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TO BYŁY PIĘKNE DNI!
20 – 21.06. XVII DNI MIASTA I GMINY SKOKI
20 – 21.06 br. mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki obchodzili swoje Święto – Dni Miasta i Gminy Skoki.
Dni te stały się okazją do wspólnych przeżyć, do wspólnej zabawy nie tylko obecnych, ale i dawnych mieszkańców i przyjaciół Skoczan z kraju i zza granicy.

Przybyli więc m.in., szczególnie mile widziani
i gorąco witani, nasi przyjaciele z Gmin Partnerskich – Bardowick w Niemczech i Drechterland
w Holandii. Wśród gości z Bardowick, jak zawsze
prym wodził nasz przyjaciel Martin Rudolf.
Poza tym, jak zawsze nie zabrakło niemieckich
wędkarzy i ich rodzin, którzy gościnę znaleźli u
swych skockich kolegów o podobnych zainteresowaniach, a także Królowej Korzonkowej AD
2009 Michaeli Breide. Wśród naszych gości

tym razem górowała młodzież. I o to właśnie
chodzi.
Tradycyjnie już, Dni rozpoczęły w sobotę, w
godzinach rannych, Międzynarodowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza oraz równolegle z nimi rozgrywający się Finał Konkursu
Ortograficznego o „Pióro Burmistrza” – o tych
dwóch imprezach piszemy w odrębnych artykułach „Wiadomości Skockich”.
Uroczyste otwarcie tegorocznych Dni, łącz-

nie z powitaniem mieszkańców i wszystkich
przybyłych na uroczystość gości, nastąpiło o
godz. 16 na boisku sportowym „Wełny”. Następnie, tradycyjnie już rozpoczął się program
artystyczny, w którym organizatorzy starali się
zapewnić maksimum atrakcji dla wszystkich
jego uczestników.
Dokończenie ze str. 1

Dokończenie na str. 9


11 LIPCA (sobota), godz. 19.00 po Mszy św.

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła
w Skokach

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego,
w dniu 14.07.2009 r. o godzinie 15 00
w Bibliotece Publicznej w Skokach, przy ul. Ciastowicza 11 a
przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców
gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom,
którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki
do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej
w kale (profilaktyka raka jelita grubego),
a w dniu: 17.07.2009 r.
Pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA,
w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi: Biblioteka Publiczna w Skokach
od godz. 9:00 do 13:00
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała
probówki z kałem.
Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!
Zapisy na badania przyjmuje: pracownik Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach Katarzyna Przybysz telefonicznie pod numerem
0618925800 lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr 13.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy
oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu
Województwa Wielkopolskiego

Bezpłatne Badania
Mammograficzne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diagnostyka – Largo
zaprasza Mieszkanki Gminy Skoki
na badania profilaktyczne w ramach Programu Wykrywania Raka Piesi metodą mammografii
w dniach 16 i 17 lipiec 2009 r.
Badanie mammograficzne skierowane jest do
Pań w wieku od 50 do 69 lat.
Mammobus stanie na parkingu przy Przychodni Medycyny Rodzinnej Falco w Skokach, na ul. Ciastowicza.
Obowiązkowa rejestracja na badanie pod numerem telefonu
(061) 4481384 (do 10 lipca- rejestracja czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.30 - 17.00 - potrzebny będzie PESEL).
Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata.
Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz
wyników z wcześniejszego badania mammograficznego.
Serdecznie zapraszamy!!!
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta
i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.


ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE!

50 lat - na dobre i na złe!
Byli piękni, młodzi i pełni życia, gdy ponad 50 lat temu ślubowali sobie i założyli rodziny. Uczynili to w
różnych parafiach, przed różnymi Kierownikami Urzędu Stanu Cywilnego i w różnych rejonach kraju.
Jednak dzisiaj wszystkich ich łączy to, że są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki, że na ziemi skockiej
„znaleźli swe miejsce na ziemi”. I chociaż w życiu, jak to w życiu bywa, raz było lepiej, raz gorzej, dotrwali w
związkach współczesnych dni i wraz z gronem swych najbliższych i przyjaciół obchodzili swe Złote Gody.
Naszym Jubilatom: Zofii i Bolesławowi Dobskim, Annie i Idziemu Drewsom, Teodorze
i Mieczysławowi Iradzkim, Krystynie i Stanisławowi Kramerom, Irenie i Aleksandrowi Pajączkom, Krystynie i Alfonsowi Rzepczykom,
Halinie i Władysławowi Siódmiakom oraz Jadwidze i Sewerynowi Stefańskim, na wniosek
Burmistrza Tadeusza Kłosa, Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński przyznał Medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
I właśnie, by z upoważnienia Prezydenta udekorować Jubilatów Medalami, Burmistrz zaprosił
ich 16 czerwca br. na spotkanie w skockim Urzędzie Stanu Cywilnego, a z zaproszenia skorzystali:
Anna i Idzi Drews, Krystyna i Stanisław Kramer,
Krystyna i Alfons Rzepczyk, Halina i Władysław

Siódmiak oraz Pani Irena Pajączek (mąż Aleksander z powodu choroby pozostał w domu).
Spotkanie to przygotowane przez Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką-Przywarty, tradycyjnie już łączyło się z wyrażeniem
Dostojnym Gościom słów uznania za wspólnie
przebytą drogę, za poświęcenie i trud w wychowaniu dzieci i za wkład wniesiony w rozwój naszej
społeczności lokalnej oraz z życzeniami dalszych
długich lat szczęśliwego i wspólnego życia i
szczęścia dla ich najbliższych. Przybyli obdarowani zostali też dokumentami pamiątkowymi i
wiązankami kwiatów, a uroczystość zakończyła
się spotkaniem przy kawie, któremu towarzyszyły
rozmowy i wspomnienia z życia Jubilatów.
Stan zdrowia współmałżonków nie pozwolił

Zofia i Bolesław Dobscy zam. w Potrzanowie:
ślubowali w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Potrzanowie i w kościele w Skokach;
Pani Zofia pracowała w Zakładzie Wikliniarskim
w Łęgowie, a od 1967 roku zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz opieką nad
niesprawnym mężem, który w czasie pracy w Międzykółkowej Bazie Maszynowej uległ wypadkowi
drogowemu. Wychowali 5 dzieci, posiadają 16 wnuków i 5 prawnuków.
Anna i Idzi Drewsowie zam. w Skokach: ślubowali w Skokach; Pani Anna pracowała w Prezydium GRN w Popowie Kościelnym a następnie
zajmowała się gospodarstwem domowym, Pan
Idzi swą pracę zawodową związał z Zakładami
Metalurgicznymi we Wrocławiu, a następnie z
Zakładami „POMET” w Poznaniu - w młodości
był zawodnikiem w Klubach Bokserskich Wrocławia i Poznania. Wychowali 2 dzieci, posiadają 5 wnuków.
Teodora i Mieczysław Iradzcy zam. w Glinnie:
ślubowali w Wirkowicach w Województwie Lubelskim, od 1961 zam. w Bliżycach, gdzie nabyli
gospodarstwo rolne. Pani Teodora zajmowała się
gospodarstwem domowym pracując dorywczo,
a Pan Mieczysław po sprzedaży gospodarstwa
pracował w SKR i w PGR Glinno. Wychowali 4
dzieci, posiadają 10 wnuków i 4 prawnuków.
Krystyna i Stanisław Kramerowie zam.
w Skokach: ślubowali w Skokach. Po ślubie
zamieszkali w Brzeźnie, a od 1991 ponownie
w Skokach. Pani Krystyna prowadziła gospodarstwo domowe, a Pan Stanisław pracował
w Zakładach „POMET”, a następnie w Nadleśnictwie Łopuchówko. Wychowali 8 dzieci,
posiadają 23 wnuków i 3 prawnuków.

