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W niedzielę, 1 sierpnia br członkowie Klubu, a wraz z nimi mieszkańcy Skoków 
świętowali 85-lecie powstania i działalności Klubu. 

W ramach uroczystości nastąpiło min.: 
Symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytku zmodernizowanej płyty boiska. 

85-LECIE 
KLUBU SPORTOWEGO „WEŁNA”

Odznaczenia najstarszych żyjących i aktualnych zawodników i działaczy Klubu.

Więcej na str. 4
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ZAPŁONĄŁ GAZOWY PŁOMIEŃ!

24 października 2010r.

Hala widowiskowa w Skokach

godz. 17:00

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Bibliotece Publicznej w Skokach

Rezerwacja tel. 618925822, 618925199

TRASA PIESZA:

META RAJDU:
LEŚNICZÓWKA ANNOWO czynna w godz. 13:00-15:00

Po zakończeniu zapraszamy na Piknik Cysterski “Konwencjonalia” w Owińskach

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
MŁODZIEŻ DO 18 LAT UCZESTNICZY W RAJDZIE WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA.
Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Opłata za udział w rajdzie 5 zł na starcie u kierownika trasy, w ramach opłaty uczestnik dostaje:
- znaczek rajdowy
- ciepły posiłek
- możliwość uczestnictwa w konkursie wiedzy z nagrodami

Szczegóły imprezy w regulaminie na stronie

tel. kontaktowy 509 236 263
www.puszcza-zielonka.pl

zaprasza na

IV RAJD pieszo-rowerowy

po Cysterskim Szlaku Rowerowym

11.09.2010r., sobota

Projekt dofinansowany
ze rodków Zwi zku Mi dzygminnego "Puszcza Zielonka"

oraz Powiatu Pozna skiego
ś ą ę

ń

“ZAKONNA” NORDIC WALKING - godz. 11:00 (pętla autobusowa)Kicin

TRASY ROWEROWE:
“OPACKA” - godz. 9:00 - 10:00 -

godz. 11:00 -
Malta Poznań Kobylnica
Kamińsko Annowo

Trasy łącznikowe, start:
, ,

,
godz. 9:00 (pływalnia “Wodny Raj”) godz. 9:00 (Rynek)

godz. 8:30 (Rynek), godz. 10:00 (Ratusz, Pl. Powstańców Wlkp.)

godz. 10:00 (Hala sportowa)

Swarzędz
Skoki

Pobiedziska
Murowana Goślina
Kiszkowo

“KONTEMPLACYJNA” - dowolna z dojazdem na metę do godz. 13:00

“W HARMONII Z NATURĄ” - mile widziany strój w odcieniach zieleni

Zapalenie znicza oznaczało zakończenie 
pewnego etapu budowy sieci gazowej w Sko-
kach i możliwość korzystania z gazu ziemnego 
przez jego potencjalnych odbiorców- miesz-
kańców, zakłady  i instytucje miasta Skoki. 
Zresztą, pierwsi Skoczanie, którzy zdecydo-
wali się na korzystanie z tego dobrodziejstwa 
i mają już podłączony gaz do domu- Elżbieta i 
Krzysztof Berendtowie byli uczestnikami tego 
wydarzenia, a swymi wrażeniami z pierwszych 
dni korzystania z gazu dzielili się z uczestnika-
mi uroczystości.   

Zgodnie z przyjętym już zwyczajem oddawa-
nia do użytku nowych inwestycji, uczestniczący 
w uroczystości ksiądz dziekan Karol Kaczor 
dokonał poświęcenia znicza, a wszyscy dostojni 
goście wyrazili życzenia by oddawana  do użyt-
ku społeczeństwa inwestycja, na którą Skocza-
nie długie lata czekali, a która jest jednym z 
czynników postępu cywilizacji, służyła nie tylko 
mieszkańcom i istniejącym instytucjom,  ale 
też by  przyczyniła się do rozwoju Gminy i do 
przyciągnięcia nowych inwestorów.

Dokończenie na str. 3

Z udziałem radnych Rady Miejskiej i przedstawicieli Rady Powiatu, przy udziale społeczeństwa Miasta i Gminy Skoki przy ul. 
Sienkiewicza, naprzeciw Przedszkola Samorządowego w Skokach, 28 lipca br. Wojciech Jankowiak- Vicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Zdzisław Kowalski- Prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, Andrzej Mikołajczak- Dyrektor Zakładu Ga-
zownictwa w Poznaniu oraz Tadeusz Kłos- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki dokonali symbolicznego zapalenia znicza gazowego. 

Fot. Karolina Stefaniak
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ZAPŁONĄŁ GAZOWY PŁOMIEŃ!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki i nie tylko do 
odwiedzenia oficjalnej strony Miasta i Gminy Skoki pod adresem:

www.gmina-skoki.pl
Strona w obecnej postaci istnieje w sieci od czerwca 2006 i z miesiąca 
na miesiąc odwiedza ją coraz więcej internautów. Na stronie oprócz 
bardzo bogatej informacji o naszej gminie znajdują się opisy wydarzeń 
bieżących. 
Na stronie znajduje się także Forum internetowe.

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki 
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy 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.

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Zasadziński Gabriel ur. 13.07.
Mantas Dorian ur. 13.07.
Nadworny Eryk ur. 14.07.
Wawrzyniak Karolina 21.07.
Pac Vanessa ur. 21.07.
Olejniczak Zuzanna ur. 24.07.
Maćkowiak Maja ur. 25.07.
Sapieja Daniel ur. 27.07.
Nawrocka Natalia ur. 27.07.
Deminiak Michał ur. 28.07.
Saukens Amadeusz ur. 30.07.
Zaganiaczyk Wiktor ur. 12.08.

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:
Prymula Jerzy i Bąkowska Izabela
Stefański Rafał i Bentkowska Barbara
Jarzyński Robert i Miłoszowska Beata
Gościński Paweł i Nowak Aneta
Mańka Tomasz i Klorek Katarzyna
Fidarewicz Mateusz i Daniluk Sylwia
Magdziarek Maciej i Czepek Paulina
Kwieciński Zbigniew i Loręcka Izabela
Świder Damian i Gizińska Anna
Dąbrowski Mateusz i Hytra Adriana
Zaworowski Przemysław i Andebur Katarzyna
Czarnecki Dariusz i Wiśniewska Justyna
Radke Marcin i Witkowska Iwona
Smardz Janusz i Loręcka Justyna
Anders Piotr i Jankowska Kinga
Fertach Krzysztof i Biłorusowa Jarosława
Malinowski Grzegorz i Szudarska Adriana
Marszewski Radosław i Pytlińska Paulina

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:
Gier Kazimierz r. 1961 – Jabłkowo 20.07.
Rajewska Berta r. 1938 – Skoki 21.07.
Przywarski Andrzej r. 1950 – Skoki 22.07.
Witkowska Łucja r. 1918 – Skoki 29.07.
Dycfeld Waldemar r. 1966 – Skoki 05.08.
Urbanowicz Krystyna r. 1949 – Skoki 20.08.
Urbański Stanisław r. 1934 – Grzybowice 22.08.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2010r. 

ZapŁONąŁ GaZOwy pŁOmIEń!
Dokończenie ze str. 2

Zapalenie znicza poprzedziło spotkanie w pomieszczeniach 
Przedszkola, w trakcie którego  przypomniano historię gazowni-
ctwa w Skokach.  Pierwszy gaz z własnej gazowni przy ul. Krętej 
produkowany z nafty miasto uzyskało w 1908 r., a w latach między-
wojennych wykorzystywano go w 86 gospodarstwach domowych i 
w 46 latarniach ulicznych. 

W okresie powojennym sprawa doprowadzenia gazu do miasta 
pojawiała się w postulatach mieszkańców już w latach 80-tych, a w 
programach władz samorządowych już w latach 90-tych XX wie-
ku. Na nowo dyskusja rozpoczęła się w 2003 roku, by ostatecznie 
realne kształty przybrać w 2009 roku, gdy władze samorządowe 
gminy zawarły porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa o 
wspólnej budowie sieci gazowej i gazyfikacji miasta. Sama inwestycja 
polegająca na doprowadzenia magistrali gazowej z Wągrowca do 
Skoków rozpoczęła się w 2009 roku , a zadanie to zostało w całości 
zrealizowane przez Spółkę. Zgodnie z porozumieniem samorząd 
gminy kosztem 585.136,73 złotych sfinansował budowę sieci na 
ulicach: Wągrowieckiej,  Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Zamkowej, Kazimierza Wielkiego, Ciastowicza, Dąbrowskiego 
i  Dworcowej oraz w części  ulicy Jana Pawła II oraz  na ulicach 
Ogrodowej i Łąkowej.  Budowa sieci na terenie pozostałej części 
miasta w kierunku ulicy Poznańskiej realizowana jest na koszt Spół-
ki.  Jeszcze w obecnym roku gaz popłynie do ulicy Rogozińskiej, 
a sieć gazowa zostanie podłączona do zlokalizowanych przy niej: 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Tym samym,  placówki te w 
miejsce obecnie posiadanego ogrzewania olejowego zyskają tańsze 
ogrzewanie gazowe.   

Uroczyste zapalenia płomienia gazowego stało się okazją do 
uhonorowania osób zasłużonych dla realizacji tej inwestycji.  Vice-
marszałek Wojciech Jankowiak  w towarzystwie byłego Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka Odznakami 
Honorowymi Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego ude-
korował: Ryszarda Białczyka- kierownika Rejonu Dystrybucji w 
Gnieźnie i Jana Wicorka- kierownika Działu Eksploatacji Infra-
struktury Gazowniczej w Poznaniu. Z kolei Burmistrz Tadeusz 
Kłos pamiątkowe statuetki  upamiętniające opisywane  wydarzenie 
wręczył: Zdzisławowi Kowalskiemu-Prezesowi Zarządu Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu, Andrzejowi Mikołajcza-
kowi- Dyrektorowi Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, Pawłowi 
Wilczyńskiemu-Prezesowi Zarządu ZRUG Sp. z. o. o. o Ryszardowi 
Białczykowi- Kierownikowi Rejonu Dystrybucji Gazu w Gnieźnie.

Uroczystość w dniu 28 lipca br. nie zamyka rozwoju gazownictwa. 
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011, w którym to roku gaz 
otrzymają mieszkańcy ul. Antoniewskiej i Antoniewa. W tym też 
roku powstanie możliwość budowy gazu na osiedlach przy ulicy 
Topolowej i Rakojedzkiej. Jednakże ta ostatnia budowa będzie 
realizowana gdy na korzystanie z dobrodziejstw gazu ziemnego 
zdecyduje się grupa ok. 15 zamieszkałych przy nich mieszkańców. 

E.Lubawy
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TAK TO SIę ZAcZęłO
Był rok 1925, gdy bracia Mieczysław i Stani-

sław Pruchniewscy oraz Aleksander Baranow-
ski przy wsparciu młodych entuzjastów piłki 
nożnej: Klemensa Baranowskiego, Romana 
Baranowskiego, Mariana Pruchniewskiego, 
Alojzego Kubackiego, Teodora cegielskiego, 
Stanisława ciastowicza i innych założyli 
jednosekcyjny Klub Sportowy „Wełna”, któ-
rego pierwszym prezesem został Mieczysław 
Pruchniewski. Oni też stanowili m.in. pierwszą 
drużynę Klubu, która  swój pierwszy mecz 
rozegrała z reprezentacją wągrowieckiego 
gimnazjum. Od tego czasu Klub gromadził 
i wychował tysiące młodych sportowców, a 
niedzielne mecze piłki nożnej stawały się 
wielką atrakcją i wypełniały życie kolejnych 
pokoleń Skoczan.

Piłkarze w okresie międzywojennym nie na-
leżeli do Polskiego Związku Piłki Nożnej i byli 
Klubem niezrzeszonym. Rozgrywali spotkania 
towarzyskie z piłkarzami Wągrowca, Janowca, 
Wapna, Murowanej Gośliny, Czerwonaka i 
Zakładu Wychowawczego w Antoniewie.

W latach 30-ych XX wieku ówczesna  Rada 
Miejska zatrudniając bezrobotnych dokonała 
pierwszej niwelacji obecnego boiska, które od 
tego czasu poddawane licznym remontom i 
modernizacjom służy Klubowi do dzisiaj.

W trakcie obchodzonego w roku 1935 
dziesięciolecia powstania Klubu jego zawod-
nicy rozegrali mecz piłkarski z KS „Nielba”, 
który zakończył się zwycięstwem „Wełny” w 
stosunku 4:0. W tym czasie barwy „Wełny” 
reprezentowali: czesław Burzyński, Hieronim 
ciastowicz, Wincenty ciastowicz, Józef Futro, 
Henryk Giersig, Zygfryd Giersig, Tadeusz 
Hepner, Edmund Jesse, Leon Pacholski, Józef 
Kiełbasiewicz, Jerzy Korpowski, Kornel Li-
siecki, Jan Królczyk, Feliks Nowicki, Marian 
Pilaczyński, Witold Pilaczyński, Stanisław 
Pruchniewski, Marian Pruchniewski, Feliks 
Przybecki, Alojzy Rochowiak, Józef Seidler, 
Stanisław Skrzypczak, Józef Szymański, 
Franciszek Witkowski, Alojzy Januchowski, 
Teodor Hoffman, Seweryn Herkt, Bruno Som-
merfeld i inni. Zewnętrznym symbolem Klubu 
był sztandar i jednolita biała czapka z ciemnym 
otokiem i symbolem „W” nad daszkiem.

