
ciepłe i serdeczne przyjęcie.
Galeria zdjęć i film z występu Mazowsza na stronie www.gminaskoki.pl
E. Lubawy

Ślubowali sobie 1 października 1949 r. w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnopolu,
gdzie też przed Bogiem swój ślub potwierdzili w miejscowym kościele parafialnym.
Ale ich związek poprzedziło wiele burzliwych
zdarzeń, bez których – patrząc z perspektywy minionych lat – ich małżeństwo byłoby
niemożliwe.
Bo przecież, pan Kazimierz Kłosowski
urodził się w Lechlinie w Gminie Skoki, a
pani Marianna Bielawska na drugim krańcu
Polski, w Michlowicach w Gminie Krasnopol w
powiecie Sejny w obecnym województwie Podlaskim. Każdy z nich dzieciństwo i lata szkolne
spędzał w rodzinnych stronach. Potem nastąpił
wrzesień 1939 r. i lata okupacji hitlerowskiej
spędzone na pracach przymusowych. Tak było
do czasu, gdy pan Kazimierz został powołany
do służby wojskowej, w trakcie której trafił
w rejon Sejn. Tutaj też poznał czarnowłosą
Mariannę, a ich znajomość przekształciła się

w miłość, która zaowocowała
związkiem małżeńskim i nową
rodziną. Po służbie wojskowej
młodzi małżonkowie postanowili zamieszkać w rodzinnych
stronach pana Kazimierza i
tym sposobem trafili do Skoków, gdzie zamieszkują do
dzisiaj. Tutaj, w Skokach, do
osiągnięcia wieku emerytalnego swą pracę zawodową i swe
życie związali z Poznańskimi
Zakładami Zielarskimi „Herbapol”.
Nasi Diamentowi Jubilaci
wychowali pięcioro dzieci (2 córki i 3 synów).
Są szczęśliwymi dziadkami i pradziadkami 16
wnuków i 17 prawnuków, i jak na swój wiek
cieszą się stosunkowo dobrym zdrowiem.
Z okazji Diamentowych Godów, Jubilatów odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy

Skoki Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem
USC Joanną Wolicką-Przywarty, którzy
wraz z wiązanką kwiatów przekazali Im
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata
wspólnego życia.
E. Lubawy




Skoki oraz jednostek organizacyjnych. Termin otwarcia ofert ustalono
na 3 listopada 2009.

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 października 2009 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej
Gminy Skoki.
Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza
obrad pełniła radna Maria Kozłowska. Rada obradująca w pełnym
składzie – 15 radnych podjęła 6 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXVI/241/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2009r.
W/w uchwałą Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu Gminy o
łączną kwotę 59.694 zł. W rezultacie ogólne dochody budżetu Gminy
na dzień 27 października br. wynoszą 24.762.727zł. Równocześnie Rada
zmniejszyła łączne wydatki budżetu o kwotę 1.259.398zł. Wobec tego
ogólne wydatki budżetu wynoszą aktualnie 28.080.390zł.
2. Uchwałę nr XXXVI/242/09 - w sprawie ustalenia stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
3. Uchwałę nr XXXVI/243/09 - w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych.
Omówienie w/w uchwał zainteresowani znajdą w artykule pt. „Podatki i opłaty lokalne w roku 2010”.
4. Uchwałę nr XXXVI/244/09 - w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy miasta i gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2010”.
W/w uchwałą Rada ustaliła zadania Gminy na rok 2010, które zamierza realizować we współpracy z organizacjami użytku publicznego.
W programie tym ujęto:
1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- zapewnienie pomocy hospitacyjno- paliatywnej.
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu:
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych
o zasięgu gminnym i poza gminnym,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży.
3. Zadania z zakresu wypoczynku:
- Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
5. Uchwałę nr XXXVI/245/09 - w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8,
3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp.
W/w uchwałą Rada zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w
Sławie Wlkp. Tereny objęte planem stanowią własność Gminy, a jego
realizacja oznacza wyznaczenie i możliwość sprzedaży działek pod
budownictwo jednorodzinne szeregowe i wolnostojące.
6. Uchwałę nr XXXVI/246/09 - w sprawie likwidacji Związku Gmin
Pojezierza Wielkopolskiego.
Uchwałą tą Rada uznała za bezprzedmiotową dalszą działalność
Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i postanowiła wyrazić
zgodę na jego likwidację.
Protokóły z w/w sesji wraz z uchwałami rady znajdują się do wglądu
w Urzędzie Miasta i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów – pokój
nr 8. Równocześnie dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy na stronie http://www.skoki.nowoczesnagmina.pl.
E. Lubawy

Przetargi
Rozstrzygnięto
• Przetarg nieograniczony na budowę przepompowni wody o wydajności
38m3/h ze zbiornikiem retencyjnym stalowym o pojemności 200 m3 w
Potrzanowie. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Wybrano najkorzystniejszą
ofertę -Zakładu Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała z Bliżyc. Koszt
budowy przepompowni wyniesie 374.524,91 zł. Zgodnie z planem budowa
ma być zakończona do 15 grudnia br.
• Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2009/2010. Do przetargu
przystąpiła 1 firma. Cena oferty obejmująca określone w specyfikacji
usługi wynosi 52.384,74 zł.
• II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki nr 762 położonej w Potrzanowie zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej. Nieruchomość przeznaczono wyłącznie
na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług edukacji,
kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku. W wyznaczonym w ogłoszeniu
czasie złożona została 1 oferta - Mieczysława Jarzembowskiego i Małgorzaty Jarzembowskiej. Oferta spełnia wymagania formalne. W obiekcie
zaplanowano utworzenie przedszkola publicznego.
• Przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych w Jabłkowie.
Do wydzierżawienia przeznaczono działkę nr 75/2 o pow. 2,14 ha i część
działki nr 75/4 o pow. 1,30 ha. Czynsz wyjściowy do przetargu wynosił 7q
pszenicy rocznie. Do przetargu przystąpiły 4 osoby. Ostateczny czynsz za
dzierżawę ustalono na 32q pszenicy rocznie.
• Przetarg nieograniczony na budowę podbudowy drogi gminnej w Sławie
Wlkp. Do przetargu przystąpiło 9 firm, w tym jedna z ofert nie spełniała
wymagań formalnych. Najtańszą ofertę tj. 47.897,92 zł złożyła firma Zakład
Usługowo-Handlowy „BUD-HANEX” z Kórnika. W ramach inwestycji
przewiduje się budowę na istniejącej drodze gruntowej podbudowy z gruzu
betonowego z recyklingu na dł. 307m i szerokości 5m.
• Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej:
Działki nr 70/24 o pow. 0,1452 ha, cena wyw. 89.182,00 zł, nie sprzedano;
Działkę nr 70/33 o pow. 0,1077 ha, cena wyw. 66.307,00 zł, sprzedano za 81.000,00 zł;
Działkę nr 70/34 o pow. 0,1063 ha, cena wyw. 65.453,00 zł, sprzedano za 87.000,00 zł;
Działki nr 70/39 o pow. 0,0908 ha, cena wyw. 55.998,00 zł, nie sprzedano;
Działkę nr 70/40 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł, sprzedano za 57.300,00 zł;
Działkę nr 70/32 o pow. 0,1008 ha, cena wyw. 62.098,00 zł, sprzedano za 70.100,00 zł;
Działkę nr 70/35 o pow. 0,1048 ha, cena wyw. 64.538,00 zł, sprzedano za 80.000,00 zł;
Działki nr 70/36 o pow. 0,1034 ha, cena wyw. 63.684,00 zł, nie sprzedano;
Działki nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wyw. 83.692,00 zł, nie sprzedano;
Działkę nr 70/49 o pow. 0,1057 ha, cena wyw. 65.087,00 zł, sprzedano za 65.747,00 zł;
Działkę nr 70/28 o pow. 0,0907 ha, cena wyw. 53.497,00 zł, sprzedano za 57.700,00 zł;
Działki nr 70/37 o pow. 0,1020 ha, cena wyw. 62.830,00 zł, nie sprzedano;
Działki nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wyw. 63.745,00 zł, nie sprzedano;
Działkę nr 70/43 o pow. 0,1020 ha, cena wyw. 62.830,00 zł, sprzedano za 63.460 zł;
Działki nr 70/52 o pow. 0,0940 ha, cena wyw. 57.950,00 zł, nie sprzedano;
Działki nr 70/42 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł, nie sprzedano;
Działki nr 70/51 o pow. 0,1013 ha, cena wyw. 62.403,00 zł, nie sprzedano;
Działkę nr 70/41 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł, sprzedano za 57.300,00 zł;
Działki nr 70/29 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł, nie sprzedano;
Działki nr 70/30 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł,, nie sprzedano;
Działkę nr 70/31 o pow. 0,0920 ha, cena wyw. 56.730,00 zł, sprzedano za 57.300,00 zł;

• Ze względu na brak zainteresowania ofertą nie odbył się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy wynoszącego 409/518 części we
własności działki nr 214 położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej.
Ogłoszono
• Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rakojedzkiej w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano
budowę sieci wodociągowej o długości 581 m. Rozstrzygniecie przetargu
wyznaczono na 6 listopada br.
• Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy

Wykazy
• Wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 267
położonej w Skokach przy ul. Okrężnej.
• Wykazano do dzierżawy część działki nr 571/3 położonej w Skokach
przy ulicy Kościelnej.
• Wykazano do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania, część działki nr 526/21 położonej w Sławicy.
• Wykazano do sprzedaży działkę nr 61 położoną we wsi Wysoka.
• Wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 1511
położoną w Skokach-Karolewie;
• Wykazano do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania, część działki nr 5/48 położonej w Sławicy;
Sprawy bieżące
• Dobiega końca budowa nitki gazociągu z Wągrowca do Skoków.
Rozpoczęto budowę sieci gazowej w mieście Skoki.
• Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 8
lokalami socjalnymi przy ulicy Sosnowej i Topolowej w Skokach. Budowa, której łączny koszt wyniesie ok. 940 tys. zł., zgodnie z podpisaną
z wykonawcą umową, ma być zakończona do 31.09.2010r.
• Do 13 listopada zainteresowani mogą składać uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki. Zgodnie z przepisami w dniu
21 września przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w
projekcie rozwiązaniami.
• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic Wąskiej, Wodnej, Piaskowej, Bocznej i krańcowej i
budowę zjazdu na targowisko.
• Zakończono procedurę przyjmowania wniosków o przyznanie
uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Łącznie, w
przewidzianym przepisami terminie, wpłynęło 279 wniosków.
• W dniu 30 września zakończono przyjmowanie wniosków poszczególnych sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wnioski
złożyło 20 sołectw.
Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale
na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w roku 2009;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2009;
• Zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej i aneksu nr 2 Gimnazjum Nr1 w Skokach, na rok szkolny
2009/2010;
• Powołania Komisji dokonującej oceny i wydzielenia dokumentów
do zniszczenia, z wyborów do Parlamentu Europejskiego;
• Zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pani Marii Seidler
Kierownika OPS w Skokach;
• Udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Skokach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
• Udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Skokach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, do wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych;
• Udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Skokach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
• Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS w Skokach do
prowadzenia spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych;

• Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS w Skokach do
zawierania umów o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowanych w ramach obszaru A pilotażowego programu
pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko-miejskie”;
• Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS w Skokach do
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2008-2013 – „Lepsze jutro”;
• Udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Skokach, do
załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.;
• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i
Gminy Skoki za III kwartał 2009 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zarządzeniem nr
132/2009 z dnia 29 października 2009 roku ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz ten przedstawiamy poniżej:

WYKAZ
działki nr 1511 położonej w Skokach-Karolewie
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz
księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości

Działka nr 1511 w Skokach-Karolewie,
zapisana w Kw 46192 Sądu Rejonowego w
Wągrowcu.
0,0122 ha (grunty orne RVI)

Działka leży na terenie zabudowy letniskowej,
a grunt przeznaczony jest na poszerzenie
istniejącej działki letniskowej 1168.
Przeznaczenie w planie Działka 1511 nie ma określonego przeznaczemiejscowym oraz studium nia w miejscowym planie zagospodarowania
uwarunkowań i zagospo- przestrzennego. W miejscowym planie zagodarowania przestrzennego spodarowania przestrzennego obowiązującym
do 31 grudnia 2003 r. przedmiotowa działka
stanowiła tereny zabudowy letniskowej. W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy
Skoki nr L/305/98 z dnia 16.06.1998 r. działka
nr 320/5 położona w Sławicy stanowi teren
zainwestowania jednostek osadniczych.
Termin zagospodaro- Nie jest określony.
wania
Cena nieruchomości 6.850,00 zł
Informacja o przezna- Sprzedaż w drodze bezprzetargowej właczeniu do sprzedaży, do ścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu
oddania w użytkowanie działki 1168.
wieczyste, użytkowanie,
najem lub dzierżawę
Termin do złożenia
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchowniosku przez osoby,
mości, którym przysługuje pierwszeństwo w
którym przysługuje
nabyciu nieruchomości wymienionej w wykapierwszeństwo w nabyciu zie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy
nieruchomości na podsta- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
wie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603
2 ustawy z dnia 21 sierpnia z 2004 roku ze zmianami), winny najpóźniej
1997 roku o gospodarce w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia
nieruchomościami (tj. Dz. wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie
U. nr 261 poz. 2603 z 2004 Miasta i Gminy w Skokach.
roku ze zmianami)

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




OGŁOSZENIE !

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, że Zarządzeniem
nr 129/2009 z dnia 21.10.2009 r. ogłoszony został zamiar sprzedaży
działki nr 61 o pow. 0,30 ha we wsi Wysoka.
Sprzedaż odbywać się będzie w formie bezprzetargowej
– na poprawę warunków zagospodarowania
przyległej nieruchomości rolnej
Cena nabycia wynosi 12600 zł
(dwanaście tysięcy sześćset złotych).
Uwaga:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
tj. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) i zainteresowane są nabyciem tej nieruchomości , winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od
daty ogłoszenia wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i
Gminy w Skokach.
Zarządzenie o pełnej treści zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Skoki.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 061-8925-815.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt „kanalizacyjny” rusza
- umowa o dofinansowanie
Projektu podpisana

W dniu 15 października 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa
o dofinansowanie dla Projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Związkiem
Międzygminnym „Puszcza Zielonka” a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aktu podpisania Umowy ze strony Związku dokonali Tomasz Łęcki- Przewodniczący Zarządu Związku, Olga Godynicka-Kubiak - Członek Zarządu
oraz Dorota Trepińska - Główny Księgowy Związku , natomiast ze strony
NFOŚiGW: Małgorzata Skucha - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Janusz
Topolski – Zastępca Głównego Księgowego. W uroczystości uczestniczyły
również: Pani Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód
oraz Pani Wanda Galikowska-Kopacka – Koordynator Projektu ze strony
NFOŚiGW.
Umowa umożliwia rozpoczęcie realizacji Projektu w pełnym zakresie w
ramach Funduszu Spójności oraz reguluje warunki przekazywania dotacji
na konto Projektu oraz sposób jej rozliczenia.
Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej było okazją do podsumowania dotychczasowej realizacji projektu i podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w jego
dotychczasową realizację. Pani Prezes wyraziła uznanie dla Zespołu Związku,
że pomimo tak długiego okresu oczekiwania, wytrwale dążyli do celu. Przedstawiciele NFOŚiGW udzielili licznych wskazówek dotyczących najbliższych
działań w zakresie wdrażania projektu.
W związku z podpisaną umową jeszcze w IV kwartale bieżącego roku
Związek ogłosi przetargi na Inżyniera Kontraktu i Pomoc Techniczną oraz
na roboty budowlano-montażowe, co oznacza, że pierwsze wykopy będą
miały miejsce już wiosną 2010 roku. Bliższe informacje będą systematycznie
zamieszczane na stronie Związku, w zakładce „Kanalizacja”.
Autor: Jednostka Realizująca Projekt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
POWYŻEJ 14.000 EURO
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja
o możliwości składania ofert częściowych:
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Budowa sieci wodociągowej na osiedlu
mieszkaniowym w Skokach
Zakres inwestycji: Sieć wodociągowa z rur PCV PN 10 o średnicy 110mm
o długości 581m, (w tym: hydranty p.poż nadziemne 4 szt. rury stalowe
osłonowe o średnicy 159mm - 32m)
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania wody.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca posiada
uprawnienia, niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności
oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych wykonawca
składa następujące dokumenty :
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie
wcześniej niż 6 m.-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia – dołączyć uprawnienia kierownika
budowy w branży sanitarnej w zakresie budowy wodociągów z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniego samorządu
zawodowego,
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do
dnia 06.11.2009r. do godz. 1200			
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2010
XXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki w dniu 27 października 2009 roku uchwaliła stawki podatków
i opłat lokalnych, które obowiązywać będą na terenie Miasta i Gminy Skoki w roku 2010.
I. Podatek od nieruchomości:
Zgodnie z uchwałą XXXVI/243/09 Rady Miejskiej poszczególne
stawki podatku od nieruchomości wynosić będą:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72
zł od 1m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni;
3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji indywidualnej
(letniskowe) i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę
letniskową – 0,39 zł od 1m2 powierzchni;
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na
cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże – 11,38 zł od
1m2 powierzchni użytkowej;
b) wyłączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele socjalne dla pracowników,
magazynowe i garaże – 10,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,15 zł od 1m2
powierzchni użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,04 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
5) pozostałych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), garaży i budynków gospodarczych usytuowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych
– 6,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) altan i innych obiektów budowlanych położonych na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych – 6,88 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
c) garaży nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) niniejszej Uchwały, gospodarczych i inwentarskich – 3,54 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
d) innych, nie wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a), b), c) niniejszej
uchwały, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości.
Rada zwolniła od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej, przeciwpożarowej oraz z zakresu kultury fizycznej i
sportu;
2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
3) budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu
ścieków.
Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta i Gminy Skoki, w kasie
urzędu lub u wyznaczonych inkasentów.
II. Podatek od środków transportowych:
Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/243/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki
stawki podatku od środków transportowych wynosić będą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 552 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 684 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 782 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

zawieszenie pneumanie mniej m n i e j
tyczne lub równoważne
niż
niż
z pneumatycznym
dwie osie
876
12
13
13
14
936
14
15
996
1 080
15
trzy osie
12
17
924
17
19
996
1 056
19
21
1 116
21
23
1 404
23
25
1 536
25
cztery osie i więcej
12
25
1 116
25
27
1 536
2 016
27
29
29
2 364

zawieszenie inne

996
1 092
1 200
1 356
1 104
1 200
1 296
1 368
1 644
2 028
1 356
2 004
2 352
2 592

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 296 zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
i rodzaju zawieszenia.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

zawieszenie pneumatyczne
nie mniej niż m n i e j
lub równoważne z pneumaniż
tycznym

12
18
25
31
38

18
25
31
38

12
38
40

38
40

dwie osie
1 344
1 404
1 464
1 524
1 632
trzy osie i więcej
1 404
1 584
1 848

inne zawieszenie

1 524
1 692
1 860
2 028
2 100
1 848
1 944
2 628

11

10
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego – 396 zł
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju
zawieszenia,
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów
(w tonach)
nie mniej
niż

12
18
25

mniej niż

18
25

Stawka podatku
(w złotych)
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z
pneumatycznym

jedna oś
432
480
528

inne zawieszenie

624
696
780

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

dwie osie
516
672
876
1 212
trzy osie i więcej
840
1 128

744
936
1 356
1 800
1 260
1 656

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 720 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 596 zł
III. Podatek rolny i podatek leśny.
Stawki podatku rolnego i podatku leśnego pozostają niezmienione i
podatki te są płatne na zasadach obowiązujących w roku 2009.
IV. Opłata targowa
Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2010 nie ulegają
zmianie i pozostają na poziomie obowiązującym w latach 2008 i 2009.
V. Opłata od posiadania psów.
Rada Miejska podobnie jak w latach 2008 i 2009, postanowiła nie
wprowadzać opłaty od posiadania psów.
E. Lubawy

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

NAGRODY DLA LAUREATÓW

Prawie stu uczestników konkursów zorganizowanych w tegorocznej gminnej edycji kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy
Umysł ” odebrało z rąk Pana Burmistrza Tadeusza Kłosa nagrody.
Uroczystość ich wręczenia odbyła się dnia 08.10.2009 r. w Bibliotece
Publicznej w Skokach.
Nagrodzeni zostali młodzi sportowcy, plastycy, dziennikarze, śpiewacy, matematycy i miłośnicy ojczystego języka. Każdy laureat otrzymał
pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Liczba zgromadzonych na sali
młodych ludzi może wskazywać na to, że kampania cieszy się zainteresowaniem. Czwartkowe podsumowanie zakończyło wiosenno – letnią
jej część i zapoczątkowało część jesienno - zimową. Ulotki dotyczące
konkursów ogólnopolskich organizowanych od września przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych oraz Fundację Trzeźwy
Umysł, szkoły otrzymały od gminnego koordynatora ds. uzależnień już w
kwietniu. Szkolni koordynatorzy mieli zatem dużo czasu, aby zapoznać z
nimi uczniów. Tradycyjnie działaniom ogólnopolskim towarzyszyć będą
przedsięwzięcia lokalne. Już dziś zapraszamy wszystkich miłośników
sztuki aktorskiej do wzięcia udziału w II Gminnym Przeglądzie Spektakli
Profilaktycznych, który odbędzie się w grudniu.
Informujemy, ze w gminnym konkursie na gazetkę o tematyce profilaktycznej
o nagrodę gminnego koordynatora do spraw uzależnień przyznano tylko jedną
nagrodę, którą otrzymał zespół redakcyjny grupy viii dziewcząt z Młodzieżowego
Ośrodka wychowawczego w Antoniewie.