na udział w spotkaniu Zofii i Bolesławowi Dobskim, Jadwidze i Sewerynowi Stefańskim oraz
Teodorze i Mieczysławowi Iradzkim. Dlatego
by udekorować Jubilatów Medalami, Burmistrz wraz z Kierownikiem USC odwiedził
Ich w miejscach zamieszkania, gdzie również
wspominano ich drogę życiową.
Gratulując Naszym Dostojnym Jubilatom,
doczekania tego pięknego Jubileuszu, życzymy Im
dużo, dużo zdrowia i szczęścia oraz cieszenia się
sobą nawzajem, a także wiele radości ze szczęścia
swych najbliższych i doczekania się kolejnych
Jubileuszy.
Równocześnie prezentujemy drogi życiowe i najważniejsze momenty z życia naszych
bohaterów.

Irena i Aleksander Pajączkowie zam. w Skokach:
ślubowali w Popowie Kościelnym. W roku 1970 zamieszkali w Skokach. Pani Irena pracowała w Okręgowym Zarządzie Kin, a Pan Aleksander w Betoniarni, a
następnie w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach.
Wychowali 6 dzieci, doczekali się 9 wnuków i 2 prawnuków.
Krystyna i Alfons Rzepczykowie zam. w
Skokach: ślubowali w Prezydium GRN w Potrzanowie i w kościele w Skokach. Od 1961 zamieszkali w Skokach. Pani Krystyna pracowała
w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz w
Gminnej Spółdzielni w Skokach, a Pan Alfons
w Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie.
Wychowali 3 dzieci i posiadają 8 wnuków.
Halina i Władysław Siódmiakowie zam.
w Jabłkowie: ślubowali w Prezydium GRN
w Kakulinie i w kościele w Jabłkowie. Pani
Halina prowadząc gospodarstwo domowe,
kilka lat pracowała w PGR Jabłkowo, z którym całą swą aktywność zawodową związał
też Pan Władysław. Wychowali 3 dzieci i
doczekali się 6 wnuków.
Jadwiga i Seweryn Stefańscy zam. w
Stawianach: ślubowali w Prezydium GRN
w Turostowie i w kościele w Dąbrówce
Kościelnej. Od 1959 roku zamieszkali w
Stawianach, gdzie Pan Seweryn znalazł
pracę w miejscowym PGR, a Pani Jadwiga
pracując dorywczo zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wychowali
3 dzieci i doczekali się 7 wnuków.
E. Lubawy



UROCZYSTOŚCI ZIELONOŚWIĄTKOWE W KURKOWYM
BRACTWIE STRZELECKIM

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Janowiak Nikodem ur. 21.05.
Gapiński Kelvin ur. 24.05.
Lorenc Eliza ur. 28.05.
Mańka Jan ur. 26.05.
Kulus Oliwia ur. 11.06.
Ćwiek Mikołaj ur. 12.06.
Forycki Patryk ur. 15.06.
Ludzkowska Zuzanna ur. 15.06.
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:
Nowak Grzegorz i Chróst Monika
Rakocy Paweł i Arend Agnieszka
Koterba Łukasz i Burzyńska Kinga
Stężycki Norbert i Lica Małgorzata
Jerzak Andrzej i Nowak Jolanta
Małkowski Łukasz i Wińska Magdalena
Krych Grzegorz i Wawrzyniak Sylwia
Karaczan Janusz i Słoma Agnieszka
Nnabuo Valeentine i Konwińska Anna
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:
Nowak Henryk r. 1952 – Skoki zm. 31.05.
Walczak Marianna r. 1915 – Skoki zm. 31.05.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

DZIEŃ MATKI, DZIECKA I OJCA

Na uroczystość do Glinna w dniu 6 czerwca zaproszeni zostali wszyscy
mieszkańcy naszego sołectwa "Glinno, Antoniewo G., Niedarzyn".
Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami na boisko sportowe. Rada Sołecka zadbała, aby w tym dniu niczego nie zabrakło. Były pyszne placki,
pączki, słodycze, kawa i lody. Pierwszą i nie ostatnią atrakcją dla wszystkich
był przyjazd strażaków z OSP w Skokach. Strażacy zrobili pokaz armatką
wodną, udzielaniem pierwszej pomocy i opowieściami o akcjach na które
wyjeżdżają oraz pokazem sprzętu ratowniczego. Następną atrakcją dnia
był przyjazd drużyny strzeleckiej gry w Air Soft Gun z Wągrowca. Drużyna
zorganizowała zawody strzeleckie do tarczy i przejście na moście z lin,
oraz wiele innych zawodów sportowych. Dorośli, młodzież i dzieci byli
zachwyceni atrakcjami podziwiali drogi sprzęt i ubrania jakie posiada
drużyna. Jedną z atrakcji zapewnił nam mieszkaniec Glinna pan H. Małek
przyprowadzając konia i młodego źrebaka. Po zawodach i pokazach 40
dzieci od 0-16 lat otrzymały paczki ze słodyczami i balony . Następnie
zostało rozpalone ognisko w którym smażyliśmy kiełbaski. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Mieszkańcy sołectwa Glinna dziękują za
pomoc w przygotowaniu tej uroczystości: Panu Burmistrzowi Tadeuszowi
Kłosowi, Radnym i wszystkim pracownikom Gminy Skoki za przyznanie
budżetu sołeckiego na takie właśnie uroczystości bez których wieś nie
mogła by funkcjonować tak jak teraz. Strażakom i ich przełożonym za
przyjęcie zaproszenia i pokazy. Drużynie strzeleckiej gry w Air Soft Gun
z Wągrowca za pokazy i zawody dające wiele wrażeń. Piekarni EMKA
Pana Krzysztofa Migasiewicza za upieczenie pysznych pączków i bułeczek oraz ich sponsoring oraz wszystkim którzy pomogli nam w tym dniu
bezinteresownie spędzić wspaniałe chwile w naszym wspólnym święcie.
Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców i swoim
Sołtys Sołectwa Glinno Beata Gronowicz