Okres okupacji przerwał działalność Klubu, 
a jego reaktywowanie nastąpiło już w pierw-
szych miesiącach 1945 roku. Do czołowych 
działaczy, którzy  w tym czasie doprowadzili 
do reaktywowania i uporządkowania boiska 
należeli: Stanisław Pruchniewski, Wincenty 
Pilaczyński, Michał Michalski, Stanisław 
Witkowski, Edmund Glinkiewicz, Władysław 
Konieczka, Józef Kowalski, Mikołaj Halam-
ski, Mikołaj Zych, Brunon Breitenbach, Adam 
Waligórski, Alojzy Januchowski, Henryk 
Giersig, Zygfryd Giersig, Edmund Kliczbor, 
Roman Dukat, Seweryn Herkt, Władysław 
Springer, Józef Wołkow, Aleksander Kubacki, 
Bogusław Janowiak, Mieczysław Paluch, Jan 
Królczyk i Franciszek Tarnowski. Pierwsze 

spotkania rozgrywano z drużynami: Obornik, 
Murowanej Gośliny, Wągrowca, Rogoźna, 
czerwonaka i Poznania. Drużynę „Wełny” 
w tym czasie tworzyli: Edmund Kliczbor, 
Edmund Glinkiewicz, Henryk Giersig, Jan 
Królczyk, Stanisław Sznajder, Franciszek 
Tarnowski, Roman Dukat, Aleksander Kuba-
cki, Kazimierz Myszka, Kornel Lisiecki, Wła-
dysław Springer, Józef Mellerowicz, Stanisław 
Prus, Wacław Błoch, a w następnych latach 
również Bogusław Janowiak, Józef Wołkow, 
Roman Nowicki, Zdzisław Ratajczak, Mie-
czysław Jasiński, Tadeusz Radziński, Marian 
Burzyński, Tadeusz Hepner, Jan Żurowki, 
Marian Ślósarczyk, Zdzisław Bratka, Feliks 
Kubacki, Józef Patelski, Jarosław Paszkie-
wicz- olimpijczyk w pięcioboju nowoczesnym 
w 1960r. w Rzymie, Tadeusz Surdyk, czesław 
Springer, Florian Peksa, Zygfryd Szczepa-
niak, Marian Modlibowski, Bernard i Leon 
Żurowscy i Jan Fertsch.

Kilka lat z rzędu Klub dzierżył prymat 
piłkarski w powiecie wągrowieckim w sposób 
absolutny, wzbudzając zachwyt znawców tej 
dziedziny sportu, która dominowała i do-
minuje do dziś. Jednym z twórców monolitu 
piłkarskiego klubu był grający trener Edmund 
Kliczbor, a trzon drużyny stanowili tak znako-
mici zawodnicy jak: Józef Wołkow, Zdzisław 
Ratajczak, Aleksander Kubacki i bramkarz 
Bogusław Janowiak. Przykładem tego może 
być rozegrany w 1950 r. mecz sparingowy mię-
dzy poznańskim Kolejorzem a reprezentacją 
powiatu wągrowieckiego, w którym udział 
wzięło 6-u zawodników KS „Wełna”.

W roku 1950 obchodzono też 25-lecie „Weł-
ny”, a w ramach uroczystości jubileuszowych 
rozegrano mecz z KS „Polonia” Poznań, który 
zakończył się remisem- 4:4.

W kolejnych latach Klub obniżył swe loty, 
a ich odnowa nastąpiła w latach 1956-1958, 
w których to latach nasza „Wełna” gromiła 

lokalnych rywali. Przekonała się o tym nawet 
wągrowiecka „Nielba”, która w dniu 1 maja 
1957r. przegrała mecz wynikiem 0:8.

W roku 1967 miasto Skoki obchodziło 
600-lecie uzyskania praw miejskich, a na 
zmodernizowanym, wyposażonym w dom 
klubowy(szatnie i sanitariaty) i w trybuny na 
800 miejsc boisku odbywały się główne uro-
czystości jubileuszowe. W następnych latach 
przeprowadzono kolejną rozbudowę i moder-
nizację pomieszczeń Klubu oraz renowację 
boiska, czego świadkami jesteśmy i obecnie.

W dalszych latach nowe pokolenia Sko-
czan- zawodników,  trenerów, działaczy i 
sponsorów wpisywali się w historię „Wełny” 
i naszego sportu. I im można by poświęcić 
wiele zdań. Jednak ze względu na ograniczoną 
objętość artykułu pozwolę sobie wymienić je-
dynie kolejnych jego prezesów, poczynając od 
pierwszego-Mieczysława Pruchniewskiego, po 
którym nastąpili: Stanisław Pruchniewski, Kle-

mens Baranowski, Marian Pilaczyński, Józef 
Kowalski, Zygfryd Giersig, Edmund Kliczbor, 
Sławomir Kanarek, Józef Guźliński, Jerzy 
Orzeł, Seweryn Herkt, Edward Bączkowski, 
Bronisław Konwiński, Ambroży Klockowski, 
Wojciech Glinkiewicz, Antoni Wiśniewski, 
Zdzisław Kupidura, Jerzy Rosin, Edmund Sta-
rosta, Włodzimierz Modlibowski, Jerzy Rosin, 
Paweł Jarzembowski i aktualnie sprawujący tę 
funkcję Wiesław Szczepaniak. 

UROcZySTOŚcI JUBILEUSZOWE
W niedzielę, 1 sierpnia br. członkowie 

Klubu, a wraz z nimi mieszkańcy Skoków 
świętowali 85-Lecie powstania i działalności 
Klubu.

Uroczystości jubileuszowe zapoczątkowała 
uroczysta msza święta w intencji byłych i 
obecnych członków i działaczy Klubu, po 
której zgromadzeni przemieścili się na teren 
boiska „Wełny”. Tutaj z udziałem władz sa-

85-LECIE KLUBU SPORTOWEGO „WEŁNA”!
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85-LECIE KLUBU SPORTOWEGO „WEŁNA”! morządowych gminy i powiatu, z burmistrzem 
Tadeuszem Kłosem i przewodniczącym Rady 
Powiatu Krzysztofem Migasiewiczem na czele, 
z przedstawicielami Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Pile, w osobach: Prezesa Zyg-
munta Świtały i Przewodniczącego Wydziału 
Gier i Dyscyplin Ryszarda Garski oraz przed-
stawicieli instytucji, stowarzyszeń, organizacji 
i sponsorów oraz sympatyzujących z Klubem 
mieszkańców kontynuowano program uro-
czystości, którym przewodniczyli V-ce prezes 
Andrzej Pilaczyński i wydawca „Pod Skoków” 
Piotr Borowicz.

 Rozpoczęło je symboliczne otwarcie boiska, 
którego poprzez przecięcie wstęgi w barwach 
klubowych dokonali: burmistrz Tadeusz Kłos, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Kujawa i prezes Andrzej Pilaczyński- boisko w 
wyniku przeprowadzonego remontu płyty uzy-
skało nową murawę wyposażoną w samoczyn-
nie działające zraszacze i po trwającej ponad 
rok przerwie trafiło do użytku zawodników. Z 
kolei nastąpiło wystąpienie okolicznościowe 
Zarządu Klubu obrazujące działalność „Weł-
ny” na przestrzeni 85- lecia, które w imieniu 
przebywającego w szpitalu prezesa Wiesława 
Szczepaniaka przedstawił v-ice prezes Andrzej 
Pilaczyński. Z kolei nastąpiły życzenia i gratu-
lacje składane przez gości na ręce Zarządu, a 
następnie odznaczenia i wyróżnienia byłych i 
aktualnych zawodników i działaczy oraz osób 
współpracujących z Klubem, bez udziału, 
których jego działalność nie była by możliwa.

Złotymi Odznakami WZPN w Poznaniu 
uhonorowani zostali: Bogdan Marciniak i 
Grzegorz Dereżyński. Złotymi Odznakami 
Okręgu ZPN w Pile: Grzegorz Meller, Prze-
mysław Meller i Andrzej Pilaczyński

Pamiątkowe Odznaki 85- lecia „Wełny” 
otrzymali m.in. byli zawodnicy i działacze 
klubowi w latach 1945- 1985: Zdzisław Ra-
tajczak, Stanisław Bratka, Bogdan Graczyk, 
Franciszek Prus i Leon Otto. 

Pamiątkowe wyróżnienia w formie buta 
piłkarskiego otrzymali m.in.: wieloletni za-
wodnik, trener i działacz Paweł Szudrowicz 
oraz Grzegorz Meller i Przemysław Meller. 

Uroczystości oficjalne w dniu 1 sierpnia 
zakończył wspólny poczęstunek w postaci 
gorącej grochówki i stołu szwedzkiego z róż-
norakiego przekąskami, które stały się okazją 
do wspomnień wielu wspólnych przeżyć oraz 
ludzi i zdarzeń z nimi związanych. W dalszej 
części uroczystości jubileuszowych miały miej-
sce pierwsze dwa mecze na nowo oddanej do 
użytku płycie boiska. Pierwszy mecz rozegrany 
przez reprezentację juniorów i trampkarzy 
„Wełny” zakończył się wynikiem 9: 1. Drugi 
z meczy, w którym zmierzyli się oldboje z 
pierwszą drużyną „Wełny” zakończył się zwy-
cięstwem aktualnie czynnych zawodników, a 
jego wynik to- 6:1. 

Na zakończenie dnia uczestnicy uroczysto-
ści oraz wszyscy zainteresowani bawili się na 
zabawie „pod chmurką”.

E. Lubawy

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 skła-
dania ofert  częściowych: 

Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach 
na długości 500 m i szerokości 4,5 m – I etap podbudowa.

Zakres prac do wykonania obejmuje  przebudowę istniejącej nawierzchni  drogi gminnej  posiadającą  
obecnie nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną kruszywem z recyklingu. Nawierzchnię 
drogi należy poddać przebudowie polegającej na:
I.  Roboty przygotowawcze:
• Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 5cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża na pow. 
2.298m2,
II. Fundamentowanie dróg:
• Warstwa dolna podbudowy z tłucznia łamanego twardego (melafir, granit, gabro) 0 do 63mm   
grubości 15 cm,
• Warstwa górna podbudowy z tłucznia łamanego twardego (melafir,  granit, gabro) 0 do 31,5mm  
grubości 8 cm,
III. Roboty wykończeniowe:
• Ręczne plantowanie pobocza  na pow. 1000m2,
• Wykopy płytkich rowów koparką 200m3,
• Wykopy rowów ręcznie 100m3,
• Plantowanie skarp i pobocza  1.500m2,
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 25.10.2010r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia tych 
warunków  
7.1  Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
(art. 22 ust. 1) Prawo Zamówień Publicznych:
a) dysponują   osobą   zdolną do  wykonania  zamówienia -  posiadającą uprawnienia do 
kierowania   robotami  w specjalności    konstrukcyjno - budowlanej  w zakresie  budowy 
dróg,   
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.    
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 
pkt    ustawy zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) w celu wskazania  spełnienia warunku określonego w pkt. 7.1 a oświadczenie potwierdza-
jące posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami przez wskazane osoby 
(kierownik   budowy) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg, wraz  z informacją  potwierdzającą 
wpis kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  
 7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia           
wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda nastę-
pujących dokumentów:
a)  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową  
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na podstawie 
złożonych oświadczeń i 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 07.09.2010r. do godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upły-
wem 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 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
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Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim
 zaprasza na 

I Międzynarodowy  
Przegląd Zespołów 

Ludowych

Jabłkowo 11-12 wrzesień 2010
rozpoczęcie - godz. 15.00

Wystąpią zespoły ludowe: 
„Levino”,  

„Rodlanie”,  
„Goślinianie”,  
„Sarbianie”  

oraz zespoły zagraniczne.

Ponadto wiele ciekawych atrakcji:  
• prezentacje twórców ludowych,  
• przejazd bryczką,  
• warsztaty garncarskie,  
• warsztaty wikliniarskie,  
• teatr Beltaine.

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Szkoleniowy
„SZKOLENIOwIEC” w Skokach

zaprasza do nauki
Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września
2010r.) do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w zawodach handlowiec – sprzedawca oraz rolnik
– nauka trwa trzy lata,
- Szkoła Policealna – kierunki: BHP oraz Technik Administracji,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzyletnie.
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu
(sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w Skokach,
ul. Rogozińska 1.
Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w różnych
zawodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.
Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.

ObóZ mŁOdZIEżOwyCh 
drużyN pOżarNICZyCh 

w rOśCINNIE
Pięćdziesiąt dziewcząt i chłopców z gmin powiatu wągrowieckiego 

przebywało na dwutygodniowym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym 
w Ośrodku Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” w Rościnnie. 

Jedni przybyli tu kolejny raz, inni byli po raz pierwszy. Jednak wszyst-
kich łączył wspólny cel: aktywny wypoczynek połączony z doskonaleniem 
zasad i umiejętności w zakresie szeroko pojętego ratownictwa. Młodzież 
z zapałem poznawała zasady zapobiegania pożarom. Poznawała też 
sposób likwidacji różnego rodzaju zagrożeń, a w przypadku powstania 
pożarów sposoby walki z nimi. Poznawano też zasady udzielania pierw-
szej pomocy poszkodowanym w czasie pożarów, wypadków drogowych 
i kąpieli, a zdobytą wiedzę teoretyczną ugruntowywano poprzez pokazy 
i zajęcia praktyczne.

Ale były też zajęcia sportowo-rekreacyjne poświęcone rozrywce i 
integracji uczestników, a na pograniczu jednych i drugich zajęcia prak-
tyczne z zakresu szkoły przetrwania i umiejętności radzenia sobie w 
nieznanym lesie.

Jak zawsze, dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się spot-
kanie ze strażakami, tym razem byli to członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skokach, którzy zaprezentowali bojowy wóz gaśniczy wraz 
z jego wyposażeniem i dali praktyczny pokaz posługiwania się sprzętem 
i likwidacji pożaru.

Obecny obóz, 7 rok z rzędu w Rościnnie,  a wcześniej 4 razy w Margo-
ninie, zorganizowany został przez Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu, a jego komendantem podobnie jak w latach mi-
nionych był druh Marian Bodus- z-ca prezesa Zarządu Powiatowego OSP 
w Wągrowcu. Współorganizatorem obozu były zainteresowane samorzą-
dy gmin z powiatu wągrowieckiego, a wykładowcami i opiekunami byli 
m.in.: Arkadiusz Wójcik-były Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu, a zarazem inicjator i organizator pierwszych 
obozów, wykładowcy ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu i 
Ratownik Medyczny z Oddziału II JRG w Poznaniu.

E.Lubawy

uwaGa rOdZICE!
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Skoki przypomina rodzi-

com uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skokach i w Jabłkowie 
oraz uczniów klas II Gimnazjum w Skokach o możliwości otrzymania 
pomocy finansowej na zakup podręczników.

Pomoc ta udzielana jest również uczniom słabo widzącym, niesły-
szącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Aby otrzymać dofinansowanie podręczników należy złożyć stosowny 
wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 15 września 2010r. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Oświaty 
oraz sekretariatów szkół.

drOGI TurySTO I mIESZKańCu NaSZ!
Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wy-

tchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz 
nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszuki-
waniu grzybów. Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione 
w lasach i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego 
rodzaju odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego 
wcześniejszegopobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych 
dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. Dlatego pamiętaj, że łowiąc 
ryby, zbierając grzyby czy nawetspacerując po lesie i spożywając w tym 
czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które 
zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do 
miejsc do tego przeznaczonych.