			

Małgorzata Szpendowska– Wylegalska
gminny koordynator kampanii ZTU

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach
Gminny Koordynator ds. Uzależnień
oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mają zaszczyt zaprosić wszystkie grupy teatralne
działające na terenie miasta i gminy
do wzięcia udziału w
II Gminnym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych
który odbędzie się 11-12 grudnia 2009 roku
w Bibliotece Publicznej w Skokach
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie www.gmina-skoki.pl
GMINNY KOORDYNATOR DS. UZALEŻNIEŃ PPRZYPOMINA
O TRWAJĄCYM KONKURSIE NA REKLAMĘ PROFILAKTYCZNĄ,
ZAINTERSOWANYM WZIĘCIEM W NIM UDZIAŁU PRZEDŁUŻA
SIĘ TERMIN SKŁADANIA PRAC
DO DNIA 15 LISTOPADA
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.gmina-skoki.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu
oraz Samorząd Gminy Skoki
serdecznie zapraszają seniorów i seniorki z gminy Skoki
do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od
2.11.2009 r.- 30.04.2010 r.
„AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW W SKOKACH”
Projekt skierowany jest do seniorów i seniorek z gminy Skoki
nieaktywnych zawodowo zgłaszających chęć podniesienia poziomu
wykształcenia i kwalifikacji poprzez uczestniczenie w cyklu wykładów edukacyjnych "Sięgnij po wiedzę!".
Tematyka wykładów będzie dotyczyła zagadnień z zakresu
m.in.: kultury, podróży, historii, medycyny.
Wszystkie wykłady edukacyjne prowadzone w ramach projektu są
BEZPLATNE.
Każdy z seniorów będzie uczestniczył
w minimum 5 (wybranych przez siebie) z 20 proponowanych wykładów.
REKRUTACJA TRWA!
Zgłoszenia przyjmowane są:
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. 061 892 58 00, Fax. 061 892 58 03,
email: sekretarz@skoki.nowoczesnagmina.pl
oraz u pani Małgorzaty Kościelniak – koordynator projektu, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu adres: ul. Szyperska 3/1,
tel. 853 34 33, fax 061 855 33 07, mkoscielniak@poznan.frdl.pl

Partner projektuGmina Skokiul. Ciastowicza 1162-085 Skoki www.gmina-skoki.
plsekretarz@skoki.nowoczesnagmina.pl

Biuro projektuFundacja Rozwoju Demokracji LokalnejOśrodek Regionalny w Poznaniu
61-754 Poznań, ul. Szyperska 3/1tel. (0-61) 853 34 33, fax. (0-61) 855 33 07www.poznan.frdl.pl
e-mail: seniorzy@poznan.frdl.pl

IV Gala produktów Lokalnych
Tradycyjnych i Regionalnych
pod hasłem Łowickie!
Tak kolorowo w naszej Gminie robi się tylko raz w roku! Podczas Gali Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych, w tym roku organizowanej już po raz IV 24 października pod hasłem Łowickie!
Gali na samym początku przyświecała
idea promowania i integracji lokalnych twórców, rękodzielników, firm oraz środowisk
wiejskich. Jednakże Gala jak każde inne
przedsięwzięcie zaczęła ewoluować i stała się
miejscem prezentacji swoich wyrobów twórców z innych rejonów naszego województwa
oraz z po za niego.
W tym roku jeszcze bardziej poszerzono jej
formułę. Organizatorzy zapragnęli pokazać
Skoczanom kulturę ludową zupełnie innego
rejonu etnograficznego. Zaowocowało to
zaproszeniem do nas grupy twórców ludowych i artystów z przepięknego, kolorowego
regionu Łowickiego leżącego między Łodzią
a Warszawą na terenie Mazowsza, będącego
symbolem polskiej kultury ludowej. Na terenie Łowicza i okolic kulturę ludową wraz z
jej wytworami kultywuje się na co dzień, jest
ona żywa i autentyczna, a co najważniejsze
nie wymiera wraz ze starszym pokoleniem.
Młodzież na tamtym obszarze żywo jest
zainteresowana jej podtrzymywaniem, co w
obecnych czasach jest fenomenem nie tylko
na skalę naszego kraju. Mogliśmy podziwiać
haft, rzeźby, przepiękne wycinanki oraz inne
produkty ludowej tradycji Łowicza. Na scenie
w trzech odsłonach nastąpiła inscenizacja
„Wesela Łowickiego”, wykonana przez artystów z Grupy Regionalnej "Urzeczanie".
Jak na wesele przystało oprócz typowych
obrzędów był i typowy stół biesiadny suto
zastawiony jadłem i napitkiem.
Należy nadmienić iż honorowy patronat
nad Galą uchwałą Rady Powiatu Łowickiego objął Starosta Łowicki pan Janusz
Michalak.
Oprócz gości z Powiatu Łowickiego tradycyjnie swoje wyroby prezentowali wystawcy
z Gminy Skoki, Powiatu Wągrowieckiego,
a także z innych rejonów Wielkopolski i nie
tylko.
Łącznie zaproszenie do zaprezentowania
swojej twórczości przyjęło 30 wystawców:
- Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
- Sołectwo z Jabłkowa
- Katarzyna Klewenhagen i Justyna Orchowicz ze Skoków - rękodzieło z masy solnej
- Agnieszka Mańka z Kakulina
- Świetlica Socjoterapeutyczna Przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Skokach
- NELTEX- Kornelia Koteras z Kuszewa
- Zakład Aktywności Zawodowej z Gołaszewa

- SAVITOR z Gniezna - producent krówek
- Marek Siuda z Dopiewa – biżuteria metaloplastyka
- Mieczysław Kogut z Ludom – rzeźba i
relief
- Galeria Lwowska -Alicja Łukasiewicz-Żaczek z Puszczykowa
- Iwona Ciężkowska-Stencel z Poznania
– Decupage malowane drewno
- PPH Koneser - Maria Lewicka z Gniezna
– rękodzieło artystyczne ze skóry
- Anna Sobczak z Nowego Tomyśla – szkło
zdobione cyną i bursztynem
- Teresa i Adam Jankiewicz z Wągrowca
– rzeźby
- Gustawa Patro z Wągrowca – regionalistka,
twórczyni ludowa
- Zofia Korpys z Wągrowca - dziewiarstwo
ręczne+haft
- Henryka i Zdzisław Giwer z Wałcza – rzemiosło artystyczne z drewna, warsztaty
pracy z papieru dla dzieci
- Bogumiła Borkowska - Grupa Twórcza
Ziemi Wałeckiej
- Eugeniusz Tacik z Ostroroga – rzeźbiarz
- Ewa i Dariusz Nowaccy z Kożuchowa – artystyczne wyroby ze sznurka
- Małgorzata Kościelniak z Czerwonaka
- Decupage
- Katarzyna Maćkowiak z Czerwonaka – artystyczna pracownia witraży
- Monika Miller z Dymaczewa Starego – wyroby z masy solnej, decupage, malowanie
szkło, biżuteria artystyczna
- Krystyna Laskowska-Dzięciołowska z Poznania - wiklina i biżuteria artystyczna
- Andrzej Przybyła z Pobiedzisk – pszczelarz
- Twórcy Ludowi Ziemi Łowickiej
- Firma Bracia Urbanek z Łowicza – tradycyjne przetwory
- Jacek Drzymała – witraże
- Danuta Charytoniuk z Gdańska – biżuteria szklana w srebrze
W hali zrobiło się barwnie i gwarno, po
uroczystym otwarciu przez pana Burmistrza, odwiedzający stoiska mogli podziwiać
rękodzielnicze prace wystawców, spróbować
swojskich domowych wypieków oraz innych
dań regionalnych, popróbować smacznego
miodu. Wszystkie prezentowane wyroby
można było kupić, a wśród nich przepiękną
biżuterię z metalu, szkła oraz srebra, rzeźby,

obrazy, haftowane oraz wykonane szydełkiem
ozdoby. Nie zabrakło przepięknych wiklinowych koszy, oraz smacznego pieczywa czy
cukierków.
Odwiedzający nie tylko mogli kupić gotowe wyroby, mieli także możliwość zobaczyć
jak one powstają, min. kosze wiklinowe,
rzeźbione postacie, biżuteria ozdobna, czy
pęknie ozdabiane metodą decupage bibeloty
domowe. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, które mogły uczestniczyć w warsztatach
pt. „Wypleć to sam" na których powstawały
przepiękne wyroby z papieru.
Głównym założeniem organizatorów
tej uroczystości była integracja lokalnego
środowiska, promowanie ich na lokalnym
rynku, oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zapoznania się z nimi. Prezentacji
stoisk poprzez krótką rozmowę z każdym z
wystawców dokonał współprowadzący obok
Karoliny Stefaniak Galę Piotr Wiśniewski.
Prezentacja ta przybliżyła zebranym w hali
widzom prezentowane wyroby, a miało to
szczególne znaczenie z uwagi na fakt iż każdy
z wystawców walczył o Puchar w konkursie na
„Najlepszego Wystawcę". Wyboru poprzez
głosowanie dokonywała publiczność przybyła
na imprezę.
Galę Produktów zakończyło rozlosowanie
nagród wśród głosującej publiczności, a także
wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim wystawcom oraz pucharów zwycięzcom
konkursu na „Najlepszego Wystawcę"
Puchary otrzymali:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
II miejsce - Katarzyna Klewenhagen i Justyna
Orchowicz ze Skoków
III miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej
z Gołaszewa
IV miejsce – Grupa Twórców Ludowych z
Łowicza
V miejsce – NELTEX z Kornelia Koteras
z Kuszewa.
Organizatorzy już myślą pod jakim hasłem zorganizować kolejną Galę tzn. jaki
rejon kulturowy tym razem zaprezentować
Skoczanom.
Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć oraz
filmu z Gali na stronie www.gmina-skoki.pl.
Karolina Stefaniak

12

13

15

14

AKCJA ZIMOWA 2009/2010

Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że na terenie Miasta i
Gminy Skoki zarządcami poszczególnych dróg są:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Oddział w Wągrowcu tel: (067)2627935
Drogi wojewódzkie:
Nr 196 – relacji Poznań – Wągrowiec (ul. Poznańska i Rościńska w
mieście Skoki)
Nr 197 – relacji Sława Wlkp – Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gnieźnieńska 53, 62 – 100 Wągrowiec
tel (067) 2685480, 0604438431
Drogi powiatowe na terenie miasta Skoki:
ul. Rogozińska, ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Ciastowicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dworcowa, ul. Rakojedzka, ul. Antoniewska,
ul. Topolowa
Drogi powiatowe na terenie gminy Skoki
Lechlin – Łosiniec
(dr. woj. 196) Roszkowo – Popowo Kościelne
Rościnno – Lechlin – Roszkowo
Rakojady – Kakulin – Kuszewo
Raczkowo – Jabłkowo
Glinno – Bliżyce – Wysoka – Pawłowo Skockie
Sławica – Niedźwiedziny – Dzwonow
Kuszewo – Jabłkowo – Rybno Wielkie
Pląskowo – Michalcza
Głęboczek – Dąbrówka Koscielna
Długa Goślina – Potrzanowo – Skoki

Barwną kawalkadą jeźdźców na koniach i pojazdów konnych, udającą się 17.10 br. z ulicy Zamkowej
w Skokach w ponad dwugodzinną przejażdżkę po Gminie, skoccy hodowcy koni rozpoczęli uroczystości
Świętego Huberta.