Tradycyjnie już, w dzień Zielonych Świątek, Kurkowe Bractwo Strzeleckie żegna ubiegłorocznego i wyłania nowego Króla Zielonoświątkowego.
Z tej też okazji, odbyło się pożegnalne śniadanie królewskie, wydane
przez ustępującego Króla oraz Turniej Królewski, wyłaniający nowego,
które poprzedziły sobotnie spotkania przy kawie braci z członkami rodzin
międzywojennych Braci Kurkowych.
Nie inaczej było i w tym roku, a w zorganizowanym w dniu 30 maja
br. spotkaniu przy kawie w siedzibie Bractwa uczestniczyli potomkowie
członków ruchu strzeleckiego na Ziemiach Skockich. W trakcie spotkania
wspominano wydarzenia i przeżycia z życia Bractwa i jego członków.
Natomiast w niedzielę, 31 maja w godzinach rannych, zgodnie z tradycją
bracia udali się po Króla Zielonoświątkowego AD 2008 Jana Kamińskiego, by dalej już wspólnie, w towarzystwie pocztów sztandarowych oraz
członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i mieszkańców, udać się pod Tablicę Pamiątkową przy cmentarzu parafialnym w
Skokach, gdzie oddano honory brackie Powstańcom Wielkopolskim z
Ziemi Skockiej i Powstańcom spoczywającym na tym cmentarzu.
Z kolei zgromadzeni udali się na mszę świętą poświęconą zmarłym Powstańcom, po której w szyku zwartym przemieścili się do siedziby Bractwa,
gdzie uczestniczyli w królewskim śniadaniu pożegnalnym wydanym przez
Króla Zielonoświątkowego AD 2008 i jego małżonkę Romualdę. Tutaj
też nastąpiły dalsze wspomnienia i rozmowy braci i ich gości.
Ten uroczysty dzień w życiu Bractwa zakończył Zielonoświątkowy
Turniej Królewski na strzelnicy w Antoniewie, który wyłonił nowego
Króla Zielonoświątkowego AD 2009, a którym został brat Krzysztof
Przykucki. Tytuł I Rycerza zdobył Wacław Kiełczewski, a II Rycerzem
został Janusz Król.
Po Turnieju Królewskim nastąpiły dalsze strzelania. W strzelaniu do
Tarczy Darczyńców zwycięzcą został ks. Karol Kaczor. II miejsce zajął
Krzysztof Jachna, a III Jan Kamiński. W punktowym Turnieju w kategorii
mężczyzn zwyciężył Krzysztof Migasiewicz, II miejsce zajął Krzysztof
Jachna, a II Janusz Stoiński. W punktowym Turnieju w kategorii pań
zwyciężyła Romka Kamińska, II miejsce zajęła Halina Wojciechowska,
a III Irena Kiełczewska. W strzelaniu do Tarczy Młodych Strzelców zwyciężył Tomasz Przykucki, a II miejsce zajął Piotr Maciejewski. Zwycięzcą
w strzelaniu do kura została Irena Kiełczewska, II miejsce zajął Alojzy
Pacholski, a III Adam Mroziński.
E. Lubawy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKOKACH INFORMUJE!

KOMUNIKAT w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE),
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez
okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy
do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także
osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).



GMINNE ZAWODY
SPORTOWO – POŻARNICZE

Niedziela, 31 maja stała się sprawdzianem umiejętności i siły bojowej
skockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a miało to miejsce
na boisku sportowym w Lechlinie.
Odbywały się tu Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, a w szranki
stanęło 8 drużyn z 4 jednostek OSP. Zawody rozgrywano w kategoriach
seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w konkurencji sportowej – sztafecie i w ćwiczeniach bojowych, a po ich łącznym zsumowaniu i odliczeniu punktów karnych, okazało się co następuje:
W kategorii seniorów startowały 4 jednostki. Tutaj najlepszą, która
zajęła I miejsce, była reprezentacja Potrzanowa. II miejsce zdobyła reprezentacja Rościnna, III miejsce wywalczyła reprezentacja Lechlina,
a IV miejsce reprezentacja Skoków.
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt startowały 2 drużyny, a zwycięstwo wywalczyła reprezentacja dziewcząt z
Potrzanowa. II miejsce zajęły dziewczęta z Rościnna.
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, I
miejsce zajęli młodzi strażacy z Lechlina, a II przypadło drużynie z
Potrzanowa.
Tak więc OSP Potrzanowo, kolejny raz reprezentować będzie naszą
Gminę i bronić jej honoru w trakcie Powiatowych Zawodów Sportowo
– Pożarniczych w Wągrowcu.
Wszystkie drużyny uczestniczące w Zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchary. Natomiast
członkowie drużyn młodzieżowych dodatkowo obdarowani zostali
medalami.
Organizatorem Zawodów był Zarząd Gminny OSP w Skokach przy
współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechlinie, a umiejętności
ochotników oceniała komisja pod przewodnictwem aspiranta sztabowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
Tadeusza Stasiaka.
Gośćmi zawodów byli: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, młodszy brygadier Zbigniew
Dziwulski, gospodarz Gminy – Burmistrz Tadeusz Kłos i radny Rady
Miejskiej Gminy Skoki, Ryszard Jasiński oraz szczególnie liczna
publiczność nie tylko z Lechlina i Gminy Skoki, ale i z okolicznych
gmin.
E. Lubawy

Ośrodek Szkoleniowy
„SZKOLENIOWIEC”
w Skokach
zaprasza do nauki
Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny
(od września 2009r.) 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.
ZAPRASZAMY