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a 
może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalega-
jącymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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PRZETARGI
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 

w Budziszewicach. Inwestycja obejmie budowę podbudowy drogi na 
długości 500 m i szerokości 4,5 m. Termin składania ofert upływa 7 
września. Wykonanie robót zaplanowano do 25 października br. 

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 
Gminy we własności działki nr 214 położonej w Skokach przy ulicy 
Wągrowieckiej. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 518 
m2, udział Gminy wynosi 409/518 części. Przetarg zaplanowano na 3 
września br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów gmin-
nych stanowiących część (1,5250 ha) działki nr 7 w Budziszewicach. 
Przetarg zaplanowano na 7 września br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytko-
wego położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II w Skokach. Lokal 
o pow. 19,60 m2 przeznaczony jest na cele handlowo-usługowe. Cena 
wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 400 zł. Przetarg 
zaplanowano na  24 września br.

• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-
dowlanych w Potrzanowie w rejonie ulicy Szkolnej tj. (przetarg II):

Na 30 września br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 762/5 o pow. 0,0756 ha – cena wywoławcza 38.503 zł;
Działki nr 762/8 o pow. 0,0974 ha – cena wywoławcza 56.754 zł;
Działki nr 762/9 o pow. 0,0974 ha – cena wywoławcza 56.754 zł;
Działki nr 762/10 o pow. 0,0961 ha – cena wywoławcza 55.803 zł;
Działki nr 762/11 o pow. 0,0893 ha – cena wywoławcza 51.850 zł;
Na 7 października br. zaplanowano sprzedaż:
Działki nr 762/12 o pow. 0,0974 ha – cena wywoławcza 56.754 zł;
Działki nr 762/14 o pow. 0,0949 ha – cena wywoławcza 55.101 zł;
Działki nr 762/16 o pow. 0,0832 ha – cena wywoławcza 48.349 zł;
Działki nr 762/18 o pow. 0,0848 ha – cena wywoławcza 49.300 zł;
• W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano działkę 

nr 1669/16 o pow. 0,1082 ha, położoną w Rejonie ulicy Topolowej i 
Sosnowej w Skokach. W przetargu wzięła udział 1 zainteresowana 
zakupem osoba. Działkę sprzedano za 67.200 zł. (Cena wywoławcza 
wynosiła 66.490 zł).

INWESTycJE, REMONTy, SPRAWy BIEŻącE
• Zakończono budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie ul. Smo-

larki – I etap. Ułożono  nawierzchnię bitumiczną drogi na dł. 950 mb.

• Wykonano sieć wodociągową i kanalizację deszczową w ulicach 
Kościuszki i Głowackiego. Dobiega końca budowa nawierzchni ww. 
ulic z kostki betonowej.

• Trwa budowa kanalizacji deszczowej ulic Kasztanowa i Lipowa w 
Skokach. Następnie wybudowana zostanie nawierzchnia bitumiczna 
ulic Kasztanowej na długości 340 mb  i Lipowej na długości 133 mb. 
Inwestycja  ma być zakończona do 30 września br.

• Rozpoczęto remont ulicy Szkolnej w Potrzanowie. W ramach inwe-
stycji zaplanowano poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie 
dodatkowego skrętu w prawo przy byłej szkole oraz ułożenie nowej 

nawierzchni bitumicznej  na długości 620 mb. Łączny koszt budowy wynie-
sie 373.349 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września br.

• Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie. Całkowita plano-
wana wartość inwestycji wynosi 520 tys zł. Przebudowa jest dofinan-
sowana ze środków UE w wys. 320 tys. zł.

• Trwa termomodernizacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Sko-
kach. Pierwszy etap termomodernizacji dotyczy ściany frontowej 
budynku od ulicy Ciastowicza. Koszt I etapu wyniesie 62.149,59 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg na makroniwelację terenu ulicy Rakojedz-
kiej w Skokach. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Najtańszą ofertę 
przedstawiła firma Usługi Transportowo-Koparkowe, Skoki, która 
wykona makroniwelację (wybranie gruntu i ułożenie podbudowy na 
odcinku 606 mb) za 91.078, 49 zł. Prace zostaną wykonane do 30 
września br.

• Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gmin-
nych.

• Zakończono realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszu 
sołeckiego w następujących miejscowościach:

Pomarzanki – zakupiono tłuczeń i utwardzono drogę – 5,5 tys. zł;
Rościnno – zakupiono urządzenia zabawowe oraz kosiarkę samojezdną 

-  10,5 tys. zł;
Stawiany – zakupiono wyposażenie do kuchni i stół bilardowy do 

świetlicy – 7 tys. zł;
Grzybowo – zakupiono wyposażenie do kuchni i garaż na pomieszcze-

nie gospodarcze, wykonano płytę z kostki pozbruk – 8 tys. zł;
Kuszewo – wykonano opłotowanie terenu wokół świetlicy – 8 tys. zł;
Lechlin – wykonano chodnik z kostki pozbruk na długości pomiędzy 

sklepami spożywczymi – 12,4 tys. zł;
Niedźwiedziny – wykonano altankę rekreacyjną oraz zakupiono urzą-

dzenia zabawowe – 8,7 tys.zł;

Roszkowo – odnowiono plac zabaw i dokupiono urządzenia zabawowe 
– 10,4 tys. zł;

• Przygotowano dokumentację do przetargu na rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Rejowcu.

• Trwają prace przygotowawcze do budowy wodociągu do 3 zabudowań 
w Kuszewie (Brzeskowo).

• Złożono do Starostwa powiatowego wnioski o wydanie pozwolenia 
na rozbudowę kanalizacji w Lechlinie i wodociągu w Potrzanowie 
(skrzyżowanie ul. Skockiej i Szkolnej). Wykonanie inwestycji zapla-
nowano jeszcze w bieżącym roku.

• Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę ulicy Dworcowej wraz 
z remontem ulicy Dąbrowskiego w Skokach.

• Zainstalowano bramki na boisku sportowym  w Sławie Wlk., wy-
konano i zamontowano piłkochwyty na boisku w Potrzanowie oraz 
podwyższono istniejący piłkochwyt na boisku przy ul. Podgórnej.
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OGłOSZENIE  O  PRZETARGAcH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

ogłasza
II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie 
w rejonie ul. Szkolnej

I. Przetargi w dniu 30 września 2010r. (czwartek)

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji  grun-

tów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena  
wywoławcza 
w  zł (brutto)

Termin wpłaty 
wadium 

i wysokość wa-
dium w zł

Miejsce  i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6
 1.     Działka nr 762/5

o pow. 0,0756 ha
w Potrzanowie w 
rejonie 
ul. Szkolnej                
ujawniona w K.W.  
nr 48.770 SR Wą-
growiec.
Księga wieczysta 
nie 
wykazuje obcią-
żeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została   decyzja 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o warunkach zabudowy z 
dnia 17.06.2009r. znak sprawy:    RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona decy-
zja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego 
dz. nr 762 (działka przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji 
polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z małym obiektem handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 
do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu 
– max. 4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficz-
nym do decyzji o warunkach zabudowy

38.503,00 3.800,00
do dnia
27. 09. 2010r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
30.09.2010r.
o godz. 900

2. Działka nr 762/8
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W 
nr 48.770 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń

j.w.

56.754,00 5.700,00
do dnia
27. 09.2010r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
30. 09. 2010r.
o godz. 945

3. Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W 
nr 48.770 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń

  

j.w
56.754,00 5.700,00

do dnia
27. 09. 2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
30. 09. 2010r.
o godz. 1030

4. Działka nr 762/10
o pow. 0,0961 ha
w Potrzanowie w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W 
nr 48.770 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń

j.w
55.803,00 5.600,00

do dnia
27. 09. 2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
30. 09. 2010r.
o godz. 1145

5. Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha
w Potrzanowie w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W 
nr 48.770 SR Wą-
growiec.
Księga Wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń

  

j.w
51.850,00 5.200,00

do dnia
27. 09. 2010r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
30. 09. 2010r.
o godz. 1230



�

  II. Przetargi w dniu 07 października  2010r. (czwartek)

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg

ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)

Termin
wpłaty wadium

i wysokość
wadium w zł

Miejsce i 
termin

przetar-
gu

 1       2 3 4 5 6
 
6.     

Działka nr 762/12
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w re-
jonie
ul. Szkolnej
ujawniona w K.W.  nr 
48.770 SR Wągro-
wiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została   decyzja 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o warunkach zabudowy  z dnia 
17.06.2009r. znak sprawy:    RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona decyzja ustala 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego dz. nr 762 ( 
działka przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji polegającej na 
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z małym obiektem 
handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, do 
wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu – max. 
4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficznym 
do decyzji o warunkach zabudowy  

56.754,00
   
5.700,00
do dnia
04. 10. 2010r.
na koncie Urzędu

U M i G -
Skoki
w dniu
0 7 .  1 0 . 
2010r.
o  g o d z . 
900

7. Działka nr 762/14
o pow. 0,0949 ha
w Potrrzanowie w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W  nr 
48.770 SR Wągro-
wiec.
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń 

 
              

j.w.

55.101,00
 
5.500,00
do dnia
04. 10. 2010r.
na koncie Urzędu

U M i G 
Skoki
w dniu
0 7 .  1 0 . 
2010r.
o  g o d z . 
945

8. Działka nr 762/16
o pow. 0,0832 ha
w Potrzanowie  w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W  nr 
48.770 SR Wągro-
wiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

  

j.w
48.349,00 4.900,00

do dnia
04. 10. 2010r.
na koncie Urzędu

U M i G 
Skoki
w dniu
0 7 .  1 0 . 
2010r.
o  g o d z . 
1030

9. Działka nr 762/18
o pow. 0,0848 ha
w Potrzanowie  w 
rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W  nr 
48.770 SR Wągro-
wiec.
Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

j.w
49.300,00 4.900,00

do dnia
04. 10. 2010r.
na koncie Urzędu

U M i G 
Skoki
w dniu
0 7 .  1 0 . 
2010r.
o  g o d z . 
1115

III.  Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP  SA  
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia:
1.  27 września 2010r.  (przetargi w dniu  30 września  2010r – czwartek)  
2.  04 października 2010r. (przetargi w dniu  07 października 2010r. –czwartek)                      
V.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 30 września  2010r. od godz. 900  - czwartek (5 działek  –  wadium na koncie Urzędu do dnia 27.09.2010r. )
2. 07  października 2010r. od godz. 900- czwartek (4 działki –  wadium na koncie Urzędu do dnia 04.10.2010r. )                              
VI. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.                                                        
VII. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 
do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony zostanie  w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony  Środowiska i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta 
i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061)  8925-814 lub 815.
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OGłOSZENIE  O  PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. ciastowicza 11, 62-085 Skoki

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

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
na czas nieokreślony lokalu użytkowego

o pow. użyt. 19,60 m2 w budynku 
przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Skokach 

1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy - 400,00 zł brutto  
2. Wadium                                                                        -  400,00 zł
3. Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość lokalowa położona w bu-
dynku przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Skokach  stanowi własność Gminy 
Skoki.  
4. Wyposażenie lokalu w instalacje:
 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz  wodociągowo-
kanalizacyjną.
5. Przeznaczenie lokalu:
Lokal przeznaczony jest  na cele handlowo-usługowe
6. Termin wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić w  na konto Urzędu Miasta i Gminy  Nr konta: 
Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 PKO BP SA z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i 
Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 21 września  2010r. (wtorek)
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pienią-
dzu
8. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w 
bibliotece) w dniu 24 września 2010r. (piątek) o godz. 1000.  
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
-w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
- wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg 
przepada na rzecz Wydzierżawiającego w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy dzierżawy.
10. Warunki umowy:
a) ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz dzierżawy podwyższany 
będzie z początkiem każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa GUS za poprzedni 
rok, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy i zgody Dzierżawcy. 
Pierwsza waloryzacja czynszu od 01 stycznia 2012r.
b) niezależnie od czynszu ustalonego w przetargu „Dzierżawca” ponosił 
będzie opłaty związane z eksploatacją lokalu. W tej sytuacji „Dzierżawca” 
zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na:
- dostawę energii elektrycznej,                                                      
- dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- wywóz śmieci,
c) ogrzewanie lokalu w okresie zimowym we własnym zakresie,
d) sprzątanie terenu wokół lokalu użytkowego, odśnieżanie i zwalczanie 
gołoledzi w okresie zimowym należy do obowiązków „Dzierżawcy.” 
Obowiązki te „Dzierżawca” wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt.      
e) „Dzierżawca” lokalu zobowiązany będzie również do ponoszenia 
ciężarów publicznych wynikających z innych przepisów należnych do 
tego lokalu (podatku od nieruchomości)                                            
11.  Informacje o przetargu
1. Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
– pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815

1. cENy ZBóŻ.
Obecnie (z dnia 20 sierpnia 2010 r.) ceny skupu zbóż są na poziomie:  

żyto na mąkę – ok. 460-480 zł/tona, pszenica - ok. 750 zł/t, jęczmień 
460 zł/t. Do ceny należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę ok. 
600 zł/tona, pszenżyto na paszę ok. 450 zł/t, jęczmień na paszę w cenie 
do 500 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok temu w tym samym okresie 
ceny skupu zbóż były nieco niższe, np. pszenica była w cenie 510 zł za 
1 tonę . Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia, mieszanki średnio 
25-30 zł/50 kg, pszenicy 35 zł / 50 kg. 

2. cENy TUcZNIKóW I ByDłA RZEźNEGO.
Cena skupu tuczników (z dnia 20 sierpnia 2010 r.) –wynosi średnio 

4,20 zł/kg plus 3 – 6 % VAT. Mimo tego i tak jest nieco niższa niż 
rok temu. Targowiskowe ceny prosiąt nadal wysokie – do 160 zł/szt. 
Pogłowie trzody chlewnej jest w Polsce nadal mniejsze niż jeszcze 3-4 
lata temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego: byki ok. 4,80 – 5,20 
zł/kg, jałówki do 4,40 zł/kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus 3 - 6 % VAT. 
Mleko ok. 0,8 – 1,00 zł/l.