HUBERTUS 2009

W imprezie Skoczanom towarzyszyli koledzy i przyjaciele, hodowcy koni z Gmin:
Czerwonak, Damasławek i Mieścisko oraz z
Miasta i Gminy Rogoźno.
W programie, którego główne atrakcje tradycyjnie odbywały się na łące nad rzeką Mała
Wełna i jeziorem Rościńskim, planowano:
konkursy zręcznościowe powożenia pojazdami i konkurs trzech beczek oraz gonitwę
„Wielka Potrzanowska” łącznie z pogonią za
lisem w kategorii juniorów i seniorów. Jednak
z uwagi na trudności pogodowe, mroźny i
dżdżysty dzień, przemoczenie ludzi i koni,
zrezygnowano z rozegrania dwóch pierwszych
konkurencji, a prowadzący imprezę Marian
Deminiak zapowiedział ich rozegranie w
formie zabawowej na Sali.
Tak więc, konkurencję ograniczono do
trzech pozostałych. W ich wyniku okazało się,
że wśród zwycięzców królowały amazonki, a

mianowicie:
- w wyścigu „Wielka Potrzanowska” wygrała
Sandra Sobek z Mieściska, drugie miejsce
zajął Tomasz Rozmarynowski z Niemczyna,
a trzecie Anna Walkowiak z Rogoźna;
- w pogoni za lisem w kategorii młodzieżowej zwyciężyła Adrianna Kaczmarek z
Prusiec;
- w pogoni za lisem w kategorii seniorów wygrała, a tym samym Królem polowania została
Weronika Walkowiak z Rogoźna.
W rozegranych na Sali konkurencjach, teraz
już w formie zabawowej, bez udziału koni:
- w konkursie zręczności powożenia zaprzęgiem uczestniczyly 34 pary, z pośród
których na pierwszym miejscu uplasowała się:
Weronika Walkowiak z Rogoźna i Damian
Pluciński ze Skoków, drugie miejsce zajęli:
Anna Lisiecka i Albin Lisiecki z Rościnna, a
trzecie: Marta Wojciechowska z Mieściska i

Tomasz Pluciński ze Skoków;
- w konkursie trzech beczek uczestniczyło 15
par, z pośród których pierwsze miejsce zajęli:
Maja i Przemysław Rosołowie z Rogoźna,
drugie miejsce: Anna Walkowiak i jej partner
Krzysztof z Rogoźna, a trzecie Katarzyna i
Dariusz Dominiakowie ze Skoków.
Zwycięzcy konkursów nagrodzeni zostali
pięknymi pucharami ufundowanymi przez
Burmistrzów Miasta i Gminy Skoki oraz
Rogoźno, a konie uczestniczące w imprezie
udekorowane zostały pamiątkowymi flo.
Zarówno zawodnicy, jak i kibicujący im
widzowie, mogli ogrzać się przy ognisku oraz
rozkoszować się gorącą grochówką, chlebem
ze smalcem, kawą i plackiem oraz przygotowaną na tę okoliczność miętówką, a na końcu
bawić się w trakcie zabawy tanecznej na Sali
przy ulicy Zamkowej.
E. Lubawy

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki
Tel: (061) 8925820
Zarządcą pozostałych ulic i dróg na terenie miasta i gminy jest Urząd
Miasta i Gminy w Skokach
Urząd Miasta i Gminy w Skokach będzie prowadził zimowe utrzymanie
dróg na w/w drogach na odcinku 68,1 km, w standardach 4-tym i 5-tym.
Do 4-tego standardu zaliczono przede wszystkim drogi o regularnej
komunikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu gospodarczym.
Drogi o mniejszym znaczeniu zostały zaliczone do standardu 5-tego.
Jednocześnie informuje prace będą prowadzone wg charakterystyki,
opisu i dopuszczalnych odstępstw w poszczególnych standardach
zimowego utrzymania dróg.
1. Odśnieżanie dróg.
Lp. Stan- Opis stanu utrzymania
dard drogi dla danego standardu
1
IV Jezdnia odśnieżana na
całej szerokości

2

V

Jezdnia odśnieżana w
miejscach występowania
zasp, odśnieżony przynajmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu
śnieg luźny
- 8 godz.
śnieg zajeżdżony
- występuje
języki śniegowe
- występują
zaspy
- 8 godz.
(dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.)
śnieg luźny
- 16 godz.
śnieg zajeżdżony
- występuje
nabój śnieżny
- występuje
zaspy
- do 24 godz.
(dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.)

2. Likwidacja śliskości zimowej.
Lp. Standard
1

IV

2

V

Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstępstwa od
dla danego standardu
standardu po stwierdzeniu
występowania zjawiska
Jezdnia posypywana na odcin- gołoledź
- 8 godz.
kach decydujących o możliwo- Pośniegowa
- 10 godz.
ści ruchu
lodowica
- 8 godz.
Jezdnia posypywana na odcin- gołoledź
- 8 godz.
kach decydujących o możliwo- Pośniegowa
- 10 godz.
ści ruchu

Urząd Miasta i Gminy Skoki w ramach zimowego utrzymania dróg
2009/20010 dysponuje:
a) materiałami do zwalczania śliskości pośniegowej:
– Piasek - 200 ton
- Sól – 50 ton
Do posypywania dróg będzie używana mieszanina piasku z solą (o
zawartości soli ok. 25%)
b) sprzętem:
– piaskarki samochodowe – 2 szt
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone będą systemem
interwencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk
dla przejezdności dróg. Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada
za zimowe utrzymanie dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie pozostałych dróg odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Powiatowy Zarząd Dróg.
3. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych
Wykonawcę prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi na
drogach gminnych wybrano na podstawie przetargu: Zakład Instalacji
Sanitarnych, Bliżyce 5, 62 – 085 Skoki
Uwaga:
Zastrzeżenie i uwagi do stanu technicznego dróg innych niż gminne
należy kierować do w/w zarządców dróg.

Z działalności
inwestycyjnej gminy

Dobiegają końca rozstrzygnięciu ostatnie przetargi na inwestycje
gminne zaplanowane do realizacji w 2009r.
W bieżącym roku zaplanowana jest do wykonania budowa przepompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w Potrzanowie. Na
ogłoszony przetarg, który odbył się w dniu 30 września br. złożono 6
ofert. Najtańszą ofertę zaproponował Zakład Instalacji Sanitarnych
z Bliżyc. Zaproponowana cena w wysokości 374.524,91zł była najkorzystniejszą ofertą. Cena najdroższej oferty wynosiła 638.537,24zł. W
ramach inwestycji powstanie zbiornik retencyjny wody o pojemności
200m3 wraz z zestawem pompowym, który zapewni ciągłość dostawy
wody dla mieszkańców wsi Potrzanowo i Budziszewice. Planowany
termin zakończenia prac do połowa grudnia br.
Kolejny przetarg odbył się 12 października br na budowę odcinka
podbudowy drogi z kruszyw betonowych z recyklingu do nowego
osiedla mieszkaniowego w Sławie Wlkp.
Na ogłoszony przetarg wpłynęło 9 ofert. Proponowane kwoty za
budowę podbudowy drogi o długości 307m wynosiły od 47.897,92zł
do 103.516,91zł. Najtańszą ofertę zaproponował Zakład Usługowo
– Handlowy z Kórnika, z którym zostanie zawarta umowa. Termin
zakończenia prac ustalono na 30.11.2009r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie
zaprasza wszystkich na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ,
która odbędzie się 28.11.2009 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie.
Informacja, zapisy, bilety - tel. 508 185 999
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Na zakończenie sezonu
Rogowo i Biskupin!

Wycieczką do Rogowa i Biskupina, członkowie Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, zakończyli sezon turystyczny roku 2009. W
trakcie wycieczki jej uczestnicy zwiedzili Park Dinozaurów i Muzeum
Ziemi w Rogowie oraz Muzeum Archeologiczne i osadę z epoki Kultury
Łużyckiej w Biskupinie.
Wyjątkowa, słoneczna pogoda sprzyjała wycieczkowiczom, którzy
wykorzystali też ją do plenerowych spotkań i rozmów przy kawie.
Bo przecież, chociaż sezon turystyczny zakończono, nie oznacza to
mniej atrakcji w życiu Związku. Zmienia się jedynie jej charakter, a
wycieczki i zabawy przy ognisku zastąpią wyprawy do kina i operetki
oraz spotkania przy muzyce.
A wkrótce przecież, bo już 29 października czekają nas uroczystości
Jubileuszowe związane z 30-leciem powstania Koła Emeryckiego w
Skokach.
E. Lubawy

„Spinning 2009” – wędkarze
łowią na Warcie!

Amatorzy spinningu z Koła Wędkarskiego w Skokach 11.10. br.
próbowali swych umiejętności i szczęścia w zawodach spinningowych
na Warcie w miejscowości Lutom Stary.
W 4 godzinne szranki, od godz. 9 do 13 stanęło 16 zawodników, a
ich trofeum stały się 3 szczupaki i 4 okonie. Po komisyjnym zważeniu
ryb i ogłoszeniu wyników, okazało się, że tym razem najlepszym był
Wojciech Kłosowski, legitymujący się szczupakiem o wadze 1,12kg.
Drugim miejscem ze szczupakiem o wadze 0.80kg może chełpić się
Marian Bałażyk, a trzecim miejscem ze szczupakiem o 0,02 kg lżejszym,
bo ważącym 0,78kg Szymon Kaczmarek.
Imprezę zakończono wspólnym posiłkiem przy barszczyku, kawie i
grzanej kiełbasce.
E. Lubawy

Łukasz Nowak
– wicemistrzem Polski
w chodzie sportowym!

Startujący 3.10.2009r. w miejscowości Hollenburg-Krems koło
Wiednia w międzynarodowych zawodach w chodzie sportowym na
olimpijskim dystansie 50 km, 21-letni mieszkaniec Skoków Łukasz
Nowak, wychodził swój życiowy sukces.
Łukasz, w ramach tej imprezy,
w której rozgrywane były równocześnie Mistrzostwa
Polski Seniorów,
z czasem 3 godziny, 58 minut i 57
sekund, zajął II
miejsce. Tym samym zyskał Srebrny Medal, zdobył
tytuł Wicemistrza
Polski i zyskał Mistrzowską Międzynarodową Klasę Sportową.
E. Lubawy

Ceny zbóż

Obecnie (z dnia 27 października 2009 r) ceny skupu zbóż są na poziomie: żyto na mąkę = ok. 230-250 zł/tona, pszenica na mąkę = ok.
450 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok.
430-440 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 310 zł/tona, jęczmień na paszę
w cenie ok. 340 zł/t. Do ceny doliczyć 3 lub 6 % VAT. Rok temu w tym
samym okresie ceny skupu zbóż były ok. 100 - 130 zł za tonę wyższe.
Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 25 zł, a
pszenicy nawet 25 – 30 zł zł za 50 kg.

Ceny tuczników
i bydła rzeźnego

Cena skupu tuczników (z dnia 17 września br.) - wynosi średnio
3,80 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest niższa o ok.
0,30 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie
– do 175 zł/szt. Pogłowie trzody jest nadal mniejsze niż dawniej. Cena
skupu młodego bydła rzeźnego: byki ok. 5,20 – 5,30 zł/kg, krowy ok.
4,10 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.