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE
O PUCHAR BURMISTRZA

17 trzyosobowych drużyn wędkarskich już w godzinach rannych
przybyło 20 maja br. nad jezioro Rościńskie by walczyć w Międzynarodowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Skoki.
Zawody te, tradycyjnie już stały się pierwszą imprezą programu Dni
Miasta i Gminy Skoki, a sygnałem do ich rozpoczęcia stał się honorowy
wystrzał oddany przez Burmistrza Tadeusza Kłosa. Zawody rozegrano
w 3 sektorach, przy czym w każdym sektorze na podstawie wcześniejszego losowania jedno miejsce zajął reprezentant każdej drużyny.
Kilkugodzinne zmagania wędkarzy podsumowała Komisja Sędziowska, która tym razem miała nie lada zadanie, bo przecież plonem połowów była głównie drobnica, a zawodnicy złowili łącznie aż 280,50kg
ryb, które po zważeniu powróciły do wody.
Teraz też okazało się, że drużynowym zdobywcą pierwszego miejsca
została I reprezentacja Koła PZW Skoki łowiąc łącznie 22,12kg ryb,
która wystąpiła w składzie: Marek Kubicki – 9,44kg, Andrzej Szymkowiak – 6,78kg i Piotr Futro – 5,90kg. II miejsce z 19,44kg ryb zajęła II
reprezentacja Koła Skoki, którą tworzyli: Dariusz Bałażyk – 7,77kg,
Roman Tadeusz – 6,70kg i Mariusz Kielma – 5,02kg. III miejsce zajęła
reprezentacja Koła „Metalplast”, która łącznie złowiła 17,66kg ryb.
Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące: Skoki Hydro,
Swarzędz, Wiórek, Naramowice, Troć, Rogalik, Wojnówko, Murowaną Goślinę, Rataje, Bardowick I, Tarpan, Mieścisko, Starołękę i
Bardowick II.
Najlepszym zawodnikiem spośród naszych zagranicznych gości był
łowiący w sektorze B Jurgen Hoppe, który złowił 7,68kg ryb i zajął II
miejsce w tym sektorze.
W punktacji na najlepszych zawodników: w sektorze A zwyciężył
Marek Kubicki z I reprezentacji Koła Skoki, w sektorze B Romuald
Dudek z drużyny Hydro – złowił 9,26kg, a w sektorze C Dariusz Bałażyk
z II reprezentacji Skoków.
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały Pucharami Burmistrza
i Dyplomami Pamiątkowymi, a tworzący je zawodnicy sprzętem
wędkarskim
Pamiątkowe dyplomy otrzymały też pozostałe drużyny uczestniczące
w zawodach, a członkowie drużyn, które uplasowały się do X miejsca
łącznie obdarowane zostały dodatkowo nagrodami w postaci sprzętu
wędkarskiego. Natomiast wszyscy pozostali zawodnicy obdarowani
zostali równie przydatnymi upominkami.
W sumie była to piękna i udana impreza. Przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, do czego przyczynili się nie tylko organizatorzy
– Zarząd i aktyw Koła PZW Skoki, którzy doskonale zadbali o jej
organizację i przebieg oraz o aprowizację zawodników i towarzyszącym
im osób, ale i sponsorzy, a więc: Burmistrz Miasta i Gminy , Wytwórnia
i Hurtownia Sprzętu Wędkarskiego „DRAGON”, Wytwórnia Zanęt
Wędkarskich Marek Hallas – „ADDNER CARP”.
Im też wszystkim w imieniu zawodników i towarzyszących im osób
dziękujemy.
E. Lubawy

V KONKURS ORTOGRAFICZNY
„ O PIÓRO BURMISTRZA”!

Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza” od 5-ciu lat stanowi
jedną z imprez organizowanych w ramach Dni Miasta i Gminy Skoki.
Nie inaczej było i w roku obecnym, a V już Finał Konkursu odbył się
w sobotę – 20 czerwca br.
Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Konkursową okazało się, że
jego zwycięzcą i zdobywcą „Piór Burmistrza” zostali:
- w kategorii Szkoły Podstawowej: Danuta Śmigielska,
- w kategorii gimnazjalistów: Marta Szmyra,
- w kategorii osób dorosłych: Małgorzata Stefańska.
E. Lubawy



XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

16 czerwca 2009r. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej Gminy
Skoki. Sesji przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad
pełnił radny Franciszek Deminiak.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwałę nr XXXII/211/2009
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2009r.
Uchwałą tą, Rada zwiększyła ogólne dochody budżetu Gminy o
kwotę 330.229 zł. przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę
233.359 zł. W rezultacie wprowadzonych zmian, budżet aktualnie
wynosi – 24.666.141 zł. po stronie dochodów i 29.542.896 zł. po stronie
wydatków.
2. Uchwałę nr XXXII/212/2009
- w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. na zaplanowane w roku
2009 w budżecie Gminy inwestycje drogowe.
3. Uchwałę nr XXXII/213/2009
- w sprawie funduszu sołeckiego.
Uchwałą tą Rada zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku,
o funduszu sołeckim, wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie
Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Gminny fundusz solecki będzie stanowił wyodrębnione w budżecie
Gminy środki przeznaczone do wyłącznej dyspozycji sołectw, na realizację przez nie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców wsi, zgodnie z zadaniami Gminy. Powołanie funduszy
sołeckich ma aktywizować inicjatywę obywatelską na wsiach.
4. Uchwałę nr XXXII/214/2009
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa chodnika we wsi
Rejowiec”.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w wysokości do 50% wartości zadania,
jednak nie więcej niż 25.000 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa
chodnika w m. Rejowiec”.
5. Uchwałę nr XXXII/215/2009
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów położonych we wsi Niedźwiedziny.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany gruntów
pomiędzy Gminą Skoki – właścicielem działki nr 60/4 o powierzchni
5,0784 ha, a „Kruszgeo” Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. – właścicielem działki nr 142/3 o pow. 4,8803 ha, położonych w Niedźwiedzinach.
6. Uchwałę nr XXXII/216/2009
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy
niż trzy lata części nieruchomości położonej w Skokach.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości o pow. ok. 35m2 obejmującej
działkę nr 267 położoną przy ul. Okrężnej w Skokach.
7. Uchwałę nr XXXII/217/2009
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy w działce nr
214 położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie udziału Gminy Skoki we własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 214 o pow.
518m2 w Skokach przy ul. Wągrowieckiej. Działka zapisana jest w
KW 49205, a udział Gminy stanowi 409/518 części nieruchomości
gruntowej.
8. Uchwałę nr XXXII/218/ 2009
- w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Skoki do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania

oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu.
Uchwałą powyższą Rada wyraziła wolę przystąpienia Miasta i
Gminy Skoki do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, działającego jako
Lokalna Grupa Działania w charakterze członka zwyczajnego i upoważniła Burmistrza do reprezentowania Miasta i Gminy Skoki w w/w
Stowarzyszeniu.
9. Uchwałę nr XXXII/219/2009
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Skoki
do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr
urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V
„Dobre rządzenie” Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji”. Podziałania .2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Skoki
do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla urzędów
administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre
rządzenie” Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej” Podziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
upoważniła Burmistrza do przystąpienia do „Umowy partnerstwa”.
10. Uchwałę nr XXXII/220/2009
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest.
Powyższą uchwałą Rada przyjęła „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Skoki”, który to
„Program” określa działania mające na celu usunięcie tych materiałów
z terenu Gminy Skoki.
11. Uchwałę nr XXXII/221/2009
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/196/2005 w sprawie uznania
obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne.
Powyższą uchwałą Rada zwiększyła teren określany jako „Uroczysko
Smolarski”, położony w Potrzanowie na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, a uznany za użytki ekologiczne. Podjęcie uchwały nastąpiło
na wniosek Nadleśnictwa Łopuchówko.
12. Uchwałę nr XXXII/222/2009
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie pn. ”Remont drogi powiatowej nr 168P Jabłkowo
– Nowiny – II etap”.
Uchwałą nr XXVI.187/2008 z dnia 16.12.2008r. Rada Miejska Gminy
Skoki udzieliła zgodę na pomoc finansową Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1698P Jabłkowo – Nowiny – II etap”.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Powiat Wągrowiecki
zmienił tytuł zadania z „przebudowy” na „remont”. Dlatego by zmienić tytuł zadania, tak by był zgodny z tytułem przyjętym przez Powiat,
Rada Gminy podjęła obecną uchwałę.
Równocześnie Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Stawy Kiszkowskie”, którego niewielki fragment stanowi obszar Gminy Skoki w miejscowości
Pomorzanki. Wyrażenie opinii wiąże się z wnioskiem Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z projektem utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) PHL 30_27 Stawy Kiszkowskie w
ramach Natura 2000.
Podjęcie w/w tematyki poprzedziły przyjęte przez Radę: Informacja Burmistrza z realizacji Uchwał Rady i bieżącej działalności oraz
informacje z bieżącej działalności: przewodniczącego rady, przewodniczących stałych Komisji Rady i delegata do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski.
Podjęte uchwały przedstawiamy w biuletynie Informacji Publicznej
Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie,
wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy u Inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.
E. Lubawy