3. INNE WIADOMOŚcI.
Ceny skupu zbóż są obecnie bardzo zróżnicowane. Cena pszenicy 

konsumpcyjnej jest na poziomie do 800 zł za tonę, żyto na mąkę w 
cenie do 500 zł/tona . Problem jest w tym, że brakuje dobrego ziarna, 
które spełnia wymagane przez Zakłady Zbożowe i Młyny parametry 
jakościowe. Przyczyną gorszej jakości ziarna z tegorocznych zbiorów 
są czynniki klimatyczne jakie wystąpiły wiosną, tj. występujące wtedy 
opady. Następnie w czerwcu i na początku lipca wystąpił okres suszy 
i wysokich temperatur. Teraz w okresie żniw mamy nadmiar opadów 
deszczu. Wszystko to przyczyniło się do tego, że w zbożach wystąpiły 
„choroby grzybowe” i ziarno jest drobne, porażone „grzybami” i 
nadmiernie wilgotne. Mimo wyższych tegorocznych cen skupu zbóż 
niewielu rolników z tego skorzysta z uwagi na nie spełnianie przez 
ziarno parametrów technologicznych, tj. poziomu glutenu, wyrównanie 
ziaren, wilgotność, brak porażenia „grzybami”. Ziarno lepszej jakości 
uzyskali rolnicy, którzy stosowali w zbożach opryski na choroby grzy-
bowe. Był to dodatkowy wydatek, ale w tym roku okazał się opłacalny 
– rolnik uzyskał lepsze plony. 

Mimo, że żniwa jeszcze nie zostały zakończone (z uwagi na deszcze) 
można stwierdzić, że poziom plonów na naszym terenie jest niższy od 
oczekiwanego. Podobnie jest w innych rejonach kraju, a tam gdzie 
wystąpiły powodzie nie uda się zebrać praktycznie żadnego plonu. 
Biorąc to pod uwagę należy liczyć się z tym, że teraz będzie wysoka 
cena dobrego materiału siewnego zbóż ozimych. Mimo tego zachęcam 
rolników do kupna dobrego zboża do siewu. 

Od 23 sierpnia 2010 ARiMR – Oddział w Poznaniu przyjmuje 
wnioski o pomoc dla „Młodych Rolników”, od 24 sierpnia wnioski o 
dofinansowanie dodatkowej (np. usługi) działalności w gospodarstwach 
rolnych. Od 1 września w Biurach powiatowych  ARiMR będzie można 
składać wnioski o uzyskanie przez rolników tzw. Renty Strukturalnej. 
Więcej informacji na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz u Doradców rolników.

W miesiącu wrześniu rolnicy mogą składać w Urzędzie Miasta i 
Gminy wnioski o dopłatę do paliwa (oleju napędowego) zakupionego 
na fakturę od marca do sierpnia 2010 roku. Natomiast w miesiącu 
wrześniu i październiku tego roku w całym kraju będzie się odbywał 
Narodowy Spis Rolny. 

Skoki, 23 sierpnia 2010 r.                       
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida
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NOwy KróL żNIwNy 
w SKOKaCh

Myślą przewodnią ostatnich dni była tradycja strzelecka związana 
z historycznym zwycięstwem w czasie Bitwy Warszawskiej w sierpniu 
1920 r. Dla upamiętnienia udziału strzelców w wojnie polsko - bolsze-
wickiej, od połowy lat 20. ub. wieku ruch kurkowy w Polsce ustanowił 
królewskie turnieje, zwane od święta Matki Boskiej Zielnej turniejami 
żniwnymi. W Skokach królami żniwnymi byli niegdyś m.in. Stanisław 
Przykucki, Jan Katz, Wacław Kamiński czy Aleksander Ratajczak.

Tegoroczne uroczystości strzeleckie rozpoczęły się 13 sierpnia w 
piątek, krótką modlitwą poświęconą skockim braciom kurkowym 
wyznania ewangelickiego, spoczywającym na cmentarzu parafialnym. 
Modlitwę poprowadził ks. Rafał Chmielewicz w otoczeniu zebranych 
gości. Następnie założyliśmy pamiątkową tarczę na budynku króla 
żniwnego 2009 r. Jana Kamińskiego, kończącego swoją kadencję.

W sobotę, przed pożegnalnym śniadaniem w nowej siedzibie bra-
ctwa, złożyliśmy kwiaty przed pamiątkowymi tablicami poświęconymi 
powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej oraz skockim katyńczy-
kom. Uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej byli bracia kurkowi 
Edmund Maćkowiak i dr Marian Foerster. Klamrą spinającą symbo-
liczną część turnieju żniwnego był udział w uroczystej mszy św. Przy 
tej okazji przesyłamy serdeczne podziękowania wszystkim pocztom 
sztandarowym, które tego dnia towarzyszyły braciom kurkowym. Po 
południu odbyły się zawody, które wyłoniły nowego króla żniwnego. 
Został nim Michał Rosik, a jego rycerzami - Bogumił Bratka i Paweł 
Kiełczewski. Wyniki pozostałych kategorii strzeleckich: w turnieju 
do tarczy darczyńców, do zapadek oraz w turnieju jubileuszowym 
brata Stefana Kubiaka najlepszy był Feliks Mielczarek,  w turniejach  
punktowych zwyciężyli: Feliks Mielczarek, Anna Jachna i Tomasz 
Przykucki, strzelanie czarnoprochowe wygrał Zenon Stern, a kura 
strącił Przemysław Bagrowski.

Spotkania braci kurkowych ze Skoków poświęcone są jednak nie 
tylko zawodom strzeleckim czy uroczystościom. Realizując rozbudowę 
siedziby stowarzyszenia w tym roku założyliśmy izolacje przeciwwilgo-
ciowe oraz termiczne, a także posadzki na całej powierzchni nowego 
budynku /ok. 150 m2/, wykonaliśmy wszystkie ścianki działowe, osadzili-
śmy nowe okna oraz drzwi wewnętrzne, obecnie budynek jest ocieplany 
i tynkowany, trwają prace instalacyjne, poprzedzające tynkowanie wnę-
trza. Równolegle wykonujemy też plan związany z budową strzelnicy 
przy ul.Parkowej, od ub. roku noszącej imię Stanisława Glinkiewicza 
- bohatera Skoków, ostatniego przed wojną króla kurkowego. Przez 
ostatni rok trwała stabilizacja wałów, w zasadniczej swej masie uformo-
wanych ubiegłorocznej jesieni. Kilkumiesięczna obserwacja obwałowań 
była niezbędna dla oceny zasadności przeprowadzenia ich ewentualnej 
stabilizacji. W międzyczasie na strzelnicy wykonaliśmy nasadzenia zieleni 
izolacyjno - ozdobnej oraz wybudowaliśmy ogrodzenie na całej długości 
obiektu. Te z kolei prace wykonane zostały na wiosnę, aby w żaden spo-
sób nie ograniczać swobody prowadzenia remontu boiska Klubu Wełna, 
szykującego się do swojego wielkiego jubileuszu. Jesienią planujemy wy-
budować kulochwyt wiatrówkowy, rozpocząć budowę kulochwytu tylnego 
oraz końcowo zagospodarować wał południowy i zieleń ozdobną. Prace na 
strzelnicy  realizujemy zgodnie z założonym harmonogramem, angażując 
w to przedsięwzięcie wyłącznie fundusze pozyskane przez Bractwo we 
własnym zakresie. Cieszymy się w tym dziele wsparciem coraz szerszego 
grona życzliwych przyjaciół - dzięki temu wartość nakładów na strzelnicę 
przez ostatni rok przekroczyła kwotę 20 tys. złotych.

Nowoczesna strzelnica bracka wpisuje się doskonale w ideę kom-
pleksu sportowego przy ul.Parkowej. Bractwo kurkowe może służyć 
skockiej społeczności nie tylko jednak przez udostępnianie obiektu 
do szerszego użytku. Częścią naszego statutowego programu jest 
propagowanie patriotycznej tradycji, szczególnie lokalnej. Dzięki temu 
budowany przez Bractwo obiekt, choćby przez postać swojego patrona 
- Stanisława Glinkiewicza - już dziś wnosi do naszego miasta wartość 
wspólnotową, co przekazuje Szanownym Czytelnikom WIADOMO-
ŚCI, piszący te słowa

Krzysztof Jachna

wŁaśCIwy SpIS rOLNy 
Już Od 1 wrZEśNIa

23 sierpnia rachmistrzowie zakończyli tzw. obchód przedspi-
sowy. Sprawdzone zostały i potwierdzone poszczególne punkty 
adresowe, które figurowały w zbiorze danych na urządzeniu „Hand 
– Held”. Wykreślono niewielkie nieruchomości, na których nie 
prowadzi się produkcji rolniczej. Zaktualizowano dane adresowe 
i siedziby gospodarstw.  

Spis właściwy rozpocznie się 1 września, ale faktycznie rach-
mistrz dotrze do Państwa po 8 września. Jest to data graniczna, 
ponieważ do tego dnia można zadeklarować złożenie informacji 
spisowych drogą internetową.  

Przypominamy, że pytania dotyczyć będą powierzchni zasiewów, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, metod produkcji rolnej, liczby i 
rodzaju posiadanych maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych 
nawozów, osób pracujących lub związanych z produkcją. 

Bardzo prosimy o przygotowanie danych dotyczących w szcze-
gólności powierzchni gospodarstwa, zasiewów i pogłowia bydła. 
Ułatwi to pracę i skróci wizytę rachmistrza do niezbędnego mi-
nimum.  

Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

NIEpOKOJąCO STabILNy 
STaN bEZrObOCIa

Niepokojąco stabilny  pozostaje stan bezrobocia, które na dzień 
31.06 br. wynosiło 4295 osób w powiecie i 472 osoby w Mieście i 
Gminie Skoki. W miesiącu lipcu liczba bezrobotnych mieszkańców 
powiatu nieco zmalała, a na dzień 31.07 br. zarejestrowanych jako 
pozostających bez pracy było 4238 osób. Spadek ten nie dotyczył 
naszej Gminy. U nas liczba pozostających bez pracy wzrosła o 7 i 
wynosiła łącznie 479 osób, spośród których 45 zarejestrowało się w 
m-cu lipcu. 

Wśród rejestrujących się, niewątpliwie znalazły się osoby wkra-
czające w wiek produkcyjny, w tym absolwenci różnych typów szkół. 
Jednak, musimy pamiętać, że obecne miesiące, to okres w którym 
powstaje wiele miejsc pracy sezonowej. W tej sytuacji niepokojącym 
staje się wysoko utrzymujący się stan bezrobocia, które dla powiatu 
na koniec miesiąca stycznia  2009 roku wynosiło 4492, a dla naszej 
Gminy 491 osób.

Spośród ogółu naszych bezrobotnych na dzień 30.06 br. uprawnie-
nia do zasiłku posiadało 92, a na dzień 31.07 br. 78 osób. W miesiącu 
czerwcu br. 23, a w miesiącu lipcu 21 mieszkańcom naszej Gminy 
udało się znaleźć pracę. 

Niewątpliwie wśród osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy 
znajdują się też osoby, którym na pracy nie bardzo zależy oraz tacy, 
którzy pracują „ na czarno”, a zarejestrowały się tylko dla posiada-
nia ubezpieczenia. Jednak niepokój budzi to, że bezrobocie dosięga 
też osób wykształconych, posiadających kwalifikacje zawodowe i 
wykształcenie średnie oraz wyższe.

Niepokój budzi też to, że wzrost bezrobocia oznacza wzrost liczby 
osób kierujących swe kroki do Ośrodka Pomocy Społecznej, a to 
oznacza konieczność skierowania jeszcze większych środków budże-
towych na pomoc społeczną.

Istniejące przepisy prawne ograniczają formy walki samorządów 
gminnych z bezrobociem. Jednak w miarę możliwości prawnych bur-
mistrz dążąc do pomocy mieszkańcom dotkniętym długotrwałym bez-
robociem w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu 
w roku 2010 zatrudnił 2 kobiety w ramach prac interwencyjnych oraz 
9 kobiet i 11 mężczyzn w ramach robót publicznych. 

Równocześnie w celu umożliwienia absolwentom szkół zdobycia 
przygotowania zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy na staż 
absolwencki zatrudniono 6 stażystów.

E.Lubawy
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SKOCZKI OpaNOwaŁy 
SKOrZęCIN!

Mają po 7 – 10 lat a i tak szczerze zasłużyły sobie na letni urlop. 
Po aktywnym sezonie - koncertach i festiwalach, Skoczki udały się do 
Skorzęcina, gdzie przez 4 dni ich najważniejszymi obowiązkami były 
wypoczynek i zabawa. Wywiązywały się z nich wzorowo.

26 lipca zrobiło się w Skorzęcinie głośniej, weselej i jakoś tak bardziej 
– skocznie. Wszystko to za sprawą Małych Skoczków, które dzielnie 
pożegnały rodziców na 4 dni i 3 noce, by pokazać wczasowiczom i 
mieszkańcom miasteczka, jak powinno się wypoczywać. 

Każdy dzień oznaczał dla maluchów nowe atrakcje, ale i wyzwania. 
I tak prócz „kina nocnego”, szaleństw na placach zabaw, nauki tań-
ców latynoamerykańskich były codzienne, skrupulatnie punktowane 
„kontrole czystości” w każdym domku. 

Obok zajęć integrujących, śpiewów wszędzie i o każdej porze, zabaw 
w „Zajączki”, „Liska”, „Wujka z Ameryki”, „Papier toaletowy” i wielu 
innych, była poranna, wojskowa musztra. 

W końcu były też Kosmiczne Wybory Miss i Mistera, w których kan-
dydaci musieli zaprezentować się w strojach wykonanych z wszystkiego, 
do czego mieli dostęp. Słowem – zabawa była przednia a Maluchy 
okazały się wzorowymi urlopowiczami. 

Rodzicom Małych Skoczków gratulujemy dzielnych pociech a sa-
mym dzieciom dziękujemy – opiekunowie bawili się przynajmniej tak 
świetnie, jak Wy.

Alicja Meller

wOJażE I wypOCZyNEK 
„harfy”

Mimo okresu wakacyjnego Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” 
nie próżnuje. Jak zawsze, chórzyści spotykają się na cotygodniowych 
próbach  w Bibliotece.

Miesiąc lipiec „Harfa” zakończyła pobytem na czterodniowym 
spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w formie „Warsztatów 
Piosenkarskich” w Ośrodku Wypoczynkowym „Policjant” nad pięknym 
jeziorem Niedzięgiel w Skorzęcinie. Pobyt ten pozwolił nie tylko na 
doskonalenie umiejętności śpiewaczych, ale dostarczył też wielu miłych 
i sympatycznych chwil spędzonych na zażywaniu słonecznych i wodnych 
kąpieli oraz na wspólnej zabawie.   