Inne wiadomości

Ceny skupu zbóż są nadal dużo niższe niż w ostatnich latach.
Większość rolników magazynuje zboże z przeznaczeniem na paszę
dla trzody. Niższe ceny skupu tuczników wynikają głównie z powodu
zmniejszenia się sprzedaży mięsa i wędlin w sklepach. Może częściowo
z powodu importu.
Nadal trudna jest sytuacja producentów mleka z uwagi na niskie
ceny skupu.
Aktualne warunki pogodowe i wilgotność gleby są sprzyjające do należytego wykonania orki zimowej pod zasiewy wiosenne. Szczególnie na
lepszych glebach utworzyła się tzw. „podeszwa płużna” , czyli warstwa
ubitej ziemi od opon ciągników i corocznej orki na tej samej głębokości.
Wzruszenie tej warstwy nawet o 2 – 3 cm poprawi urodzajność gleby,
zwiększy plony roślin.
Do 30 września br. rolnicy mogli składać wnioski o dotacje do oleju
napędowego kupionego na fakturę w okresie od marca do sierpnia
2009 r. W tym roku taka dotacja wynosi 73,10 zł na 1 ha użytków rolnych. Szkoda, że kilku rolników naszej gminy nie złożyło w terminie
takich wniosków.
W bieżącym roku ARiMR wcześniej niż w ubiegłych latach realizuje
dopłaty z tak zwanego ONW. Cześć rolników już taką dopłatę za 2009
r otrzymała. Pozostałe dopłaty bezpośrednie będą realizowane od
grudnia 2009 roku. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o „Ubezpieczeniu
minimum 50 % powierzchni zasiewów” rolnicy mogą już ubezpieczać
zasiewy ozime.
Uwaga Rolnicy!
Dnia 17 listopada br zapraszam na szkolenie, którego główny temat
to „Jak wybrać najtańsze źródło finansowania inwestycji” w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo inne wiadomości rolnicze. Szkolenie
odbędzie się o godz. 11-tej w sali Biblioteki w Skokach.
Skoki, 27 października 2009 r.
Doradca Rolników
Stanisław Kida

„Witaminowa przygoda”
w skockiej Bibliotece

Teatr „Promyk” z Poznania po raz kolejny zaprezentował się przed
skocką publicznością .
Najmłodsi przyjaciele biblioteki obejrzeli 9 października przedstawienie pt. „Witaminowa przygoda”, którego głównymi bohaterami
byli znani dzieciom mieszkańcy naszych lasów.
Aktorzy Teatru Pan Grzegorz Ociepka i Pan Piotr Grabowski
wspólnie z bohaterami przedstawienia: zajączkami, wilkiem i ptaszkami zachęcili do aktywnego uczestnictwa w bajce wszystkie dzieci.
Na twarzach naszych milusińskich malował się promienny uśmiech,
a sala Biblioteki rozbrzmiewała od gromkich okrzyków, oklasków i
spontanicznej radości.
Tematem przewodnim tego przedstawienia były witaminy. Witaminy, które dzieci niestety chętnie zastępują słodyczami. Chcąc zachęcić
młodych widzów do spożywania witamin, organizatorzy częstowali
smacznymi, soczystymi jabłkami. I jak mówią słowa piosenki, znanej
i lubianej:
„… Źle jest mieć apetyt wielki na ciasteczka i cukierki. Jedz owoce i
jarzyny, marchew, jabłka i maliny. Chcąc w królestwie żyć witamin za
pan brat żyj z owocami …”.
Sylwia Popadowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SKOKACH ZAPRASZA !!!

Kolejny XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już
tuż, tuż.
10 stycznia 2010 niechaj po raz ósmy gorące serca mieszkańców
gminy Skoki zapłoną dla Fundacji. Wszystkich chętnych do włączenia
się do jedynej takiej akcji w Polsce serdecznie zapraszamy.
Czekamy na Was Drodzy Wolontariusze codziennie od 9 do 17 w
skockiej bibliotece.
Sztab „Gorące Serca”
w Skokach

BIBLIOTEKA MIASTA I GMINY SKOKI
SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI
W WIEKU SZKOLNYM
NA COTYGODNIOWE SPOTKANIA

DZIECIĘCEGO KLUBU CZYTELNICZEGO
W PONIEDZIAŁKI NA GODZINĘ 17:00
DO SALI BIBLIOTEKI ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spędzało miło czas, jednocześnie się
ucząc…
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko doskonaliło umiejętności czytania ze zrozumieniem…
Jeśli jesteś zwolennikiem łączenia nauki z zabawą…
Jeśli chcesz w ciekawy sposób przekazywać swojemu dziecku wiedzę
o świecie…
Jeśli dbasz o prawidłowy rozwój kontaktów swojego dziecka
z rówieśnikami…
Zaproś swoje pociechy do Dziecięcego Klubu Czytelniczego

KLUB MOLIKÓW KSIĄŻKOWYCH
ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA BAJKOWE SPOTKANIA Z BOHATERAMI
ULUBIONYCH KSIĄŻEK MALUCHÓW
do biblioteki Miasta i Gminy Skoki co dwa tygodnie (środa)
o godzinie 15:30.
Na każdym spotkaniu, dzieci mają możliwość posłuchania bajek,
czytanych przez animatorów.
Klub Molików Książkowych to także liczne gry i zabawy, to świetny
sposób na spędzenie jesiennych popołudni oraz fantastyczna okazja
do zawarcia nowych przyjaźni!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Nr telefonu 61- 8925- 199

Ferie z Biblioteką

Przyjmujemy zapisy dzieci w wieku od lat 7 do lat 12 (grupa 40
osobowa) do udziału w zimowisku organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Skokach. Program ferii podamy w terminie późniejszym,
po 15 listopada 2009. Telefon: 618925822, 798824520, mail: bibliotekaskoki@neostrada.pl. Zapraszamy.
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Uczniowie zasiadający w scenicznych ławach szkolnych udowodnili, że
szkoła traktowana z przymrużeniem oka może być bardzo zabawna.
Uroczystość została zakończona występami wokalnymi zespołu „Fantazja”, recytacją wierszy i prezentacją multimedialną.

Z ŻYCIA SOŁECTW
pożegnali lato!

Spotkaniem plenerowym przy muzyce i biesiadnym stole, na placu
zabaw przed Świetlicą Wiejską, w sobotę 12 września br. mieszkańcy
Sołectwa Budziszewice pożegnali lato 2009 roku.
Zebranym, wśród których oprócz mieszkańców wsi widzieliśmy
zaprzyjaźnione panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie,
przygrywała Kapela „Swoja wiara” z Murowanej Gośliny, która też
zapewniła melodie w trakcie trwającej do późnych godzin nocnych
zabawy tanecznej. O podniebienie uczestników zadbały miejscowe
panie, które własnoręcznie przygotowały pyszną karkówkę i zimny
bufet. Ale tradycyjnie już, nie obyło się też bez aromatycznej kawy i
słodkich wypieków.

Imprezę zorganizowano z inicjatywy pani Sołtys Henryki Kluj,
którą solidarnie wsparły koleżanki, a której inicjatywa spotkała się z
przychylnym potraktowaniem ze strony chcących zachować anonimowość sponsorów, którym pani Henia za okazaną życzliwość serdecznie
dziękuje.
E. Lubawy

Kontynuują zwyczaje
ojców!

Mając za sobą czynny udział w Gminnym Święcie Plonów, nie spoczęli na laurach i kontynuując zwyczaje ojców i dziadków, 29 września
br. zorganizowali Dożynki Parafialno - Obwodowe w Rejowcu.
W uroczystościach Dożynkowych oprócz gospodarzy – mieszkańców
Rejowca, udział wzięli i z wieńcami dożynkowymi przybyli rolnicy z
Brzeźna, Szczodrochowa, Niedźwiedzin i z Wysokiej.
Wszyscy przybyli, spotkali się w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu, gdzie ksiądz proboszcz Henryk
Badura odprawił Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników, a
poszczególne delegacje, wieńce symbolizujące tegoroczne zbiory,
złożyły u stóp ołtarza. Z kolei uczestnicy przemieścili się na plac przy
Świetlicy Wiejskiej. Teraz też Sołtys Rejowca, pani Ewa Zygmaniak, w
imieniu organizatorów przywitała przybyłych gości. Z kolei nastąpiła
ceremonia wręczenia symbolicznego chleba z tegorocznych zbiorów
na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa. Ceremoni tej dopełnili Starostowie Dożynkowi: pani Iwona Skorupa i pan Arkadiusz Sommerfeld, a
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Migasiewiczem podzielili się chlebem z uczestnikami uroczystości.
Uroczystości dożynkowe swymi przyśpiewkami ubarwiła Grupa
Artystyczna „Skoczki”, która też po części oficjalnej w Koncercie zaprezentowała się publiczności. W części artystycznej wszyscy przybyli
doskonale bawili się też w czasie występu Kabaretu „Nie dej sie” z Koła
Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, który zaprezentował program pt.
„Biuro Matrymonialne”.
Spotkanie w dniu 29 września zakończyła zabawa taneczna, do której
muzykę zabezpieczyli Anna i Stanisław Kaczmarkowie.
E. Lubawy

Zmodernizowali Świetlicę

Ponad 60-ciu mieszkańców, od najmłodszych dzieci do najstarszych seniorów, mieszkańców Stawian przybyło w dniu 16.10 br. na
uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej Świetlicy Wiejskiej
w Stawianach.
Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi,
po której ksiądz proboszcz Henryk Badura dokonał poświęcenia
pomieszczeń Świetlicy. Następnie, po powitaniu uczestników przez
Sołtysa, Burmistrz Tadeusz Kłos podziękował mieszkańcom zaangażowanym w bezpośrednie prace związane z modernizacją obiektu,
a młodzi mieszkańcy Stawian recytowali specjalne na tę okoliczność
przygotowane wiersze.
Wszyscy przybyli, znający wcześniej Świetlicę, zachwycali się tym
co zobaczyli. Bo rzeczywiście pomieszczenia dawnej PGR-owskiej
hydroforni prezentowały się znakomicie. A przecież, wszystko to, a
więc obniżony, zawieszony na rusztowaniu sufit z płyt OWA, wyszpachlowane i wymalowane ściany oraz obudowany, dostarczony przez
Gminę wkład kominkowy, to dzieło ich współmieszkańców. To Sołtys
Tomasz Jeżewski oraz Mirosław Zdanek, Alfred Zygmaniak, Mariusz
Wasilewski, Bernard Zdanek, Piotr Jabłoński i Tomasz Charubin,
mając do dyspozycji oferowane z budżetu Gminy 15.000zł. na zakup
materiałów, nie szczedząc sił i czasu, postanowili zmienić wizerunek
swej Świetlicy i zamierzenie to doskonale im się udało.
Wieczór w Stawianach zakończył wspólny posiłek, uczestników, w
trakcie którego snuto wspomnienia i rozmawiano o sprawach nurtujących mieszkańców (marzeniem młodzieży jest pozyskanie bilardu
do Świetlicy).
I chociaż oficjalne podziękowania pod adresem wszystkich zasłużonych wyrażono już w trakcie ceremonii oddania obiektu, spełniając
życzenia Sołtysa jeszcze raz dziękujemy Panom: Mirosławowi Zdanek,
Alfredowi Zygmaniak, Mariuszowi Wasilewskiemu, Bernardowi Zdanek, Piotrowi Jabłońskiemu i Tomaszowi Charubin za zaangażowanie
w pracach modernizacyjnych, a Paniom: Annie Gronowicz i Angelice
Charubin za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
E. Lubawy