PRZETARGI
Ogłoszono:
• Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki Nr 762 położonej w Potrzanowie, zabudowanej
obiektami byłej szkoły podstawowej. Termin składania ofert upływa 20
lipca br. Nieruchomość z przyległym terenem po boisku szkolnym może
zostać przeznaczona wyłącznie na prowadzenie działalności związanej ze
świadczeniem usług edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.
• Przetarg nieograniczony na rekultywację murawy boiska sportowego
w Skokach. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 20 lipca br.,
natomiast wykonanie robót do 30 września br.
Ponadto na podstawie Uchwały Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej
Gminy Skoki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki Burmistrz podał do wiadomości publicznej, że w wyniku naturalnego ruchu ludności uzyskał do
wynajmu lokal mieszkalny położony w Skokach przy ulicy Zamkowej 9
oraz lokal mieszkalny położony w Grzybowicach. Wnioski o przyznanie
ww. lokali można składać w Urzędzie do końca lipca br. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane są osobom i rodzinom
mieszkającym na terenie Gminy i Miasta Skoki, które osiągają niskie
dochody i znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych.
OGŁOSZONO WYKAZY
• Gruntu rolnego położonego we wsi Rejowiec tj. działka nr 198/5 o
pow. 2,15 ha, przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego
• Lokalu mieszkalnego nr 2 w Skokach przy ul. Ciastowicza 12, o pow.
62,29 m2, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego. Wartość nieruchomości 157.700 zł.
• Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego tj. działki nr 15/17 o pow. 0,0762
ha, nr 15/18 o pow. 0,0733 ha, nr 15/34 o pow. 0,1060 ha położonych w
Sławie Wlkp. Działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
SPRAWY BIEŻĄCE
• Zakończono budowę dróg gminnych w Brzeźnie, w Chociszewie i w
Potrzanowie ul. Włókna.
• Podpisano umowę na budowę drogi w Roszkówku. Planowany termin
zakończenia budowy – do końca sierpnia br.
• Zakończono remonty cząstkowe dróg gminnych.
• Trwa budowa chodnika w Roszkowie – II etap.
• Zakończono budowę wodociągu w Lechlinie.
· Przeprowadzono akcję wykaszania poboczy przy drogach gminnych.
Łącznie wykoszono 58 km poboczy, przy średniej szerokości koszenia
1 m.
• Złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie z zasobów Agencji
Nieruchomości Rolnych działek nr 797/1 i 797/2, na poszerzenie
połączenia drogowego pomiędzy ulicami Rakojedzką i Kościuszki w
Skokach. Zgodnie z decyzją ANR wykonano wstępny projekt podziału
przedmiotowych działek.
• Zakończono remont mieszkania gminnego przy świetlicy w Grzybowicach.
• Trwają prace remontowe w mieszkaniu w Glinnie, zakupionym od
ANR z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
• Podpisano umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, przy ul. Sosnowej i Topolowej w
Skokach.
• Skierowano zapytania ofertowe na wycenę planowanych do sprzedaży
22 gminnych działek budowlanych położonych przy ulicy Rakojedzkiej
w Skokach.

PONADTO BURMISTRZ WYDAŁ ZARZĄDZENIA
W SPRAWACH
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Na wniosek zobowiązanych, w związku z ich trudną sytuacją finansową, Burmistrz Miasta i
Gminy Skoki rozłożył: spłatę zobowiązania z tytułu dzierżawy gruntu
gminnego na 4 raty oraz spłatę zobowiązania z tytułu kupna mieszkania
na 24 raty.
• Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu działki nr 59/7 w
Jabłkowie.

Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ GMINY

Nawet kilka miesięcy wcześniej niż przewidują to warunki zawartych
umów z wykonawcami robót dobiegły końca prace związane z budową
wodociągu w Lechlinie i nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie
ul. Włókna.
Zaplanowana do zrealizowania budowa wodociągu w Lechlinie na
dzień 30.09.2009r. została zakończona już w II połowie czerwca br..
Wykonawca zgłosił inwestorowi gotowość przystąpienia do odbioru
końcowego i rozliczenia zadania. Budowa wodociągu w Lechlinie długości 3.735m i przyłączy wodociągowych w ilości 36 szt realizowana była
przez Konsorcjum HYDRO-ARTO.-BUD z Siedliska k. Trzcianki
za kwotę 389.928,12zł. Po dokonaniu pozytywnego odbioru robót od
wykonawcy, wodociągiem w imieniu Gminy Skoki zarządzał będzie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Świadczył on będzie
usługi bieżącego utrzymania wodociągu jak również pobierania inkasa
za pobór wody od mieszkańców wsi Lechlin.
Również dobiegają końca prace związane z budową nawierzchni ul.
Włókna w Potrzanowie. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z Gniezna w trzy tygodnie wykonało budowę nawierzchni bitumicznej
drogi na długości 1,8 km i szerokości 4,5m. Koszt tej inwestycji został
ustalony w drodze ogłoszonego przetargu i wynosi 555.547,07zł.
Wg ustaleń umowy zadanie miało być zrealizowane do końca sierpnia, jednak dobra organizacja pracy przez wykonawcę pozwoliła na
zakończenie robót na koniec czerwca br.
Zakończono prace i dokonano pozytywnego odbioru końcowego
oraz rozliczenia zadania związanego z przebudową drogi gminnej w
Chociszewie o długości 330 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX” z siedzibą w Rudzie 12B, 64
– 610 Rogoźno, które zostało wyłonione na podstawie przetargu.
Rozpoczęto również prace związane z budową chodnika o długości
450 mb w Roszkowie – II etap. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe RAT-BUD z siedzibą w Czerwonaku, ul. Kasztanowa 7.
Koszt tej inwestycji został ustalony w drodze ogłoszonego przetargu
i wynosi 128.617,34 zł. Zgodnie z ustaleniami umowy zadanie ma być
zrealizowane do 18 września 2009r.
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Skoki”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Skoki”, w dniach od 3 lipca 2009r.
do 6 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Skoki, ul. Ciastowicza
11, pok. nr 9, w godz.: poniedziałek – piątek od 9:00 do 14:30.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, osoby i jednostki
organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Skoki mają prawo składać
wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 6 sierpnia 2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo.
L.p.
1
1.