Ale wcześniej, nasi chórzyści-emeryci uczestniczyli w X Przeglądzie 
Amatorskich Twórczości Seniorów pt. „...STARE ALE JARE…” w 
Obornikach. W trakcie przeglądu swą twórczość zaprezentowało 26 
zespołów wokalnych, instrumentalnych, kabaretowych, chóralnych i 
kapeli. 

Każdy zespół mógł zaprezentować 3 wybrane utwory, a łączny czas 
prezentacji nie mógł przekroczyć 10 min. Nasza „Harfa” zaśpiewała 
„W lesie” Noskowskiego oraz „Cyganerię” i „Cichą wodę”.  

Po prezentacji zespołów nastąpił Piknik, który zapoczątkowało 
wspólne wykonanie Poloneza przez ogół uczestników, po czym nastą-
piła zabawa taneczna.    

Nasi chórzyści, są równocześnie członkami Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów i z tej też racji, w pełni uczestniczą w życiu 
Związku. 

Wspólnie z innymi jego członkami przebywali  w Sianożętach nad 
Bałtykiem, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, połączonej z po-
bytem w Niepokalanowie i w wycieczce-pielgrzymce do Lichenia. Swój 
udział „Harfiarze” zapisali też w  emeryckich dwóch spotkaniach przy 
grillu na stawach „U Leszka”, a obecnie szykują się na wrześniowy 
wyjazd do Wisły.

E.Lubawy

fESTyN rOdZINNy w rEJOwCu
Dnia 29.05.2010r.w Rejowcu odbył się FESTYN RODZINNY z okazji 

Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Swoją obecnością zaszczyciło go wielu gości 
m.in. Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie, Dy-
rektor Szkoły i Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, Burmistrz Miasta 
i Gminny Skoki oraz licznie zgromadzeni rodzice i dzieci.

Tego dnia nie mogło zabraknąć niespodzianek i atrakcji, które z du-
żym zaangażowaniem zorganizowało wiele osób (rodzice, sołtysi, kadra 
nauczycieli). Główną atrakcją, z której najbardziej cieszyły się oczywi-
ście dzieci, był zamek dmuchany i trampolina. Nie zabrakło również: 
przejażdżek konnych, przejażdżki bryczką, popisowego pokazu straży 
pożarnej, tatuaży, karykatur oraz cieszącym się ogromnym wzięciem i 
zainteresowaniem, loterii fantowej, której główną nagrodą był olbrzymi 
tort, ufundowany przez Cukiernię Królewską „Kilian” z Wągrowca. 
Nagrodę główną podczas losowania, wygrała mieszkanka Rejowca.

wIZyTa w „ŁEJEraCh”
Dnia 11 czerwca 2010 roku grupa teatralna „ROZWESOŁKI” z 

Rejowca udała się do poznańskiej szkoły „Łejery”, ale świętować bardzo 
ważne wydarzenie, a mianowicie otrzymanie przez Panią Elę Drygas 
(Współzałożycielkę „ROZWESOŁKÓW”) Orderu Uśmiechu, bardzo 
cennej nagrody, gdyż przyznawana jest przez dzieci za okazywane im 
serce, przyjaźń, dobroć i cierpliwość. Uroczystość tę uświetniła obec-
ność Rzecznika Praw Dziecka, który wręczył Pani Eli ten cenny order, 
a także gwiazdy muzyki polskiej- ELENI, która zaśpiewała kilka swoich 
wielkich przebojów. Podczas tej uroczystości można było podziwiać 
występy „młodych i starych” Łejerów. Natomiast Pani Ela, aby otrzymać 
to ważne odznaczenie, musiała wypić puchar soku z cytryny, a potem 
się uśmiechnąć (bez problemu sobie z tym zadaniem poradziła). Po 
ceremonii wręczenia orderu i gratulacjach wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na skosztowanie ogromnego tortu. Dzieci z rejowieckich 
„Rozwesołków” wróciły tego dnia do domów bardzo podekscytowane, 
tym że mogły brać udział w tak ważnej uroczystości.

Joanna Bonikowska

KONKurS KrwIOdawSTwa
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu pod patronatem Starosty Wą-

growieckiego organizuje Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który po-
lega na honorowym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim jest krew. 
Konkurs trwa od września do czerwca 2011 roku i skierowany jest do 
zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, 
stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowieckiego. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów Między-
narodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których laureatom 
zostaną wręczone wyróżnienia i podziękowania.

Uczestnikom akcji zapewniamy m. in.: miła obsługę, bezpłatne 
badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień 
oddania krwi, produkty regenerujące organizm. Dla zamiejscowych 
zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników jest każdorazowo 
poinformowanie personelu medycznego, z której instytucji jest dany 
dawca. Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze w budynku szpitala 
powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, w go-
dzinach rannych. Przy większej ilości chętnych prosimy o kontakt pod 
numerem tel. 67 2681555. Ponadto informujemy, że bardzo chętnie 
wygłosimy bezpłatne pogadanki o znaczenia krwi w życiu człowieka i 
przywilejach dla honorowych dawców. Kontakt w sprawie pogadanek 
pod numerem tel. 667059964. Informujemy, że po oddaniu 6 litrów (5 
– kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych przywilejów, 
np. bezpłatnych przejazdów komunikacją na trenie miasta oraz gminy 
Wągrowiec. 

Jan Maćkowiak - prezes Koła PcK w Wągrowcu
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TurNIEJ pIŁKarSKI 
O puChar SOŁTySa 

pOTrZaNOwO
Po kilkutygodniowych przygotowaniach, 11.07.2010 roku w Potrza-

nowie odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Sołtysa. W turnieju udział 
wzięło 5 drużyn, w tym: Potrzanowo I, Potrzanowo II, Budziszewko, 
Białężyn i Rogoźno. Od samego rana zaczęli się zjeżdżać zawodnicy 
poszczególnych drużyna, a sam turniej rozpoczęto o godz. 1000.

Po ustaleniu reguł i losowaniu kolejności rozpoczęły się zmagania, 
nad przebiegiem których czuwał wykwalifikowany sędzia piłkarski 
Maciej Kuczyński. Wszyscy zawodnicy ambitnie walczyli o zwycięstwo. 
Jednak największym przeciwnikiem piłkarzy stawał się straszliwy upał 
jaki panował tego dnia. Jedynym ratunkiem były napoje przygotowane 
przez organizatorów, a sponsorowane przez  Z. P. H.  LEMAR. Emocje 
trwały do samego końca. Około godz. 1600 zakończył się mecz  finałowy, 
który wyłonił zwycięzcę, którym okazała się drużyna potrzanowska- 
Potrzanowo II. W rezultacie okazały puchar ufundowany przez sołtysa 
Stanisława Janecko został w Potrzanowie. Kolejne miejsca zajęli: 
Białężyn  Potrzanowo I, Budziszewko i Rogoźno.

Cały turniej przebiegł w miłej, przyjacielskiej atmosferze, a wszyscy 
jego uczestnicy, chociaż zmęczeni zapowiedzieli swój udział w przy-
szłorocznym turnieju.

E.Lubawy

ZawOdy wędKarSKIE 
 O puChar burmISTrZa 

murOwaNEJ GOśLINy
W niedzielę, 25 lipca br. siedmioosobowa reprezentacja Koła PZW 

w Skokach w składzie: Marian Bałażyk, Romuald Dudek, Jacek Du-
dek, Andrzej Szymkowiak, Piotr Nóżka, Roman Tadeusz i Dariusz 
Bałażyk uczestniczyła w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza 
Murowanej Gośliny. 

Zawody odbyły się na jeziorze w Wojnówku, a oprócz Skoczan udział 
w nich wzięły 2 drużyny z Murowanej Gośliny i drużyna gospodarzy- 
Wojnówka. W rywalizacji tej nasi wędkarze zajęli II miejsc, a fakt 
ten poświadczają prezentowane w Klubie Wędkarza trofea- dyplom 
i puchar.

Startujący w składzie skockiej reprezentacji Dariusz Bałażyk upla-
sował się na III miejscu w ogólnej klasyfikacji zawodników. 

 E. Lubawy

ZapaLEńCy wędKarSTwa 
Z NIEmIEC I hOLaNdII 

w GOśCINIE u SKOCKICh 
wędKarZy

W dniach od 26 do 29 lipca na zaproszenie Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego, w Skokach gościli zapaleńcy wędkarstwa z członkami 
swych rodzin z Bardowick w Niemczech i z Gminy Drechterland w 
Holandii. Pobyt ten był ich rewizytą w Skokach. Wcześniej, w roku 
2008 Skoczanie na zaproszenie holenderskich wędkarzy gościli w 
Gminie Drechterland, a w roku 2009 wraz z wędkarzami z Holandii 
byli gośćmi bardowickich wędkarzy. 

Nasi goście zakwaterowanie znaleźli w Ośrodku Akademii Sztuk 
Pięknych i już w godzinach popołudniowych w pierwszym dniu pobytu 
przybyli na stawy „U Leszka”, gdzie już ich oczekiwali skoccy wędkarze 

wraz ze swymi rodzinami, którym towarzyszył  przewodniczący Rady 
Zbigniew Kujawa, także członek Koła PZW. Po sympatycznych chwi-
lach powitania, nastąpiło trwające do zmierzchu wędkowanie. Wieczór 
zakończył się spotkaniem przy kawie i słodkościach oraz kiełbaską i 
karkówką z grilla i cieszącymi się powodzeniem zimnymi napojami z 
poznańskim Lechem włącznie. 

Drugi dzień pobytu nasi goście wykorzystali na zwiedzenia gnieź-
nieńskiej Katedry i wejścia na wieżę widokową, skąd podziwiali Gnie-
zno i okolice oraz na pobyt pod Bramą Rybą i w Domu Jana Pawła II 
na Lednicy. Wycieczka ta przybliżyła jej uczestnikom ważne momenty 
z początków państwa polskiego i historii naszego kraju.

Dla uatrakcyjnienia pobytu w Skokach, gospodarze zorganizowali 
zawody wędkarskie na jeziorze w Wojnówku, w których triumfowała 
reprezentacja Bardowick. II miejsce zajęli przedstawiciele Skoków, a 
III wędkarze z Drechterland.

W międzyczasie goście mieli możliwość poznania podstawowych 
walorów, a więc lasów i jezior ziemi skockiej oraz zwiedzenia Klubu 
Wędkarza, w którym ogólny podziw wzbudzały zgromadzone w nim 
trofea wędkarskie. 

28 lipca wieczorem z udziałem burmistrza Tadeusza Kłosa odbyło się 
spotkanie pożegnalne, w trakcie którego ogłoszono wyniki zawodów, 
wręczono pamiątkowe puchary oraz medale upamiętniające spotkanie 
wędkarzy 3 gmin partnerskich- Bardowick, Drechterland i Skoków.

E.Lubawy

ZawOdy aKTywu KOŁa pZw
W trakcie wszystkich zawodów organizowanych przez Koło, gdy 

inni wędkują oni po przygotowaniu stanowisk zajmują się organizacją 
zawodów, czuwają nad ich przebiegiem i aprowizacją, a po zakończe-
niu rywalizacji dokonują ważenia złowionych ryb, ogłaszają wyniki i 
wręczają nagrody zwycięzcom. 

„Oni”, to członkowie zarządu, komisji sędziowskiej i pozostałych 
władz statutowych Koła. Satysfakcją za ich zaangażowanie i codzien-
ną pracę, tradycyjnie już stały się organizowane raz w roku „Zawody 
Spławikowe dla Aktywu”. Zawody takie z udziałem 8-miu zawodników, 
w tym roku odbyły się w niedzielę 8 sierpnia na Jeziorze Rościńskim. 
Nad ich przebiegiem czuwała komisja sędziowska w składzie: Paweł 
Ślósarczyk, Marek Kubicki i Jerzy Ślósarczyk.

Zawody miał uatrakcyjnić piknik nad jeziorem, który jednak ze 
względu na niepewną aurę przekształcono w spotkanie z członkami 
rodzin w Klubie Wędkarza. Tutaj przy kawie i słodkościach oraz 
kiełbasce z grilla i smażonych kurczakach w miłej i serdecznej atmo-
sferze spędzono niedzielne popołudnie. Tutaj tez ogłoszono wyniki 
zawodów, a zdobywców 3 pierwszych miejsc i zdobywcę największej 
ryby uhonorowano medalami pamiątkowymi. 

Zaszczytu tego dostąpili: Wojciech Kłosowski- złowił 9,29 kg, Roman 
Tadeusz-8,94 kg i Piotr Babiakowski-6,62 kg. Zdobywcą największej 
ryby- 0,96 kg leszcza został Prezes Koła Alojzy Pacholski.

Kolejne miejsca zajęli: Marian Bałażyk-5,86 kg, Zbigniew Kujawa- 
5,54 kg, Marian Konrad- 5,20 kg, Alojzy Pacholski-3,98 kg i Jarosław 
Pachela- 2,92 kg. Łącznie do siatek wędkarzy tym razem trafiło 48,28 
kg ryb- przeważnie drobnicy, które zgodnie z regulaminem sportowego 
połowu ryb, po zważeniu ponownie trafiły w toń jeziora.

E.Lubawy

(faL) STarT „wEŁNy”
Pierwszy mecz w nowym sezonie 2010/2011, który przeżyliśmy 15 

sierpnia na długo zapamiętamy i to nie z racji upału przy podwójnego 
święta,  lecz porażki „Wełny” i to na własnym terenie. 

Wszystko rozpoczęło się w należytym szyku. Sędziowie z Trzcianki 
w składzie: Rafał Pater-sędzia główny, Dariusz Panczyszyn i Daniel 
Wenerski w asyście wprowadzili drużyny „Wełny” Skoki i „Pogoni” 
Łobżenica na piękną, nową, pachnącą murawę. Potem nastąpiła miła 
uroczystość wręczenia upominków przez delegację z zaprzyjaźnionego 
klubu w Łopuchowie z okazji 85-lecia KS „Wełna” w osobach: Jana 
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Sygneckiego- prezesa klubu KS Łopuchowo 1999 oraz członka Zarządu 
Kazimierza Wolniewicza.    Zawodnicy 
„Wełny” przejęli się chyba tą uroczystością, bo schodząc na przerwę do 
szatni przegrywali 0:2, po miernej grze. Druga odsłona, to już trochę 
walki ze strony „Wełny”, ale gole zdobywali goście, którym udało się 
strzelić jeszcze dwa. Honorową bramkę dla naszych, zdobył niezawodny 
Grzegorz Meller. 