Spotkanie w Sławicy

Pan Henryk Sikora – sołtys wsi jest inicjatorem cyklicznych spotkań
mieszkańców Sławicy. Tematem wiodącym tych spotkań są - powiedzmy ogólnie … wpomnienia.
Każdy z przybyłych przynosi coś do zjedzenia, może przynieść
również co innego. Panuje w tej kwestii zupełna dowolność. Fakt jest
jeden w pomieszczeniu udostępnianym przez gospodarza jest nie tylko
ciepło i sympatycznie, jest też co zjeść i … wypić.
Wracajmy jednak do wspomnień. Niejeden z nas powiedziałby, że
takie spotkanie to nic nowego. Tu muszę zaprotestować – o nie, nic
bardziej mylnego. Okazuje się, że gospodarz spotkania jest autorem
filmów video i w sobotę 17 października przedstawił film dokumentalny po roboczym tytułem „Sławica”. Na nagraniu z 1994 roku Autor
uwiecznił każdy zakątek wsi, tereny rekreacyjne, drogi, jeziora, w kadrze
znaleźli się też mieszkańcy, naturalnie o całe piętnaście lat młodsi. Heniu
nie odpuścił nawet swojej rodzinie i to dzięki Bogu, ponieważ urodziwe
dziewczyny dodały temu dokumentowi artystycznej lekkości.
Powiem Państwu szczerze, dopiero konfrontacja pokazanych zdjęć
ze stanem obecnym pozwala na stwierdzenie, jak wiele się zmieniło
lub jak kto woli - jak wiele się zrobiło przez minione 15 lat.
Blisko 30 osób obecnych na spotkaniu w tym zaproszony Burmistrz
Miasta i Gminy - prywatnie mieszkaniec leżącego nieopodal Brzeźna,
rozdyskutowało się nie na żarty. I wielka szkoda , że nie dane mi było
być dłużej, obowiązki reporterskie wzywały i trzeba było opuścić
wyjątkowo gościnną Sławicę.
Redakcja

ZAPROSZENIE

Z OKAZJI 90-LECIA POLSKIEJ SZKOŁY W SKOKACH PRZEWODNICZĄCY KOMITETU OBCHODÓW BURMISTRZ MIASTA I GMINY I DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZAPRASZAJĄ BYŁYCH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I MIESZKAŃCÓW NA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE, KTÓRE
ODBĘDĄ SIĘ 20-21.11.2009R.
Program uroczystości:
20.10.2009r.
9.00 Msza Święta
9.45 Przemarsz korowodu
10.15 Uroczysta akademia w hali sportowej
21.10.2009r.
12-14.00 Zwiedzanie szkoły podstawowej, oglądanie wystaw, Pamiątek,
zdjęć z kronik szkolnych i innych ekspozycji.

Rocznica pontyfikatu
Jana Pawła II

Ten uroczysty i tak ważny dla Polaków dzień stał się po raz kolejny
okazją do refleksji, zadumy i wspomnień.
Cała społeczność szkolna została zaproszona przez organizatorów
Barbarę Surdyk, Alicję Kramer, Katarzynę Dziel na przedstawienie w
wykonaniu podopiecznych, którzy wcielili się w role dzieci, dla których
Jan Paweł II stał się niepodważalnym autorytetem. Symbolem gorliwej
wiary stał się sceniczny Piotruś, doświadczony przez życie, zdany tylko
na swoje siły, odtrącony i pozbawiony wsparcia dorosłych. Dzięki swej
gorliwej wierze spotyka go najwyższy zaszczyt – korespondencja z
Ojcem Świętym. Odtąd zmienia się jego życie.
Scenka teatralna poruszyła najskrytsze uczucia drzemiące na dnie
duszy, czego wyrazem było skupienie widzów i gorące brawa na zakończenie spektaklu.

Październik miesiącem
bibliotek szkolnych

Z okazji miesiąca bibliotek szkolnych zorganizowano kilka imprez zachęcających do czytania i odwiedzania szkolnej biblioteki. Na korytarzu o święcie przypominały gazetki, a w bibliotece kiermasz książek.
Na początku października w ramach obchodów Tygodnia Zwierząt
przygotowano gazetkę i wystawę książek, a najlepsi czytelnicy z
młodszych klas spotkali się z leśniczym Zbigniewem Wasylewiczem.
Uczniowie zarzucili gościa mnóstwem pytań o zwierzęta żyjące w naszych lasach i z ciekawością słuchali wskazówek dotyczących oswajania
dzikiej zwierzyny. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania
opowiadania ,,Kajtek” w wykonaniu pana Zbigniewa.
18 października grono czytelników spotkało się z pisarką Elizą Piotrowską, która przyjechała na spotkanie do Biblioteki Raczyńskich
prosto z Rzymu, w którym mieszka od lat. Pani Eliza jest autorką kilku
publikacji o Poznaniu, a wszystkie jej książki cieszą się ogromnym
zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Fragmentów Cioci Jadzi
wysłuchaliśmy w wykonaniu aktorki Edyty Jungowskiej.
Lidia Eksler

Dzień Nauczyciela

Tego dnia uczniowie przygotowali dla swych nauczycieli i wychowawców przedstawienie, będące wyrazem podziękowań i uznania ich pracy.
Grupa młodych aktorów pod opieką Wiolety Grzegorzewskiej, Renaty
Stróżewskiej, Wioletty Molińskiej, Pauliny Pytlińskiej zaprezentowała
scenkę teatralną suto okraszoną dowcipami z zeszytów uczniowskich.

Pasowanie
pierwszoklasistów

Tradycyjnie w Święto Edukacji Narodowej odbyło się w naszej szkole pasowanie pierwszoklasistów. W obecności rodziców, władz samorządowych
i zaproszonych gości 63 najmłodszych uczniów zostało przyjętych w poczet
społeczności szkolnej. Zanim nastąpił akt pasowania dzieci zaprezentowały program artystyczny. Rodzice wręczyli swym pociechom upominki,
a dzieci rodzicom list traktujący o potrzebach małego dziecka-ucznia.

Piękne czytanie

15 października uczniowie klas trzecich uczestniczyli w VII Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania pod Patronatem Honorowym
Burmistrza Miasta Wągrowca. Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Moszczyńska, która zdobyła wyróżnienie i Krzysztof Neldner
uhonorowany specjalnym wyróżnieniem za interpretację utworu.

Sport w szkole

• 28 września w Kobylcu, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza zajęła III miejsce, spośród trzynastu
startujących szkół podstawowych. Gratulujemy!!!
Skład zespołu: Kostecka Anna IVa, Chudzik Luiza VIb, Kopydłowska
Blanka Vc, Kucz Daria VIa, Szczepaniak Dominika VIa, Andryszczyk
Artur VIc, Dorawa Radosław Vc, Druciarek Mikołaj VIc, Grabiszewski Denis Vb, Nowak Paweł Va, Szymaś Bartosz Vc.
Opiekun: Katarzyna Dziel
• 2 października przy Szkole Podstawowej w Siennie miały miejsce
XVII Sienneńskie Biegi Przełajowe. Z naszej szkoły startowało aż
trzydziestu zawodników w kategoriach wiekowych klas I - II, III - IV
oraz V – VI. Najlepsze uzyskane wyniki to:
I miejsce Eweliny Szymańskiej oraz III miejsce Katarzyny Szczepaniak
w kategorii dziewcząt klas III – IV. Ponadto bardzo dobrą pozycję
uzyskali: Jakub Kubiński – IV m., Blanka Kopydłowska – VIIm., Daria
Kucz – VIIIm, Denis Grabiszewski – VIIIm, Michał Grabiszewski
– IXm., Adrian Szwed XIm., Piotr Teofilewski – XIIIm., Anna Kostecka – XVm. oraz Artur Andryszczyk – XVIIm. W/w zawodnicy
zdobyli dodatkowe punkty dla naszej szkoły, dzięki czemu w klasyfikacji
wszystkich startujących szkół podstawowych, których było trzynaście,
zajęliśmy IV pozycję.
Pozostali startujący zawodnicy: Anna Surdyk, Izabela Klewenhagen,
Patrycja Korczak, Sara Krych, Jagoda Berent, Marta Dudzińska, Adrian Dudek, Rafał Zaranek, Zuzanna Rychlicka, Agata Smykowska,
Michalina Krzymieniewska, Dominika Szczepaniak, Luiza Chudzik,
Katarzyna Koperska, Hubert Łukaszewski, Paweł Nowak, Bartosz
Szymaś, Szymon Burzyński i Edward Surdyk.
Opiekunowie: Katarzyna Dziel i Janusz Bojarski
• 6 października w Stanisławówce ośmioro uczniów pod opieką
Katarzyny Dziel, uczestniczyło w półfinale Mistrzostw Wielkopolski w
Indywidualnych Biegach na Orientację. Aż siedmioro z nich zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego, który odbył się 24 października
w Poznaniu. W Finale Mistrzostw Wielkopolski brali udział najlepsi
zawodnicy z całego województwa. Tytuł mistrzowski i I miejsce w Wielkopolsce zajął uczeń naszej szkoły - Mikołaj Druciarek z klasy VIc.
Jest to ogromny sukces nie tylko dla tego zawodnika, ale również dla
naszej szkoły. Pozostali zawodnicy tj.: Luiza Chudzik VIb, Dominika
Szczepaniak VIa, Bartosz Szymaś Vc oraz Edward Surdyk Vc osiągnęli
również wysokie pozycje, dzięki czemu zdobyli wiele cennych punktów,
liczących się w klasyfikacji drużynowej. Oficjalne wyniki tej drużynowej
rywalizacji podane zostaną w późniejszym terminie.
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II miejsce dla zawodników z gimnazjum

Kolorowe kulki spadają na podłogę i toczą się daleko po sali sportowej… coraz częściej organizowane są w kraju różnego rodzaju imprezy
rekreacyjno-sportowe przez samorządy, stowarzyszenia, fundacje,
firmy, w którychbocce jest jednym z punktów programu. Bocce – kule,
boccia – kula; jest to rzutna gra rekreacyjno sportowa zwana we Włoszech bocce, we Francji – boule, w Anglii – bowles, co znaczy po polsku
kule. Większość krajów przyjęła nazwę bocce, wobec tego Towarzystwo
Gry w Bocce Warszawa uznało za słuszne przyjąć tą nazwę w naszym
kraju. Bocce jest niezmiernie popularna szczególnie w krajach południowych i od niedawna, bo od 1985 roku, również w Polsce. Korzenie
gry sięgają ponoć czasów starożytnych. Celem graczy jest umieszczenie
kul własnego koloru jak najbliżej kuli białej, która wyrzucona jest na
boisko na początku gry przez jednego z zawodników. 9 października
na terenie ośrodka rehabilitacyjnego Wielspin w Wągrowcu spotkało
się 47 drużyn z wielkopolski i ziemi lubuskiej. Skockie gimnazjum pod
opieka nauczycieli wychowania fizycznego Alicji Nowak i Krzysztofa
Ołdziejewskiego reprezentowała sześcioosobowa grupa zawodników
z różna niepełnosprawnością. Po przejściu do półfinałów, ostatecznie
Drużna ze Skoków zajęła medalowe II miejsce. To pierwszy tak wysoki
wynik w tej dyscyplinie skockich gimnazjalistów.