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów, numer
księgi wieczystej
2
Działka nr 15/17 o pow. 0,0762 ha
w Sławie Wlkp. - obręb geodezyjny
Szczodrochowo ujawniona w K.W
Nr 45.997 SR Wągrowiec jako
własność Gminy Skoki.
W/wym. księga wieczysta nie
wykazuje obciążeń

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

3
Działka nie ma określonego
przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skoki ponieważ z dniem
31.12.2003r. stracił on swoją
ważność. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki jest
to teren zaiwestowania jednostek
osadniczych.

4
Działka przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

Wartość
nieruchomości
w zł
5
32.000,00

Cena zbycia
z podatkiem
VAT w zł
6
39.040,00

Uwagi:
7
Zbycie
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

2.

Działka nr 15/18
o pow. 0,0733 ha
w Sławie Wlkp. –obręb geodezyjny
Szczodrochowo
ujawniona w K.W. Nr 45.997 SR
Wągrowiec jako własność Gminy
Skoki
W/wym. księga wieczysta nie
wykazuje obciążeń

Działka nie ma określonego
przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skoki ponieważ z dniem
31.12.2003r. stracił on swoją
ważność. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki jest
to teren zaiwestowania jednostek
osadniczych

Działka przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

30.800,00

37.576,00

Zbycie
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

3.

Działka nr 15/34 o pow. 0,1060 ha
w Sławie Wlkp.-obręb geodezyjny
Szczodrochowo
ujawniona w K.W.
Nr 45.997 SR
Wągrowiec jako własność Gminy
Skoki.
W/wym. księga wieczysta nie
wykazuje obciążeń.

Działka nie ma określonego
przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skoki ponieważ z dniem
31.12.2003r. stracił on swoją
ważność. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki jest
to teren zaiwestowania jednostek
osadniczych.

Działka przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

43.800,00

53.436,00

Zbycie
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres od dnia 25.06.2009r. do 17.07.2008r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach
internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 przeznaczonego do sprzedaży w budynku przy ul. Ciastowicza 12 w
Skokach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego nieruchomość ujawnioną w KW nr 49.100 SR Wągrowiec i
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 337/5 o pow. 0,1013 ha.
Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów, numer
księgi wieczystej
1
Działka zabudowana
nr 337/5 o pow.
0,1013 ha
przy ul. Ciastowicza
w Skokach
ujawniona w
księdze wieczystej
KW nr 49.100 SR
Wągrowiec jako
własność Gminy
Skoki.

Opis
nieruchomości

Opis lokalu przeznaczonego do
sprzedaży wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i gruntu

2
Nieruchomość
zabudowana
budynkiem użytkowomieszkalnym z łącznikiem.
Na parterze budynku
znajdują się lokale
użytkowe związane z
podstawową opieką
zdrowotną a na piętrze 4
lokale mieszkalne
w tym: lokal nr 2
przeznaczony do
sprzedaży

3
Lokal mieszkalny nr 2
o pow. użyt. 62,29 m2
składający się z:
1/pokój nr 1 16,36 m2
2/pokój nr 2 12,32 m2
3/pokój nr 3 10,48 m2
4/kuchnia
10,39 m2
5/w-c
1,84 m2
6/łazienka
2,19 m2
7/korytarz
8,71 m2
Razem:
62,29 m2
Do lokalu nr 2 przynależy piwnica o
pow. użyt. 11,68 m2.
Udział w częściach wspólnych budynku i
własności gruntu wynosi: 118/1000.

Wartość
nieruchomości
lokalowej ogółem
w zł w tym:
a/wartość lokalu
b/wartość gruntu
4
157.700,00
a/ 147.300,00
b/ 10.400,00

Cena wywoławcza
sprzedaży
lokalu (brutto)
w zł
5
157.700,00

Sposób
sprzedaży
6
Przetarg ustny
nieograniczony

Uwaga:
1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
2. Sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT od towarów i usług.
Wykaz wywieszono dnia 18.06.2009r.



TO BYŁY PIĘKNE DNI!
20 – 21.06. XVII DNI MIASTA I GMINY SKOKI
Tak więc, jak przed laty powitała przybyłych
na stadion gości HARFA. Maestro Antoni
Wiśniewski przygotował odpowiedni do klimatu
imprezy repertuar. Usłyszeć można było m.in.,
Pod Żaglami Zawiszy, Cichą wodę oraz Wszystkie drogi prowadzą dziś do Skoków. Zespół
z najdłuższym stażem wśród lokalnych grup
artystycznych od zawsze z wielką przyjemnością śpiewa dla Skoczan zarażając publiczność
młodym duchem.
Wystrzałem armatnim rozpoczął się w chwilę
później piknik piracki. Kapitan Roger i jego
załoga – sławni na całą okolicę, dzielni piraci
zabawiali najmłodszych w rytm znanych i lubianych przebojów. Były więc tańce wygibańce,
trzeba było przetrwać wielki sztorm, wyplątać się
z sieci, żagiel założyć i cumę na cel zarzucić. Pośpiewano morskie pieśni, posłuchano morskich
opowieści. Młodzież i dorośli próbowali swoich
sił w pirackiej tawernie, dzieci zabawiano w
bajkowym światku zabaw z piratami, balonami,
klockami i piłeczkami.
Atrakcją dla miłośników żeglarskiej nuty był
koncert Mechaników Szanty. Panowie reperowali super przeboje bliskie sercom żeglarzy:
Żegluj, Marco Polo, Herzegen Cecille, Płyńmy
w dół do starej Maui, Pacyfik, Dziki włóczęga,
Green Horn...
Miłym akcentem zabawy, w trakcie jej
trwania, był również tort imieninowy, którym
częstowano każdego uczestnika.
Dla odmiany w taneczne, tym razem rytmy
latino, wprowadziła publiczność GRUPA Karo
z Poznania. Panowie podziwiali długie, zwinne
nogi tancerek, panie natomiast piękne, błyszczące cekinami stroje tancerzy.
Niewątpliwą atrakcją sobotniego wieczoru
stał się występ Zespołu VOX.
„VOX” - zespół na każdą porę roku, dla młodych i tych trochę starszych, który jak za sta-