Na osłodę, krótko można rzec: „pierwsze śliwki robaczywki”. A co 
do pozostałych drużyn było słychać:                                                                                         

„Sparta” Złotów- „Korona” Stróżewo 3:0 
„GLKS” Wysoka- „Noteć” Czarnków 0:4  
„Fortuna” Wieleń- „Skra” Krajenka 4:3  
„Orkan” Śmiłowo- „Unia” Wapno 0:2  
„Stella” Białośliwie- „Nielba” Wągrowiec 1:1 
„Tarnovia” Tarnówka- „Iskra” Wyszyny 1:3   
„Radwan” Lubasz- „Drawa” Krzyż 5:3  
„Wełna” Skoki- „Pogoń” Lubżenica 1:4    

 Dla kronikarzy wspomnę, że do „naszej okręgówki” wdra-
pały się: „Iskra” Krajenka, „Orkan” Śmiłowo, „Tarnovia”Tarnówka i 
„Iskra” Wyszyny oraz spadkowicz z IV ligii „Sparta” Złotów. 

Spadły zaś „Sokół” Szamocin, „Unia” Ujście, „Noteć” Rosko i 
„Płomień” Połajewo. 

Rozgrywki pierwszej rundy sezonu 2010/2011 zakończyć się mają 
28 listopada. A oto co, gdzie i kiedy w okresie od 22 sierpnia do 28 
listopada:      

15 sierpnia, 1500- „Pogoń” Łobżenica (dom)   
22 sierpnia, 1200- WKS Wyszyny (wyjazd)   
29 sierpnia, 1500- „Nielba” II Wągrowiec (dom) 
4 września, 1100- „Unia” Wapno (wyjazd)  
12 września, 1500- „Iskra” Krajenka (dom)   
18 września, 1500- „Noteć” Czarnków (wyjazd) 
26 września, 1500- „Korona” Stróżewo (dom)  
3 października, 1400- „Radwan” Lubasz (wyjazd)  
10 października, 1400- „Sparta” Złotów (dom) 
16 października, 1400- GLKS Wysoka (wyjazd) 
24 października, 1400- „Fortuna” Wieleń (dom)  
30 października, 1330- „Orkan” Śmiłowo (wyjazd)  
7 listopada, 1330- „Stella” Białośliwie (dom)  
11 listopada, 1400- „Tarnovia” Tarnówka (wyjazd) 
14 listopada, 1300- „Drawa” Krzyż (dom)   
20 listopada, 1300- „Pogoń” Łobżenica (wyjazd)  
28 listopada, 1300- WKS Wyszyny (dom)

A.Wiśniewski

Dokończenie ze str. 13

SKOCZaNIE w CZOŁówCE 
pOLSKICh LEKKOaTLETów

Miesiąc lipiec dobrze zapisał się nie tylko w historii skockich lek-
koatletów: Łukasza Nowaka i Jarosława Rutkowskiego, ale także na 
kartach historii polskiej lekkoatletyki.   

My naturalnie,  ograniczymy się do przypomnienia sukcesów naszych 
młodych współmieszkańców, którzy przy tej okazji rozsławiają nasze 
miasto w kraju i za granicą.  

Łukasz Nowak-8 spośród chodziarzy na Lekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Europy w Barcelonie.

Łukasz Nowak, powołany do kadry polskich lekkoatletów startu-
jących na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Barcelonie 
dostąpił zaszczytu niesienia polskiej flagi narodowej i otwierał poczet 
polskiej reprezentacji. Już to samo stało się sukcesem Skoczanina. 

Kolejny sukces, w pełni już wypracowany przez samego Łukasza 
przyszedł 30 lipca br. w trakcie zawodów, gdy w chodzie na 50 km 

nasz zawodnik startujący wśród najlepszych chodziarzy Europy uzyskał 
wynik 3:51.31 i tym samym uplasował się na 8 pozycji w tej konkuren-
cji.     

Wcześniej, w październiku 2009  roku Łukasz startując na międzyna-
rodowych zawodach w austriackim Hollenburgu zyskał czas 3:58.57, a 
startując w podobnych zawodach w słowackich Dudińcach zyskał wynik 
3:50.30 i tym samym pobił młodzieżowy rekord Polski.

Jarosław Rutkowski - 7 na Mistrzostwach Świata Juniorów w 
Moncton w Kanadzie.

Jarosław Rutkowski startujący w skoku wzwyż na odbywających się 
w dniach od 19-25 lipca br. Mistrzostwach Świata Juniorów w Moncton 
w Kanadzie pokonał poprzeczkę na wysokości 217 cm i tym samym 
uplasował się na 7 pozycji w tej konkurencji.   
Wcześniej, 10 lipca br. w czasie Mistrzostw Polski w Bielsku-Białej 
Jarek skacząc na wysokość 220 cm ustanowił swój rekord życiowy i 
zajął 5 miejsce.

E.Lubawy
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TABELA ROZGRyWEK 
GMINNEJ LIGI PIłKI NOŻNEJ 2010

Data, Drużyna Miejsce/Sędzia Godzina

22.08.2010 roku

I KOLEJKA

II KOLEJKA

1. 1-6 Rakojady - Kakulin
2. 7-3 Potrzanowo KS.-Potrzanowo Borówiec
3. 4-2 Jagniewice – Sława Wielkopolska

1. 6-5 Kakulin- Rościnno
2. 3-1 Potrzanowo Borówiec- Rakojady
3. 2-7 Sława Wielkopolska- Potrzanowo KS.

Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

5.09.2010 roku
Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

III KOLEJKA

IV KOLEJKA

1. 5-2 Rościnno- Sława Wielkopolska
2. 4-6 Jagniewice- Kakulin
3. 7-1 Potrzanowo KS.- Rakojady 

1. 2-6 Sława Wielkopolska- Kakulin
2. 3-4 Potrzanowo Borówiec- Jagniewice
3. 1-5 Rakojady- Rościnno

12.09.2010 roku
Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

V KOLEJKA

VI KOLEJKA

1. 7-4 Potrzanowo- Jagniewice
2. 5-3 Rościnno- Potrzanowo Borówiec
3. 1-2 Rakojady- Sława Wielkopolska

1. 6-3 Kakulin- Potrzanowo Borówiec
2. 5-7 Rościnno- Potrzanowo KS.
3. 4-1 Jagniewice- Rakojady

19.09.2010 roku
Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

VII KOLEJKA

VIII KOLEJKA

1. 3-2 Potrzanowo Borówiec- Sława Wielkopolska
2. 4-5 Jagniewice- Rościnno
3. 7-6 Potrzanowo KS.- Kakulin

1. 2-4 Sława Wielkopolska- Jagniewice 
2. 3-7 Potrzanowo Borówiec- Potrzanowo KS.
3. 6-1 Kakulin- Rakojady

26.09.2010 roku
Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

IX KOLEJKA

X KOLEJKA

1. 2-7 Sława Wielkopolska- Potrzanowo KS.
2. 5-6 Rościnno- Kakulin  
3. 1-3 Rakojady- Potrzanowo Borówiec

1. 6-4 Kakulin- Jagniewice
2. 1-7 Rakojady- Potrzanowo KS.
3. 2-5 Sława Wielkopolska- Rościnno

3.10.2010 roku
Boisko
Rościnno
gospodarze

Maciej
Kuczyński

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

XI KOLEJKA

XII KOLEJKA

1. 4-3 Jagniewice- Potrzanowo Borówiec
2. 5-1 Rościnno- Rakojady
3. 6-2 Kakulin- Sława Wielkopolska

1. 4-7 Jagniewice- Potrzanowo KS.
2. 3-5 Potrzanowo Borówiec- Rościnno
3. 2-1 Sława Wielkopolska- Rakojady

10.10.2010 roku
Boisko
Potrzanowo
gospodarze

Kuba
Grzegorzewski

1. 10:00
2. 10:40
3. 11:20

1. 12:00
2. 12:40
3. 13:20

XIII KOLEJKA

XIV KOLEJKA

1. 3-6 Potrzanowo Borówiec- Kakulin
2. 7-5 Potrzanowo KS.- Rościnno
3. 1-4 Rakojady- Jagniewice

1. 6-7 Kakulin- Potrzanowo KS.
2. 2-3 Sława Wielkopolska- Potrzanowo Borówiec
3. 5-4 Rościnno- Jagniewice

TO warTO 
wIEdZIEĆ!

Ulgi w PKS i PKP przysługujące eme-
rytom, rencistom i osobom ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności- inwalidom 
I grupy i ich opiekunom.

(Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)

Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie 
pociągów, tylko w określonych kategoriach po-
ciągów oraz na podstawie określonych rodza-
jów biletów (szczegóły te zawarte są poniżej, w 
opisach uprawnień wyróżnionych grup). Ulgi 
nie dotyczą przejazdów pociągami Eurocity 
i Intercity w komunikacji międzynarodowej 
oraz przejazdów w komunikacji autobusowej 
ekspresowej.

Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów 
w klasie 2 - na podstawie biletów jednorazo-
wych - korzystające z przejazdu w klasie 1 
zobowiązane są uiścić dopłatę w wysokości 
różnicy między ceną biletu w klasie 1, a ceną 
biletu w klasie 2 (chodzi o ceny biletów bez 
ulg). Korzystając z ulgi 100% należy zgłosić 
się do kasy biletowej po bezpłatny bilet.

•Renciści i emeryci mają prawo do: 
- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku 
kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pocią-
gów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 
na podstawie zaświadczenia wydanego przez: 
- terenowe jednostki Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, - regionalne ko-
misje emerytów i rencistów NSZZ Solidarność, 
- Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w 
Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”, - Za-
rząd Główny i oddziały terenowe Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów „Solidarność - 80”, 
- wojewódzkie i regionalne rady wete-
ranów pracy Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych, - Nie-
zależny Związek Przyszłych i Obecnych 
Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”, 
- oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrz-
nych, - zarządy i koła Związku Byłych Żołnie-
rzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego, - okręgowe sekcje emerytów i 
rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
- Związek Zawodowy Pracowników Najwyż-
szej Izby Kontroli, - Komisję Krajową i zarządy 
regionów Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego 
Popiełuszki, - zarządy wojewódzkie Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej, - oddziały wojewódzkie 
Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskie-
go, - terenowe jednostki Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. 
Powyższe zaświadczenia ważne są z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem potwier-
dzającym tożsamość osoby uprawnionej.

UWAGA: Należy pamiętać, że przejazd 
„tam” i „z powrotem” jest traktowany jako 
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dwa oddzielne przejazdy, nawet jeśli opłata za te dwa przejazdy po-
twierdzona jest na jednym bilecie. Emeryci i renciści nie mają żadnych 
zniżek w autobusach PKS.

• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne 
do samodzielnej egzystencji, inwalidzi I grupy) mają prawo do: 
- 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w ko-
munikacji zwykłej,  na podstawie biletów jednorazowych, 
- 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również 
na podstawie biletów jednorazowych.

Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów: -  wypis z tre-
ści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i za-
trudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 
- wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji le-
karskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi 
Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa, 
- orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub 
komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdza-
jące całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodziel-
nej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji, - zaświadczenie ZUS lub KRUS, 
stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź 
uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, - legitymacja emery-
ta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, 
- legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy 
organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi 
Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidz-
twa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień 
niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Wszystkie powyższe dokumenty, z wyjątkiem legitymacji emeryta 
– rencisty wojskowego, oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
okazuje się razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

•  Osoby  n iewidome ,  n i e  będące  osobami  o  znacz -
nym stopniu niepełnosprawności  (n iezdolnymi  do sa-
modzielnej egzystencji, inwalidami I grupy), mają prawo do: 
- 37% ulgi w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS, na 
podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Do 
ulgi uprawnia jeden z dokumentów (wymienionych powyżej, przy 
okazji omawiania uprawnień osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności) stwierdzających inwalidztwo, niezdolność do pracy albo 
niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

• Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży: - osobie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji, inwalidzie I grupy), lub - osobie niewidomej, na podstawie 
jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych, 
ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS. Opiekun 
lub przewodnik, wg ustawy, musi być osobą pełnoletnią. Przewodnikiem 
osoby niewidomej może być też osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies 
- przewodnik (wtedy również za psa ponosimy ulgową opłatę).

•  Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekuno-
wie (chodzi o jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do: 
- 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca za-
mieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowaw-
czej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrod-
ka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabili-
tacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, 
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z po-
wrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych 
imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).

Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posia-
dać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność: 
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły 
wyższej albo ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to: 
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, - legitymacja 
szkolna dla uczniów niepełnosprawnych, - legitymacja szkolna albo stu-
dencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej - w punkcie 2. 
2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek 
z punktu 1): - orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecz-
nika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzające niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy, 
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i za-
trudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, 
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez 
uprawniony organ.

UWAGA: Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń 
zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnu-
sy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumen-
tów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające: 
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabili-
tacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wspar-
cia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym, 
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na 
badaniach, konsultacji, turnusie itp.

3) rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów 
PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 
dokumentów podopiecznych. Podróżując bez dziecka (po dziecko, po 
odwiezieniu dziecka) należy mieć zaświadczenie ze szkoły lub innej 
placówki, a w sytuacjach opisanych w ramce – również podane tam 
zaświadczenia/ zawiadomienia.

• W innych relacjach niż określone powyżej dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna mają odpowiednio prawo do następujących ulg:

1) dzieci w wieku do ukończenia 4 lat korzystają z bezpłatnych prze-
jazdów w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji 
zwykłej i przyspieszonej (pod warunkiem, że nie zajmują oddzielnego 
miejsca tzn. siedzą „na kolanach”) - na podstawie biletów jednorazo-
wych oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka 
zdrowia dziecka). Jeśli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca w 
autobusie PKS ulga wynosi 78%.

2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązko-
wego rocznego przygotowania przedszkolnego mają prawo do 37% ulgi 
przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi 
oraz w autobusach PKS, w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na 
podstawie biletów jednorazowych oraz następujących dokumentów: 
- dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, - zaświadczenia o odro-
czeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora 
publicznej szkoły podstawowej, - legitymacji przedszkolnej dla dziecka 
niepełnosprawnego.