I Piknik astronomiczny

W dniu 10 października w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach odbył się piknik naukowy z dziedziny astronomii, który
był podsumowaniem projektu „Odkryj swój Wszechświat". Został on
zorganizowany z okazji obchodzonego w naszym kraju Międzynarodowego Roku Astronomii.
Pomysłodawczynią i główną organizatorką pikniku była pani Małgorzata Dudek, która w naszym gimnazjum uczy geografii, a jej pasją jest
astronomia. Do tej pory próbowała nią zarazić swoich uczniów, a teraz
także tych, którzy lata gimnazjalne mają już za sobą.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor szkoły pan Wiesław Sierzchuła, który powitał przybyłych
gości. Wśród nich obecny był pan Karol Wójcicki - miłośnik i propagator astronomii. Nie zabrakło także przedstawicieli zaprzyjaźnionych
szkół, takich jak Gimnazjum z Mieściska, Gimnazjum z Rąbczyna i
Gimnazjum z Wągrowca.
Pierwszym punktem programu był występ szkolnego teatru „Iluzja",
który wraz z członkami szkolnego koła astronomicznego „Antares"
przygotował krótkie widowisko, w czasie którego mogliśmy „spotkać się"
z wielkimi ludźmi astronomii, żyjącymi setki lat temu, a byli to wszystkim
znani ze źródeł historycznych Mikołaj Kopernik i Galileusz.
W dalszej części pan Karol Wójcicki wygłosił prelekcję nt. „W pogoni
za cieniem". Nasz gość był organizatorem dwóch wypraw na całkowite
zaćmienia Słońca ( Syberia - 2008r. i Chiny - 2009r). Wystąpienie pana
Karola, studenta astronomii, wszystkich bardzo zainteresowało. Młody
wiek prelegenta zachęcał uczestników pikniku do indywidualnych
rozmów. W kolejnym punkcie programu klasy zaprezentowały swoich
przedstawicieli przebranych za przybyszów z Kosmosu. W konkurencji
tej zwyciężyła klasa IIIa, a jej Ufoludek otrzymał tytuł „ Ulubieńca
publiczności ". Następnie wystąpili uczniowie klasy IIIb i IIIe, którzy
zaprezentowali ciekawe doświadczenia wyjaśniając jednocześnie prawa
nimi rządzące.
Podczas trwania pikniku rozstrzygnięte zostały również dwa konkursy:
wiedzy o astronomii i plastyczny. Wyniki konkursu astronomicznego:
1 miejsce zajęła - Aleksandra Samol, 2 miejsce zajęła - Marta Szmyra
i Paulina Szymkowiak, 3 miejsce zajęła - Paweł Błaszczyk i Dominika
Popkowska. Wyniki konkursu plastycznego: 1 miejsce - Dagmara
Stachowiak - Gimnazjum w Skokach, 2 miejsce - Agata Napierała

- Gimnazjum w Mieścisku, 3 miejsce - Dominika Urbaniak - Gimnazjum w Skokach.
W ciągu całej uroczystości czas umilali nam swoimi występami artyści
z naszego gimnazjum. Najwięcej emocji wzbudził jak zwykle występ
zespołu tanecznego „Rosses" oraz popisy muzyczne Agnieszki Gatkowskiej, Macieja Kujawy, Wojciecha Molińskiego (absolwenta naszej
szkoły), Anny Lisieckiej, Sylwii Korczak, Pawła Kunickiego i Piotra
Paczewskiego.
Ostatnim punktem pikniku był koncert Vandersona, który poprzez
muzykę elektroniczną uruchomił naszą wyobraźnię, a za pomocą
obrazu przeniósł nas w przestrzeń kosmiczną.
Niestety, ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne, nie
mógł odbyć się najważniejszy punkt programu, a mianowicie pokazy
nieba sprzętem astronomicznym . Mamy jednak nadzieję, że wszyscy
chętni w odpowiednim momencie zjawią się przed teleskopami i wraz
z kołem astronomicznym sprawdzą, czy naprawdę warto zainteresować
się tą dziedziną nauki.
My tymczasem dziękujemy za udział w pikniku wszystkim przybyłym
gościom, rodzicom i uczniom.
Szczególnie dziękujemy sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Skokach, Firmie Astrozakupy z Poznania, Kompleksowi Gastronomiczno-Rekreacyjnemu „Zbyszko - Nowa Holandia" panu Zbigniewowi Kowzanowi oraz panu Maciejowi Wójcikowi właścicielowi
Firmy Axel-Met. Słowa wdzięczności kierujemy także w kierunku
Rady Rodziców, która nigdy jeszcze w takiej sytuacji nie pozostawiła
nas samych, a także w stronę personelu technicznego, który wspierał
nas we wszystkich działaniach.
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej oraz galerii zdjęć na stronie
www.gmina-skoki.pl
Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Skokach

Pamięci Papieża Polaka

W związku z przypadającą 16 października 31. rocznicą wyboru
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz IX Dniem Papieskim –„ Papież
Wolności”, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie - filia Lechlin i Rejowiec,
zorganizowały konkurs plastyczny o naszym Wielkim Rodaku, Janie
Pawle II.
W Rejowcu konkurs plastyczny nosił tytuł „Jan Paweł II – Przyjaciel
Młodych”. Uczniowie klas I-III włożyli wiele serca i wysiłku, aby za
pomocą farb, kredek i innych materiałów plastycznych przedstawić
postać Ojca Świętego i jego przyjaźń z młodymi ludźmi. Rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 15 października. Zwycięzcami zostały : Patrycja
Stożek (kl. III ) – I miejsce , Kamila Połczyńska (kl. III ) – II miejsce,
Katarzyna Malczewska (kl. I) - III miejsce.
Natomiast konkurs zorganizowany w Lechlinie zatytułowano „Podróże Jana Pawła II”. Uczniowie, zanim przystąpili do pracy, korzystali
z różnych opracować, by dowiedzieć się, jakie kraje odwiedził polski
Papież. Dopiero potem przedstawili miejsca, do których Papież niestrudzenie pielgrzymował. Ze względu na wysoki poziom prac, wybór
zwycięzcy był bardzo trudny. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22
października. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Sydow (kl. IV), drugie
miejsce - Kasia Hepner (kl.V) , miejsce trzecie przypadło w udziale
Katarzynie Mendel (kl. VI).
Konkurs plastyczny o Janie Pawle II spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że dzieci
pragną poznawać dokonania naszego Wielkiego Rodaka i pielęgnować
pamięć o nim.
Bernadetta Aleksandrowicz

Święto Pyry
w przedszkolu

W piątek, dnia 16 października 2009r. w
Przedszkolu w Jabłkowie grupa Pani Agnieszki Kokowskiej i Pani Joanny Szelągowskiej
obchodziła Święto Pyry. Wspólnie z pomocą
swoich Pań każde dziecko obierało i kroiło
ziemniaki na frytki. W czasie, kiedy frytki
się smażyły dzieci wykorzystując ziemniaki,
pinezki, szpilki, wełnę, kawałki materiału,
kolorową krepę i wykałaczki wykonywały ludzika z ziemniaków. Ludziki miały przeróżne
kształty i śmieszne nazwy. Podsumowaniem
imprezy była wspólna degustacja wcześniej
przygotowanych frytek. Impreza ta dzieciom
bardzo się podobała i na długo pozostanie w
naszej pamięci.
Agnieszka Kokowska

Pasowanie na
ucznia I klasy

14 października był pełnym wrażeń dniem
dla 18 – ga pierwszaków ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – Punkt Filialny w Rejowcu.
Tego dnia zebrali się wszyscy uczniowie,
grono pedagogiczne, ubrani na galowo
pierwszoklasiści oraz ich rodzice, żeby wziąć
udział w tak ważnym wydarzeniu jakim jest
PASOWANIE.
Sprawa nie była jednak taka prosta: żeby
móc złożyć uroczyste ślubowanie i stać się
pełnoprawnym członkiem szkolnej społeczności, dzieci musiały wykazać się określonymi
wiadomościami i umiejętnościami. Radość ich
była ogromna, kiedy przygotowująca je Pani
Danuta Urbaniak ogłosiła wszem i wobec, że
wszyscy pierwszoklasiści pomyślnie przeszli
próby i mogą otrzymać zaszczytny tytuł ucznia.
Nastąpił uroczysty moment ślubowania, a
ceremonii pasowania obrzędowym piórem
dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Szpendowska – Wylegalska.
Również w Dniu Edukacji Narodowej
przyjęci zostali w poczet uczniów Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie, pierwszoklasiści z
Punktu Filialnego w Łosińcu.
I tutaj w uroczystości udział brali rodzice,
pracownicy szkoły oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego, którzy wcielili się
w rolę konferansjerów. W tym przypadku, w
części oficjalnej imprezy uczniowie poddani
byli przygotowanemu przez wychowawcę
Pana Piotra Wiśniewskiego egzaminowi,
który zaświadczył o ich pełnej dojrzałości do
podjęcia nauki w klasie pierwszej. Następnie
młodzi kandydaci na uczniów złożyli uroczystą
przysięgę i zostali pasowani.
Natomiast pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie zostali przyjęci w poczet
uczniowskiej braci 21 października 2009 r. o
godz. 10.00. Tradycyjna uroczystość odbyła się
pod czujnym okiem Pani Pauliny Grossmann.
Zaprezentowany ciekawy i bogaty program
artystyczny udowodnił, że są już gotowi, by
zyskać miano ucznia.

Łosiniec

Jabłkowo

Rejowiec
Pani Dyrektor Małgorzata Szpendowska
- Wylegalska odczytała tekst ślubowania a
uczniowie zobowiązali się do stosowania go
w życiu. Pasowania dokonano tu wielkim
ołówkiem.
Po oficjalnych częściach następował mo-

ment wręczenia uczniom pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych oraz upominków. Nie zabrakło także i innych prezentów.
Koledzy i koleżanki z drugiej i trzeciej klasy
szkoły w Jabłkowie przekazali pierwszoklasistom zestawy szkolne (notesy i flamastry).
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wYDARZENIA BRACKIE
W bieżącym roku organizatorem i gospodarzem kolejnej edycji strzeleckiego turnieju im.Cystersów Łekneńsko - Wągrowieckich było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach. Celem turnieju jest propagowanie
lokalnych atrybutów ziem naszego powiatu i upowszechnianie wspólnoty ziem pozostających niegdyś w
sferze oddziaływania kultury cysterskiej.
Bractwo w Skokach wystawiło w tym roku
tarcze tematyczne, poświęcone współpracy z
Mieściskiem, Gołańczą i Wagrowcem - uzupełniły one bogaty program tegorocznych
zawodów. W turnieju głównym drużynowym
o puchar ufundowany przez Starostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego zwyciężyło
bractwo kurkowe z Gołańczy, przed KBS Mieścisko, KBS Wągrowiec i dwoma drużynami
gospodarzy ze Skoków. W turnieju o tarczę
Przewodoniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego I miejsce zajął Andrzej Michalak z
Gołańczy, w zawodach do tarczy tematycznych
zwyciężali kolejno: tarcza skocko –wągrowiecka
- Andrzej Barełkowski, tarcza skocko -mieściska i tarcza skocko – gołaniecka - Piotr Nader,
a w turnieju do tarczy wędkarskiej - Antoni
Kocur. Tradycyjnego kura strącił Krzysztof
Przykucki, zielonoświątkowy król kurkowy w
Skokach.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat różne środowiska, organizacje i grupy obywateli naszego
miasta wielokrotnie kierowały zaproszenia na
ręce ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego
– honorowego obywatela Skoków oraz por.
Władysława Gąski – kawalera Orderu Virtuti
Militari, aby przez spotkanie z tymi osobami
podnosić rangę organizowanych przez siebie
uroczystości. Duma z miejsca narodzin i pochodzenia, jaką przez całe swe życie nosił w sercu
ks. abp.Marian Przykucki, rozsławiała nasze
miasto daleko poza jego granicami, wojenny
czyn por. Władysława Gąski na długo pozostanie zaś niedoścignionym wzorem patriotyzmu,
bohaterstwa i poświęcenia dla kraju, regionu i

miasta. Przez lata otrzymywaliśmy więc od tych
zmarłych w ostatnim czasie skoczan wielki dar
obcowania z ludźmi wybitnymi, zasłużonymi,
pełnymi rzeczywistej charyzmy. Zaciągnęliśmy
wszyscy dług wdzięczności – dług, który dziś, po
ich śmierci, stał się zobowiązaniem do tego, aby
nie zapomnieć. Pragnę powiadomić Szanownych Czytelników WIADOMOŚCI, że Rada
Bractwa wystąpiła do władz naszego miasta z
wnioskiem o nadanie nazwy nowotworzonym
w przyszłości ulicom w obrębie Skoków imion
ks. abp. Mariana Przykuckiego oraz por. Władysława Gąski. W ten sposób bracia pragną
wyrazić swoją zbiorową wdzięczność za dzieło
życia obu patronów – honorowych członków
naszego stowarzyszenia. Poprzez utrwalenie w
topografii Skoków nazwisk takich osób mamy

W ostatnim czasie bractwo zakończyło kolejny etap rozbudowy siedziby, zamknęliśmy dach
budynku, dzięki czemu rozpoczynają się prace
wykończeniowe. Przeprowadziliśmy też pierwsze roboty na nowej strzelnicy brackiej w obrębie kompleksu stadionu przy ul.Parkowej.
Zbliżający się termin turnieju powstańczo
- niepodległościowego stanie się więc okazją
do oficjalnej inauguracji tego przedsięwzięcia. Bractwo kurkowe postanowiło poświęcić
strzelnicę ostatniemu przez wojną zielonoświątkowemu królowi kurkowemu w Skokach,
bratu Stanisławowi Glinkiewiczowi. Już teraz
więc uprzejmie zapraszamy skoczan do wzięcia
udziału w uroczystej mszy św. < za Ojczyznę
>, która odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 11
listopada, a po niej na strzelnicę przy ul.Parko-

doskonałą okazję do tego, aby wychowywać
młode pokolenie i promować historyczne
osiągnięcia naszego miasta w przyszłości.

wej na uroczysty apel i zawody, co przekazuje
piszący te słowa
Krzysztof Jachna

45-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
Z udziałem szczególnych gości w osobach: Burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztofa Migasiewicza, dyrektora Biblioteki Elżbiety Skrzypczak oraz
swego dawnego współmieszkańca i przyjaciela, kierownika Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. Ireneusza Beltra, w sobotę 10
października br. Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, świętowało 45 rocznicę swego powstania.

W uroczystości wzięli też udział członkowie
Rady Sołeckiej oraz jako honorowi goście,
założycielki i pierwsze działaczki Koła, panie:
Janina Kuczyńska i Maria Kaczmarek.
Powstanie Koła i ważniejsze wydarzenia z
jego bogatej historii przybliżyła uczestnikom
spotkania pani Marzena Burzyńska i na tej
podstawie je przytaczamy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie,
rozpoczęło swoją działalność z inicjatywy pani
Janiny Kuczyńskiej i pani Marii Kaczmarek
jesienią 1964 r. Pierwszą przewodniczącą była
pani Janina Kuczyńska. Kolejno tę funkcję pełniły panie: Aleksandra Gurgul, Zofia Sprenger,
Grażyna Szymkowiak, Aleksandra Łączyńska,
Danuta Janecko i Danuta Białachowska.
KGW wniosło ogromny wkład w rozwój
Potrzanowa. Panie organizowały kursy: kroju,
szycia, haftowania, makijażu, gotowania i
pieczenia ciast, przygotowywały dania z mało
znanych warzyw, wykonywały ozdoby wielkanocne i Bożonarodzeniowe.
Zajmowały się też rozprowadzaniem piskląt
oraz paszy. Aby poprawić estetykę wsi, organizowały konkursy za najpiękniejszy ogród.
Wychodząc naprzeciw pań, organizowały
wyjazdy do teatru i operetki. Zorganizowały
też kilka wycieczek krajoznawczych, np.: do
Lichenia, Malborka, Kołobrzegu, Oświęcimia
i do wielu innych miejsc, w tym w roku 2007 do
Kotliny Kłodzkiej, w roku 2008 w Pieniny, gdzie
nawiązano kontakt z KGW w Sromowcach Wyżnych i w roku 2009 do Karpacza, Szklarskiej
Poręby i Książa. W czasie tej ostatniej wycieczki
goszczono w KGW w Mysłakowicach. Jednym
z punktów programu wycieczek w latach 2007
i 2009 był też wypad do Pragi Czeskiej.
Brały udział w festynach rekreacyjno – sportowych w Rejowcu i w Budziszewku oraz w
Skokach i na miejscu w Potrzanowie. Chętnie
też organizowały letnie wypoczynki dla dzieci.
Do tradycji w Potrzanowie należą już spotkania z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia
Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Dziecka.
Członkinie Koła współdziałają też w organizacji

przybycia Świętego Mikołaja do potrzanowskich dzieci.
Bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach do obchodów Gminnych Dożynek,
odbywanych nie tylko w Potrzanowie. Co roku
wieńce dożynkowe przygotowywały same, według własnych pomysłów. Koło miało i ma też
swój udział w budowie i remontach świetlicy
wiejskiej, gdzie ma swoja siedzibę.
Wszystko czego dokonały zawdzięczają
ogromnemu zaangażowaniu wielu pań i współpracy z Radą Sołecką, ZSMP w latach 1964
– 1980, OSP i dyrekcją Szkoły Podstawowej w
Potrzanowie.
Koło zaznaczyło swój udział w Koncercie
Charytatywnym na rzecz kościoła, pt. „SKOCZANIE KOŚCIOŁOWI”. Tradycyjnie już
bierze też aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy oraz w Gali Produktów
Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, gdzie
też odnosi znaczne sukcesy.
Modernizacja świetlicy pozwala na rozwijanie działalności gospodarczej, z której zyski
przeznacza się na zakupy wyposażenia i sprzętu
gospodarstwa domowego.
Jako cel swej działalności Zarząd i wszyscy
członkowie zakładają:
- Integrację społeczności wsi Potrzanowo oraz
propagowanie kultury na terenie Gminy Skoki i
powiatu, co zamierza osiągnąć poprzez rozwój
Kabaretu „Nie dej się” i organizację „Wieczorów
przy świecach” z czytaniem utworów poetyckich,
którego tematyką (podobnie jak dotychczas)
będzie twórczość wybranego poety.
- Współdziałanie z Biblioteką Publiczną
Gminy przy organizacji Dożynek Gminnych i
imprez kulturalnych.
- Wymianę doświadczeń z innymi Kołami
KGW i pielęgnowanie wartości promowanych
przez Koło wśród swych młodszych koleżanek
i młodszego pokolenia, aby dotychczasowe
wysiłki włożone w organizację działalności Koła
nie zostały zaprzepaszczone
W latach największej aktywności Koło liczyło
80 członków. Na dzień 10 października br. Koło

zrzesza 22 członków, w tym: 16 aktywnych i 4
honorowych.
Od dnia 4.02.2009 r. Kołu Gospodyń przewodniczy pan Stanisław Kaczmarek, a w skład
Zarządu wchodzą: zastępca – Magdalena
Łączyńska, skarbnik – Anna Kaczmarek i kronikarz – Marzena Burzyńska.
Uroczystościom towarzyszyły gratulacje i
życzenia gości złożone na ręce przewodniczącego Koła – Stanisława Kaczmarka, a każdą z
pań obdarowano piękną różą. Była też minuta
ciszy poświęcona pamięci członkiniom Koła,
którym los nie pozwolił doczekać obecnych uroczystości jubileuszowych. Był też oficjalny toast
za zdrowie pań i dalsze sukcesy w działalności
Koła oraz tradycyjny tort jubileuszowy.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentowali się: Zespół Muzyczny „FART” Moniki i Tomasza Serwatków
z Mieściska oraz artyści Teatru Muzycznego w
Poznaniu i Zespół Iluzjonistów. W wykonaniu
Zespołu „FART” zebrani usłyszeli m.in. takie
piosenki jak: „Cała sala”, „Zielony mosteczek”,
„Kalifornia”, „Ty i ja” oraz „La bamba”. Artyści Teatru Muzycznego, znani już skoczanom
z koncertów organizowanych z okazji Dnia
Kobiet: Olga Gładysz, Władysław Kalemba i
Bartosz Kuczyk, zaprezentowali arię i pieśni
ze znanych operetek. Popłynęły więc słowa arii
i pieśni „Granada”, „Myszka”, „Usta milczą”,
„Brunetki, blondynki”, „Ja się śmieję”, „Gdybym był bogaczem” ze „Skrzypka na dachu” i
wiele innych. Część artystyczno – rozrywkową
zakończył pokaz Zespołu Iluzjonistów, w trakcie którego uczestników zachwycała żonglerka
kartami do gry, bilonem, chusteczkami i wielu
innymi gadżetami, które w niezrozumiały i
niezauważalny sposób pojawiały się i ginęły w
ręku artysty.
Spotkanie w sobotę, 10 października zakończył wspólny posiłek pań i ich gości, który jak
zawsze okazał się wspaniałą ucztą i pokazem
sztuki kulinarnej i umiejętności potrzanowskich pań.
E. Lubawy
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Otwarcie zmodernizowanej świetlicy w Stawianach.

Hubertus w Skokach.

45-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.

Spotkanie Seniorów w Sławicy.

Ufoludki przyleciały na Piknik Astronomiczny do Gimnazjum.

Spotkanie z leśniczym SZP w Skokach.

III Cysterski Rajd Rowerowy.

Biegi przełajowe w SZP w Skokach.