3) do 49% ulgi w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w au-
tobusach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, mają prawo: 
- dzieci w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przed-
szkolnego, - dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkoły, nie dłużej 
niż do ukończenia 24 roku życia, - studenci do ukończenia 26 lat, 
na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Jeśli kupuje się bilet jednorazowy przysługuje ulga 37% w 
przypadku przejazdów pociągami osobowymi, pospiesznymi i 
ekspresowymi. Do ulg uprawnia: zaświadczenie o spełnianiu obo-
wiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, legitymacja 
szkolna lub studencka wraz z dowodem osobistym albo innym 
dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku jeśli nie jest on 
określony w legitymacjach. Powyższe grupy nie mają żadnej ulgi 
przy zakupie biletów jednorazowych w komunikacji autobusowej. 

Dokończenie ze str. 15
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Trzej Skoczanie, pasjonaci wędkarstwa: 
Alojzy Pacholski, Szymon Giersig i najmłodszy 
18-letni Leszek Stoiński, dla którego była to 
wyprawa życia, 6 dni m-ca maja br. łowili ryby 
na norweskiej wyspie Hitra. 

Sześciodniowy okres pobytu w Stanicy Węd-
karskiej upływał szybko na wędkowaniu, podzi-
wianiu okolicy i podpatrywaniu mieszkańców, 
którzy sprytnie grodząc część fiordu każdego dnia 
po odpływie zbierali pozostałe w zagrodzie ryby 
i kraby. Na szczęście, długi dzień i morskie, rześ-
kie powietrze sprzyjały wędkarzom i pozwalały 
zapomnieć o zmęczeniu i o śnie. Toteż łowiono 
codziennie od godziny 400 do 1100 i od 1600 do 
2300. W międzyczasie była przerwa na oprawia-
nie i filetowanie oraz na pakowanie próżniowe 
złowionych sztuk. 

Na pełnym morzu nasi wędkarze łowili czernia-
ki, tj. ryby z rodziny dorszowatych, ale szczególnie 
upodobali sobie połowy w pobliżu skał, przy ujściu 
fiordu do morza. Tu w rożnych miejscach, w za-
leżności od tego, czy połów następował w czasie 
przypływu, czy też odpływu morza ( różnica pozio-
mu wód sięga wówczas do 6-ciu metrów) głównie 
metodą spinningową łowiono dorsze i kolejne 

dorszowate- rdzawce. Spośród tych ostatnich 
rekordową sztukę, o wadze 5,7 kg złowił Alojzy 
Pacholski. I choć tym razem nasi wędkarze nie 
osiągnęli rekordowych sztuk, a ich ofiarą padały 
ryby o wadze od 1-7 kg, każdy z nich zgromadził 
kilkadziesiąt kilogramów filetów, które po zapa-
kowaniu próżniowym trafiły do zamrażarki, a 
następnie wraz z nimi do kraju.

Ale, by oddać się połowom najpierw należało 
pokonać daleką drogę z rodzinnych Skoków. A 
więc, najpierw-18 maja była jazda samochodem 
do Berlina, gdzie dołączyli do nich kolejni węd-
karze: Zdzisław Giersig, który przed kilku laty 
zaraził swą pasją pozostałych uczestników wy-
prawy, jego syn Grzegorz oraz dwaj zamieszkali 
w Berlinie Polacy i dwaj zaprzyjaźnieni wędka-
rze niemieccy. Teraz już wspólnie, pokonując 
setki kilometrów dążyli do celu. Najpierw było 
12 godzin jazdy samochodem do duńskiego 
portu, skąd nastąpił czterogodzinny przepływ 
promem do norweskiego portu w pobliżu 
Oslo. Stąd pozostało 700 km i 11 godzin jazdy 
przez Oslo do portu naprzeciw Hitry, a stąd 
już jedynie żabi skok, bo 5 km podmorskim 
tunelem na Hitrę. 

Tutaj nastąpiła chwila przyjacielskich powi-
tań z gospodarzami Stanicy i przebywającymi 
tu równolegle grupami czeskich i niemieckich 
wędkarzy. Następnie zakwaterowanie w trzy-
osobowych apartamentach, a potem przegląd 
sprzętu do połowów, przejęcie motorówek 
(jedna na 3 osoby), wypływ na morze i przy-
goda o której piszemy na wstępie niniejszego 
artykułu. 

Niestety,wszystko co miłe i przyjemne, kiedyś 
się kończy. Nie inaczej było i tym razem. Trzeba 
było się spakować i ruszać w drogę powrotną. 
Dla odmiany wybrano przejazd przez Szwecję. 
Była więc 13-to godzinna jazda samochodem do 
Göteborgu w Szwecji,a nastepnie 14-ście godzin 
przepływu promem do Kolonii w Niemczech 
i kolejne 3 godziny jazdy do Berlina. Stąd po 
rozstaniu się z towarzyszami wyprawy Skocza-
nie ruszyli w kierunku Skoków, gdzie dotarli 
27 maja br. Jednak po drodze snuto plany o 
kolejnym wyjeździe w przyszłym roku- praw-
dopodobnie będzie to wyprawa na norweskie 
Lofoty, a upragnionym celem połowów tym 
razem będą halibuty. 

E.Lubawy

wyprawa Na dOrSZE
- SKOCZaNIE Na NOrwESKIEJ hITrZE

Miesiąc lipiec i sierpień stają się miesiącami 
kojarzonymi z ludobójstwem dokonywanym  w 
tamtych stronach przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej. Stopniowo, powoli, mimo 
licznych oporów, powstają na Ukrainie coraz to 
nowe miejsca  upamiętniające tamte tragiczne 
wydarzenia. Polacy nie zapominają tych strasznych 
morderstw, rzezi i przymusowej ucieczki ze swoich 
domów. Na mniejsze niebezpieczeństwo utraty 
życia była narażona ludność polska zamieszkująca 
w miastach, bo tam z reguły w byłych polskich 
koszarach stacjonowały oddziały wojska niemie-
ckiego, rumuńskiego i węgierskiego. Jak na ironię 
losu ludności polskiej w ucieczce przed hordami 
nacjonalistów ukraińskich pomagały oddziały 
wojsk niemieckich i węgierskich, a także partyzanci 
radzieccy. Zdarzało się, że wojsko niemieckie kon-
wojowało tysiące Polaków z miejsc samoobrony 
polskiej do pobliskich stacji kolejowych, np. z Huty 
Stepańskiej do Rafałówki. Najwięcej pomagali 
Polakom Węgrzy. 

Podobne zjawisko do tego, o którym piszę 
miało miejsce u nas, w Wielkopolsce: do 1935 
roku ludność polska i niemiecka, zamieszkująca 
nasze ziemie, razem pracowała, bawiła się na 
różnego rodzaju zabawach, a gdy Hitler doszedł do 
władzy wszystko się zmieniło. Powstała ogromna 
nienawiść między narodami. Tak samo było na 
Wołyniu. Ludność ukraińska została otumaniona 
zgubną ideologią, nie licującą z godnością ludzką, 
przez polityków niemieckich  i nacjonalistów 
ukraińskich z banderowcami na czele. Przykład 
krzyży stawianych wokoło Huty Stepańskiej wska-

zuje na to, że możliwe jest kultywowanie pamięci 
Polaków – ofiar ukraińskiego nacjonalizmu nawet 
w regionach, gdzie silne są wpływy środowisk 
banderowskich. 

W 67 rocznicę tych strasznych wydarzeń, w 
miejscu spalonych polskich wsi, zniszczonych 
cmentarzy i kościołów, duchowni katoliccy z 
ks. bp. Marcjanem Trofimiakiem - metropolitą 
łuckim, ks. Łukasiewiczem i prawosławni, w 
obecności blisko 90 pielgrzymów z Polski i w 
obecności miejscowej ludności ukraińskiej oraz 
władz samorządowych poświęcili  pięć krzyży 
upamiętniających polską społeczność zgładzoną 
lub wypędzoną z ziemi przodków. 

Mama moja miała 17 lat, gdy z całą rodziną 
musiała opuścić rodzinny dom i udać się w nie-
znane. Najpierw, po wejściu na te tereny Polski, 
Armii Czerwonej, w dn. 17 września 1939 roku 
NKWD zaczęło inteligencję polską wywozić na 
Sybir. Po wejściu na te tereny Armii Niemieckiej 
dzieła dalszej zagłady niewinnej ludności pol-
skiej dokonywali nacjonaliści ukraińscy, którzy 
z okrzykiem na ustach „Hurra, riezat Lachów, 
Mazurów” mordowali kobiety ciężarne, małe 
dzieci, staruszków  tylko za to, że byli Polakami, a 
dokonywali tych strasznych mordów w imię wolnej 
Ukrainy, którą im obiecał najpierw Stalin a potem 
Hitler. Jest mi bardzo trudno wyobrazić sobie ból 
serca i rozpacz mego dziadka i całej rodziny, gdy 
musieli opuścić dorobek całego swego życia. Wieś 
Omelankę ( gm. Stydyń, pow. Kostopol) stanowiło 
69 gospodarstw zamieszkiwanych przez samych 
Polaków. Dzisiaj tej miejscowości nie ma na ma-

pie. Pozostały po niej gdzie niegdzie bzy i drzewa 
owocowe, cała wieś została doszczętnie spalona 
i miejscami zaorana. Między Omelanką a Hutą 
Stepańską przed wojną było uzdrowisko „Słone 
błota”, które wybudował ks. Czaban wraz ze swym 
bratem. W tym uzdrowisku leczyli się kuracjusze 
z Warszawy, Lwowa i innych miejscowości, ale 
nacjonaliści ukraińscy musieli wszystko zniszczyć 
i spalić bo to wybudowali Polacy. 

Pierwszy raz pojechałem  na Kresy  w czerw-
cu 2008 roku i gdy stanąłem w miejscu gdzie 
było gospodarstwo mego dziadka, nr 28, przy 
moście na rzece Gołubica, która wpada do rz. 
Horyń, nogi się pode mną ugięły i serce zaczęło 
mocniej bić. Zobaczyłem rosnące bzy, drzewa 
owocowe i zapadłą studnię. Dziadek zostawił 
tam zabudowania i 50 ha ziemi z dużym lasem. 
Dzisiaj tylko tyle pozostało. Pamiętają o takich 
miejscowościach, o tamtych wydarzeniach tylko 
najstarsi Ukraińcy, dawni sąsiedzii jednocześnie 
oprawcy naszych ojców, matek, dziadków. W 
miejsce, gdzie kiedyś była miejscowość Omelan-
ka zawiózł mnie z Huty Stepańskiej, wozem kon-
nym, poczciwy Ukrainiec, w wieku 82 lat. Innym 
środkiem lokomocji nie da się tam dotrzeć. 

Z miejsca gdzie stały dziadka zabudowania, 
do przygotowanego woreczka, zabrałem trochę 
ziemi i tak samo postąpiłem na cmentarzu w 
Hucie Stepańskiej, gdzie spoczywają w Panu 
moi dziadkowie, wujkowie i ciotki, którzy zmarli 
śmiercią naturalną. 

Dokończenie na str. 18

Śladami przodków - Pielgrzymka na Kresy!
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Dokończenie ze str. 17
Po przyjeździe z byłej Omelanki, Ukrainka za-

prosiła mnie na obiad, który bardzo mi  smakował, 
a na drogę dała mi bochenek chleba  własnego 
wypieku. Ukraińcy na wsiach mają własne młyny, 
w których mielą własne zboże i sami wypiekają 
bardzo smaczny chleb. 

Nie tylko ja szukałem tam śladów swoich przod-
ków. Pani Stefania Sosnowska z d. Borecka (83 l.), 
około pół godziny po moim powrocie z Omelanki,  
powróciła z  c. Krystyną  z Wyrki, gdzie się urodziła 
i wychowała. Na cmentarzu w Hucie Stepańskiej p. 
Stefania odnalazła mogiłę swego dziadka. Obser-
wując zadumę i zmieniony wyraz twarzy p. Stefanii, 
moje oczy zalały się łzami, bo w tym momencie 
przypomniałem sobie słowa mojej matki chrzestnej, 
cioci Weroniki z Wrocławia, która w ciężkiej choro-
bie krótko przed śmiercią powiedziała do syna: „… 
Czesiu, jak umrę pochowaj mnie w Hucie Stepań-
skiej, bo ja nie chcę leżeć w obcej ziemi..” Jakie było 
zdziwienie mego kuzyna, gdy w sąsiednim pokoju 
znalazł powiązane tobołki, takie małe, wygodne 
do niesienia, z jakimi w 1943 roku uciekała przed 
banderowcami z dalekiej Omelanki. 

Po modlitwie i zapaleniu zniczy na grobach, 
pożegnaniu się z Ukraińcami. Odjechaliśmy do 
Kostopola,  a następnie do Krzemieńca, zwanego 
”Atenami Wołyńskimi”. 

Niesamowite wrażenie robią ruiny zamku obron-
nego królowej Bony, które widoczne są już z daleka. 
Pojawiają się i znikają, jakby stały gdzieś w chmurach. 
Zamek ten zbudowany został na  bardzo wysokim 
wzniesieniu, o skalistym  podłożu. Przez całe stulecia 
pozostawał niezdobyty. Dopiero w 1648 r. podbiły go 
podstępem wojska Chmielnickiego pod wodzą Krzy-
wonosa. Początkowo zapewne był to zamek książąt 
ruskich i był drewniany. Murowany został zbudowany 
przez księcia Witołda, na początku XV w. Własnością 
Królowej Bony stał się dopiero w 1536 r. Bona prze-
budowała go nieco na styl renesansowy. 

Krzemieniec to piękne miasto z pięknymi koś-
ciołami różnych wyznań, uczelniami, muzeami. 
To miasto kryje w sobie kawał polskiej historii. Stoi 
tam piękny i dumny kościół, w którym dwa razy 
brała ślub Salomea z Januszewskich.Pierwszy raz 
z Euzebiuszem Słowackim, a potem z profesorem 
wileńskiego uniwersytetu Augustem Bécu. Został 
w nim  ochrzczony również jej syn,  nasz wielki 
poeta - Juliusz Słowacki. Krzemieniec to jego miasto 
rodzinne. Tu urodził się i wychował. To o nim pisał 
w „Pamiętniku Zofii Bobrówny”:

„Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną,
Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną.”
W bocznej nawie wspomnianego  kościoła  stoi 

pomnik J. Słowackiego z napisem „ Niech żywi nie 
tracą nadziei”. Niedaleko kościoła, na cmentarzu jest 
pochowana matka J. Słowackiego w grobowcu, na 
którym zawsze płoną znicze,ponieważ zatrzymuje się 
przy nim i modli  chyba każda wycieczka z Polski. 

Nieopodal Krzemieńca, w miejscowości Biało-
krynica (Żurawiejki) stacjonował 12 Pułk Ułanów 
Podolskich. Ukrainka nam mówiła, że starsi 
Ukraińcy jeszcze pamiętają jak ułani śpiewali „… 
Wśród ułanów w całej Polsce nie ma takich jak 

podolskie..” lub „… A 12 Pułk Ułanów sformowa-
ny z dzieci panów..” i to prawda ponieważ do tego 
pułku brano dzieci ziemiańskie. Jedna z Ukrainek 
mówiła, że jak w święto 3 maja  pułkowa orkiestra 
wjechała na górę królowej Bony i zagrała, to konie 
same zaczynały tańczyć. Też od miejscowej ludności 
dowiedzieliśmy się, że w 1927 roku pułk wizytował 
sam marszałek Józef Piłsudski,  a w 1933 gen. 
Władysław Anders. To był niezwykle waleczny pułk, 
który w bitwie o Monte Casino jako pierwszy na 
ruinach klasztoru zatknął swój ułański proporzec. 
Koszary tego pułku, które zbudowali Polacy stoją 
jeszcze do dnia dzisiejszego. 

Niezapomniane chwile przeżyliśmy w hotelu, w 
Krzemieńcu, gdzie podczas naszego pobytu odbywało 
się wesele ukraińskiej pary. Po całym dniu zwiedzania, 
w Krzemieńcu, w hotelu, po obiadokolacji, wspólnie 
z turystami z Opola, z którymi był Ksiądz katolicki, 
mieliśmy okazję zaśpiewać Młodej Parze „Sto lat”,  
przy akompaniamencie mojego akordeonu. Nasz 
Ksiądz młodym pobłogosławił. Zaśpiewałem też po 
ukraińsku dwie zwrotki ukraińskiej piosenki, a dalsze 
zwrotki zaśpiewały starsze Ukrainki. Młoda Para  jak 
i pozostali uczestnicy wesela bardzo się wzruszyła. W 
zamian Ukrainka (nauczycielka) z pamięci wyrecy-
towała wiersz Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł” 
– po ukraińsku i po polsku. 

Mówiąc o Krzemieńcu należy wspomnieć o 
hr. Tadeuszu Czapskim, który budował szkoły z 
zapleczem praktycznej nauki zawodu. Budowane 
też były stadniny koni, w których młodzież uczono 
prawidłowej jazdy. Hr. T. Czapski kierował się 
zasadą, którą skrupulatnie przestrzegał, że „szkoły 
nie są dla dzieci bogatych lecz dla rozumnych” 
Jeżeli zdolne dziecko pochodziło z biednej rodziny, 
a rodzice nie mieli pieniędzy na opłacenie szkoły, to 
koszty pokrywał hr. Czapski. 

Mówiąc o historii Krzemieńca związanej z polską 
nauką i patriotyzmem należy wymienić również 
takie nazwiska jak: H. Kołątaj, Lubomirscy, Lele-
wel, Czartoryscy. Oprócz Krzemieńca zwiedziliśmy 
również: Poczajów, Dubno, Równe, Młynową, 
Ołykę, Młnów i Łuck. 

W bieżącym  roku przebywałem na Wołyniu w 
miejscowoścach Sarny, Wyrka i Huta Stepańska. 
Spałem w Sarnach, w hotelu, który jest bardzo czy-
sty, ale wyposażenie hotelu jest bardzo skromne. W 
sobotę, tj. 17 lipca br., wraz z innymi pielgrzymami 
pojechaliśmy na cmentarz w Hucie Stepańskiej. 
Stojąc na drodze opodal cmentarza usłyszałem 
radosne zawołanie „Bohdan prijechał”, które 
padło z ust Ukrainki. Poznałem ją w 2008 roku. 
Ukrainka z całą swoją rodziną zaprosiła nas na 
podwórze i każdemu podawała wodę do picia. 
Z  p. Krysią (znajoma z wycieczki w 2008 roku) 
wręczyliśmy Ukraince skromne prezenty, za które 
otrzymaliśmy miłe podziękowanie. Wchodząc na 
cmentarz zauważyliśmy, że grób pradziadka p. 
Krysi i mojego pradziadka został uporządkowany, 
a zrobiła to Ukrainka, która nas tak miło powitała. 
Na cmentarz przybył ks. bp. Marcjan Trofimiak z 
wieloma księżmi katolickimi. Zostało odprawione  
nabożeństwo w którym uczestniczyliśmy wraz z 
ludnością ukraińską. Byłem bardzo wzruszony, 

że tu, gdzie spoczywają prochy moich przodków, 
na dalekim Wołyniu, ja z akordeonem uczestniczę 
w nabożeństwie. Po zaintonowaniu pieśni „Z tej 
biednej ziemi ..” w oczach pielgrzymów  jak i moich 
pojawiły się łzy wzruszenia, a głos zaczął się łamać. 
To samo było przy śpiewaniu pieśni „Serdeczna 
Matko,,” i „W krzyżu cierpienie” To były wzruszające 
momenty, których nie da się zapomnieć. 

Nielicznym pielgrzymom jak i mnie udało się 
wykąpać w słonych błotach. Po tak przyjemnej 
kąpieli, chociaż na parę godzin poczułem się o 
wiele lat młodszy. Jeszcze w sobotę, przed nie-
dzielnymi uroczystościami udaliśmy się do Wyrki, 
gdzie stał kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
oraz na polski cmentarz, gdzie na prośbę byłej 
parafianki tego kościoła, która obecnie mieszka 
w USA,  miałem zadanie odszukać dwie mogiły, 
zrobić zdjęcia i wysłać do zainteresowanej. Bar-
dzo się cieszę bo udało mi się spełnić powyższą 
prośbę. Do miejsca, gdzie stał polski kościół, ze 
względu na drogę, pielgrzymi około 3 km musieli 
iść pieszo. Starsze osoby w wieku około 85 lat 
podwozili Ukraińcy zaprzęgami konnymi, tzn. 
wozami na których było załadowane pachnące 
siano. W drodze powrotnej miejscowi Ukraińcy 
spragnionych pielgrzymów częstowali wodą z 
przydomowych studni a  odbywało się to w miłej 
i serdecznej atmosferze połączonej ze wspomnie-
niami z czasów przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. W niedzielę, tj. 19 lipca br., w Wyrce, 
w miejscu gdzie stał polski kościół został poświę-
cony krzyż i została odprawiona polowa Msza Św. 
przy udziale Ks. bp. Marcjana Trofimiaka, wielu 
księży katolickich i duchownych wyznania pra-
wosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Na mszę 
św., która była odprawiana w języku ukraińskim 
i polskim przybyło bardzo wielu Ukraińców z 
pobliskich wiosek oraz władze z merem i konsu-
lem generalnym. Honorowy Komitet Społeczny 
Upamiętnienia Kościoła i Cmentarza w Wyrce 
na te uroczystości zaprosił Prezydenta RP. Lecha 
Kaczyńskiego wraz z małżonką, ale co zrobić, los 
sprawił bardzo niemiłą niespodziankę, której nikt 
się nie spodziewał. Po uroczystościach udaliśmy 
się do Huty Stepańskiej gdzie zjedliśmy obiadoko-
lację, śpiewaliśmy różne piosenki i odjechaliśmy 
do hotelu, do Sarn. Po przespanej nocy, przez 
Kowel wróciliśmy do domów. 

Jak zdrowie pozwoli, to w przyszłym roku zno-
wu pojadę pomodlić się nad mogiłami przodków 
i wykąpać się w słonych błotach. Nie dziwię się 
Niemcom, którzy odwiedzają Polskę, ponieważ tu 
się urodzili i wychowali – w tym coś jest, człowieka 
ciągnie do korzeni, do kraju dzieciństwa. Myślę, 
że jestem wierny słowom wielkiego Polaka, Ks. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: 
„Okruchy dziejów Narodu są mocą Jego ducha, 
trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to poży-
wienie, aby Naród nie zatracił związku z dziejami. 
Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości 
staje się wkrótce Narodem bezdomnym, bez przy-
szłości. Ci, którzy godzą w dzieje, czarne nazywają 
białym, a białe czarnym, godzą w byt Narodu”.

Bogdan Gajewski
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Chociaż oficjalne oddanie obiektu do użytku 
zaplanowano na godzinę 16:00, już od godziny 
14:00 jego otoczenie zapełniło się licznymi goś-
ćmi, którzy skwapliwie skorzystali z możliwości 
jego zwiedzenia, a następnie stali się świadkami 
pierwszych dwóch lekcji pokazowych- jednej 
lekcji muzyki i tańca w języku polsku i drugiej 
w języku angielskim.  Następnie dzieci miały 
możliwość wspólnej zabawy w pomieszczeniach 
przedszkolnych i na placu zabaw.

O godzinie 16:00 nadszedł czas na oficjalne 
uroczystości, które rozpoczęły się wystąpie-
niem burmistrza Tadeusza Kłosa. Burmistrz 
pogratulował pani Małgorzacie Jarzembow-
skiej- właścicielce i kierowniczce przedszkola 
wspaniałego pomysłu, który urzeczywistnił się 
uruchomieniem tak pożytecznej i potrzebnej 
placówki. Zwracając się do dzieci, które dostą-
pią zaszczytu stania się pierwszymi przedszkola-
kami uczęszczającymi do obecnie oddawanego 
do użytku przedszkola życzył im miłego pobytu 
i  wspaniałej zabawy oraz jak najlepszego 
przygotowania się do nauki szkolnej i do życia. 
Z kolei burmistrz, pani Małgosia oraz dzieci- 
przyszli przedszkolacy dokonali symbolicznego 
przecięcia wstęgi i oddania obiektu do użytku. 
Teraz tez burmistrz i przewodniczący Rady na 
ręce pani Małgosi i dzieci przekazali podarki 
w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek 

przydatnych w pracy przedszkola. 
W dalszej części uroczystości na-
stąpił wspólny poczęstunek. W 
jego trakcie każdy uczestnik miał 
możność delektować się specjalnie 
przygotowanymi na tę okoliczność 
tortami oraz napojami i słodyczami. 
Po poczęstunku nadszedł czas na 
część artystyczną, w ramach której 
„Starsze Skoczki” zaprezentowały 
piosenki z własnego repertuaru 
oraz liczne piosenki dziecięce. 
Dalej była już zabawa, były więc 
inicjowane przez „Skoczki” gry i 
zabawy z dziećmi. Otwarcie przed-
szkola stanowiło ważne wydarzenie 
w życiu pani Małgosi. Spełniły się 
jej marzenia o pracy z dziećmi i 
o rozwijaniu wśród najmłodszych uzdolnień 
artystycznych i to we własnej, kierowanej 
przez siebie placówce. Spełnienie tych marzeń 
zaowocowało równocześnie stworzeniem 
nowej placówki przedszkolnej, która oby jak 
najlepiej służyła skockiemu społeczeństwu. 
Niewtajemniczonych pragniemy poinformo-
wać, że Niepubliczne Przedszkole Artystyczne 
powstało w wyniku kapitalnego remontu oraz 
modernizacji i rozbudowy starego obiektu byłej 
szkoły podstawowej w Potrzanowie. Działa 

na powierzchni 240 m2,  w tym na 120 m2 po-
wierzchni nowo wybudowanej. Jest wyposażo-
ne w duży  przestrzenny hol,  trzy sale 12-sto 
osobowe i jedną salę 30-sto osobową, kuchnie 
wraz z zapleczem, sanitariaty dla dziewcząt i 
chłopców oraz dla personelu wyposażone we 
wszelki sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne 
i zabawki. Wszystko to otoczone pięknym 
placem zabaw, wyposażonym w piaskownicę, 
huśtawki i ławeczki oraz w zjeżdżalnię, w zimie 
stanowiącą tor saneczkowy.

E.Lubawy

Z udziałem burmistrza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, w niedziela, 22 sierpnia br. odbyła się tu 
uroczystość oddania do użytku Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie. Jej uczestnikami byli też rodzice ok. 30 dzieci, 
przyszłych przedszkolaków, które już zdecydowały się na uczęszczanie do tej placówki oraz mieszkańcy – łącznie ok. 200 osób.

Otwarcie Niepublicznego Przedszkola 
Artystycznego w Potrzanowie

Śladami przodków - Pielgrzymka na Kresy!
„…Czcij przodków Twych pamięć,
czcij Ojców mogiły. W ich dziejach, zasługach krzep ducha, krzep siły…” /-/ Józef Białynia Chołodecki.

W dniach 16 -19 lipca 2010 roku uczestni-
czyłem w V Pielgrzymce do Huty Stepańskiej i 
Wyrki. Tam daleko, na Kresach Wschodnich, 
czyli na wschodnich terenach przedwojennej 
Polski, korzenie narodu polskiego datują się 
od czasów zaczątku Państwa Polskiego. Obec-
nie byłe województwo Wołyńskie zamieszkuje 
bardzo znikomy procent Polaków, którzy od 
niedawna zaczęli się przyznawać do swoich ko-
rzeni. Co się stało z Polakami  zamieszkującymi 
woj. wołyńskie? Otóż ludność polska w latach 
1943 -1944 została wymordowana i wypędzo-
na z Kresów przez nacjonalistów ukraińskich 
OUN- UP . Kresowianom po zakończeniu 
wojny zakazano wracać do swoich domów i 
osiedlano ich na gospodarstwach opuszczonych 
przez Niemców, tzn. na zachodnich rubieżach 
dzisiejszej Polski. Władze PRL Kresowianom 
w Dowodach Osobistych, w rubryce "miejsce 
urodzenia", wpisywali „ZSRR” . Mojej Mamie 
wpisali „Omelanka – ZSRR”.
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Żniwny Król Kurkowy A.D.2009 Jan Kamiński zakończył roczną kadencję.

Skoczanin na połowach w Norwegii. Mistrzowie Aktywu Koła PZW nr 120 w Skokach.

Żniwny Król Kurkowy A.D.2010 - Michał Rosik.

Harfa w Skorzęcinie.

Niemieccy wędkarze najlepsi na zawodach w Skokach. Obóz Mlodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Roscinnie.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Skoczki w Skorzęcinie.