rych, dobrych czasów swymi nieprzemijającymi
przebojami (Bananowy song, Szczęśliwej drogi
już czas, Zabiorę Cię Magdaleno) wprowadził
tłumnie zgromadzoną publiczność w doskonały
nastrój zabawy.
Występy artystów zawodowych urozmaicały
nie mniej serdecznie witane i oklaskiwane
przez publiczność pokazy naszych lokalnych
zespołów, tj. Grupy Artystycznej „Skoczki”,
Zespołu Tanecznego „Roses” i Grupy Wokalnej
„Walentynki”.
Sobotni wieczór tradycyjnie też już zakończyła Zabawa Taneczna, w trakcie której do tańca
przygrywał Zespół „Atut” z Rogoźna.
Uroczystości niedzielne rozpoczęła msza
święta w intencji mieszkańców Miasta i Gminy
Skoki, której szczególny charakter podkreślał udział pocztów sztandarowych i pieśni w
wykonaniu Skocko – Wągrowieckiego Chóru
Kameralnego.
Imprezy na stadionie rozpoczęły się już przed
godz. 15, a publiczność tym razem mogła podziwiać rodzime gwiazdy i gwiazdeczki estrady, a
więc Grupę Taneczną „Sweet”, Grupę Artystyczną „Skoczki”, Grupę Wokalną „Fantazja”,
Grupę Wokalną „Wesoła Grupa” oraz „Duet”
i „Trio” ze Skockiego Gimnazjum.
Wielką gwiazdą niedzielnego popołudnia
stał się niepowtarzalny Marcin Daniec, który
już na starcie swoim najnowszym programem
kabaretowym do łez rozbawił publiczność.
Nie straszny okazał się ulewny deszcz dla
miłośników Babskiej biesiady. W wykonaniu
czterech pięknych dziewcząt usłyszeliśmy
m.in. pieśni biesiadne i sarmackie. Najbardziej
jednak do zabawy porwały publiczność dobrze
znane pieśni rosyjskie Chóru Aleksandrowa, a
więc: Kalinka, Wołga Wołga czy Podmoskiewskie
wieczory.
W godzinach wieczornych bardzo licznie

przybyli na skocki stadion miłośnicy muzyki
disco polo i zespołu Top One, a wykonane
przez niego piosenki: Biały miś, Zostawcie
Titanica czy Miła moja bawiły wszystkich
zgromadzonych.
Klubowe Powitanie Lata, to pojedynek trzech
dijej-ów. W wirujących światłach i rytmach disco, zmierzyli się : Marco Saville, V-valdi oraz
Bartii. Impreza klubowa tego rodzaju po raz
pierwszy odbyła się w Skokach i od razu tłumnie
zgromadziła wokół sceny młodzież.
Niedzielny wieczór zakończył występ Teatru
Tancerzy Ognia „Beltaine” z Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jabłkowie - Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Pokaz
urozmaicony efektami pirotechnicznymi m.in.
iskrzącymi fontannami, migającymi światłami,
flarami, wulkanami, dymami i wieloma innymi
scenicznymi efektami wprawił w zachwyt uczestników imprezy.
Atrakcje tegorocznych Dni Skoków podziwiać można było także na skockim niebie.
Wspaniałe pokazy motoparalotni, zapierające
dech w piersiach pokazy ewolucji powietrznych
przygotowali członkowie Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych w Gnieźnie.
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych
Skoczan. Zabawy z piratami, wesołe miasteczko,
urządzenia pneumatyczne, wata cukrowa, to
tylko niektóre z nich.
Organizatorem uroczystości była Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Skoki, a w rolę konferencjera imprezy wcielił się Piotr Wiśniewski.
Za wspólną zabawę, sympatyczną atmosferę,
trzymanie kciuków, za słoneczną aurę wszystkim
Skoczanom i Gościom serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy
Informacje o imprezie oraz zdjęcia na
stronie: www.gmina-skoki.pl oraz www.itvwagrowiec.pl

Za życzliwe zaangażowanie i pomoc
przy organizacji XVII Dni Miasta i Gminy Skoki
dziękujemy najserdeczniej firmom i instytucjom:
STAROŚCIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO
KRUSZGEO – Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o.
BAZIE PALIW NR 4 w Rejowcu
LEMAR SP. Z O.O. w Potrzanowie
SAVITOR SP. Z O. O. w Gnieźnie
POLICJANTOM KOMISARIATU POLICJI w
Skokach
POLICJANTOM KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI w Wągrowcu
STRAŻAKOM OSP LECHLIN, OSP KAKULIN,
OSP ROŚCINNO i OSP SKOKI
KURKOWEMU BRACTWU
STRZELECKIEMU w SKOKACH
WĘDKARZOM KOŁA PZW NR 120 w
SKOKACH
PREZESOWI KLUBU SPORTOWEGO
„WEŁNA” SKOKI
ADDER GROUP SPÓŁKA Z O.O. z Białegostoku
PODIUM – Trofea Sportowe, Myśliwskie i
Okolicznościowe z Czerwonaka

ADAMUS – FIRMIE HANDLOWOUSŁUGOWEJ W KISZKOWIE
NAFTOR Sp. z o.o. w Rejowcu
BELTAINE – Teatrowi Tancerzy Ognia z
Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Jabłkowie
ARLECIE I ANDRZEJOWI PILACZYŃSKIM
DRAGON FISHING z Kruszyna Krajeńskiego
PIZZERII VERONA w SKOKACH
RESTAURACJI STARY FORTEPIAN w
SKOKACH
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Karolowi
Kaczorowi za odprawienie uroczystej mszy świętej
w intencji mieszkańców miasta i gminy Skoki
Dziękujemy:
Skocko – Wągrowieckiemu Chórowi
Kameralnemu oraz Pocztom Sztandarowym za
uświetnienie mszy świętej
Zespołom artystycznym miasta i gminy Skoki:
Emeryckiemu Zespołowi Śpiewaczemu HARFA,
Zespołowi Tanecznemu ROSSES z Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Skokach
Grupie Artystycznej SKOCZKI,
Grupie Wokalnej WALENTYNKI z Fundacji

Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach
Grupie Wokalnej FANTAZJA ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
Grupie Wokalnej WESOŁA GRUPA z Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
DUETOWI i TRIO z Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Skokach
Grupie Tanecznej SWEET za uatrakcyjnienie XVII
Dni Miasta i Gminy Skoki
Dziękujemy:
Nauczycielom szkoły podstawowej i gimnazjum
w Skokach za przygotowanie i przeprowadzenie
Konkursu Ortograficznego
o PIÓRO BURMISTRZA
Dziękujemy:
Państwu Elżbiecie i Ireneuszowi Witkiewiczom oraz
Pani Marii Rogalińskiej za użyczenie terenu pod
parkingi samochodowe,
Pani Hannie Sudoł i Panu Franciszkowi
Deminiakowi za użyczenie ławek.
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji Święta
Miasta i Gminy Skoki.
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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 pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej
w Potrzanowie przy ul. Szkolnej 1 przeznaczonej na prowadzenie usług związanych
z edukacją, kulturą, sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia stanowi część działki numer 762, która
zapisana jest w księdze wieczystej numer KW 48.770 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.
2. Powierzchnia nieruchomości
Część działki numer 762 przeznaczona do dzierżawy obejmuje ok. 0,44 ha powierzchni, w
tym: byłe boisko szkolne.
3. Opis przedmiotu dzierżawy
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy zabudowana jest obiektami po byłej szkole
podstawowej. W skład tych obiektów wchodzą:
a) budynek poszkolny z poddaszem użytkowym w zabudowie parterowej częściowo podpiwniczony (bez możliwości użytkowania piwnicy) z dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej krytym dachówką. Budynek wybudowany został ok. 1920 roku a w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku do ściany szczytowej budynku dobudowane zostały
pomieszczenia na kotłownię, magazyn opału i magazyn szkolny. Budynek znajduje się w
wykazie zabytków architektury.
Zestawienie powierzchni użytkowych:
- parter budynku (5 izb) bez części magazynowej
142,00 m2
- kotłownia z magazynami
32,00 m2
- poddasze użytkowe (2 izby)
37,00 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
211,00 m2
b) budynek gospodarczy – murowany, parterowy ze stropem i poddaszem użytkowym o
konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy kryty papą. Stan techniczny obiektu zły.
Powierzchnia użytkowa budynku: 30,69 m2.
c) budynek w-c z suchymi ustępami (na boisku szkolnym) – murowany, parterowy z dachem
dwuspadowym krytym eternitem.
Powierzchnia użytkowa budynku: 19,74 m2.
Wymienione obiekty wymagają prac remontowo-modernizacyjnych, które oferent zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w okresie obowiązywania umowy
(bez obowiązku zwrotu ich wartości po zakończeniu umowy dzierżawy)
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość z przyległym terenem po boisku szkolnym może zostać przeznaczona
wyłącznie na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług edukacji, kultury,
sportu, rekreacji i wypoczynku. Koszty adaptacji obiektów na w/wym. cele za zgodą Gminy
dzierżawca nieruchomości ponosi we własnym zakresie i z własnych środków. Gmina Skoki
nie przewiduje udziału finansowego w kosztach remontów i adaptacji obiektów. Wniesione
przez dzierżawcę nakłady na remonty, adaptację i rozbudowę oraz ulepszenia obiektów po
ustaniu umowy dzierżawy stanowią własność Wydzierżawiającego bez konieczności zwrotu
ich wartości dzierżawcy, niezależnie od sposobu i terminu rozwiązania umowy.
5. Okres dzierżawy
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 20 lat.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Okres zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przedłożoną koncepcją prowadzenia
działalności w wybranym kierunku i sposobem zagospodarowania nieruchomości nie może
być dłuższy niż 3 lata od daty podpisania umowy dzierżawy.
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy
Opłaty z tytułu dzierżawy obejmować będą miesięczny czynsz dzierżawy, którego wysokość
ustalona zostanie w postępowaniu przetargowym. Minimalna wysokość czynszu dzierżawy
netto zaproponowanego przez oferenta nie może być niższa od kwoty: 800,00 zł. Czynsz
dzierżawy obciążony zostanie 22% podatkiem VAT.
Oprócz miesięcznego czynszu dzierżawy, dzierżawca nieruchomości obowiązany jest do:
a) ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych z przedmiotu dzierżawy; podatku od nieruchomości, innych obciążeń związanych z jego posiadaniem,
b) ponoszenia kosztów ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody oraz odbioru ścieków
i usuwania śmieci,
c) ubezpieczenia przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dzierżawcy określony jest w projekcie umowy
dzierżawy.
8. Zasady aktualizacji opłat
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy będzie podlegać z początkiem każdego roku
corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja
od 01 stycznia 2011r.
9. Tryb wyboru dzierżawcy nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony
10. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy: 976,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych ), w tym: 176,00 zł podatek VAT w wysokości 22%.

11. Wysokość wadium:
195,00 zł
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach numer: 81 1020 3903
0000 1502 0011 8935 BP PKO O/Wągrowiec lub w kasie Urzędu najpóźniej do dnia 15 lipca
2009r. (środa)- środki na koncie Urzędu. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia
do brania udziału w przetargu, a wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zaliczone
zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Wadium pozostałym uczestnikom
przetargu zwrócone zostanie niezwłocznie po zamknięciu przetargu tj. nie później niż przed
upływem 3 dni. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w
ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz Gminy Skoki.
12. Termin i miejsce składania pisemnych ofert oraz warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pisemną
ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w
Potrzanowie” najpóźniej w dniu 20 lipca 2009r ( poniedziałek) do godz. 1500 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pokój numer 13 (sekretariat) oraz wniosą
wadium w terminie i wysokości określonych w pkt 11 ogłoszenia.
13. Termin i miejsce części jawnej przetargu
Część jawna przetargu – odbędzie się w dniu 24 lipca 2009r.(piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w sali biblioteki na I-piętrze, w obecności oferentów.
Oferenci, których oferty zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zostaną
poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia części niejawnej przetargu.
14. Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot,
2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy oferentów nie będących osobami fizycznymi ), z datą wystawienia
nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert oraz pełnomocnictwa,
3/ datę sporządzenia oferty,
4/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5/ oferowaną cenę – stawkę miesięcznego czynszu najmu brutto
6/ koncepcję zagospodarowania nieruchomości i prowadzenia na niej działalności,
7/ docelowy termin zagospodarowania nieruchomości wynikający z przedłożonej koncepcji,
8/ proponowaną wysokość nakładów remontowo-adaptacyjnych oraz źródła ich pozyskania
15. Kryterium oceny oferty stanowią następujące elementy:
1/ wysokość miesięcznego czynszu najmu brutto (waga 25%, 0-25 pkt ),
2/ docelowy termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie ze sposobem i koncepcją
przedłożonymi w ofercie przetargowej (waga 20% , 0-20 pkt )
3/ koncepcja zagospodarowania nieruchomości i prowadzenia działalności (waga 55%, 0-55 pkt).
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez oferentów w zakresie każdego kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
a) kryterium wysokości miesięcznego czynszu najmu brutto
W bad
W1 = --------- x 25%
W max
Wmax - najwyższa wysokość czynszu najmu ze wszystkich ofert
W bad - wysokość czynszu najmu przedstawiona w ofercie
b) kryterium terminu zagospodarowania nieruchomości
W min
W2 = ----------- x 20%
W bad
W min - najkrótszy termin zagospodarowania nieruchomości ze wszystkich ofert
W bad - termin zagospodarowania przedstawiony w ofercie
c) kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości i prowadzenia na niej działalności
- waga 55% wg indywidualnej oceny Komisji Przetargowej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów
we wszystkich kryteriach.
16. Oględziny przedmiotu przetargu i kontakt z osobami upoważnionymi
1/ Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dniach (13 – 17).07.2009r. w godz. 900
– 1300, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Referatem Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (tel. 061 8925 – 814 lub 815 )
2/ Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o zasadach przeprowadzenia
przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu – Referat Gospodarki Komunalnej i
Rolnictwa, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu (061) 8925-814 lub 815
17. Uwagi ogólne
1/ projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy http:// skoki. nowoczesnagmina. pl
2/ ogłaszający przetarg ma możliwość udostępnienia inwentaryzacji budowlanej obiektu
byłej szkoły podstawowej.
3/ organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
a/ odwołania przetargu z ważnych powodów: informacja o odwołaniu przetargu zostanie
niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu,
b/ zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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Na podstawie par. 7 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr
XLIII/268/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku naturalnego ruchu ludności
uzyskał do wynajmu niżej wymienione
lokale mieszkalne:
1/ lokal mieszkalny położony w Skokach w
budynku przy ul. Zamkowej 9 (po Klarze
Kielma). Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi: 30,65 m2 a w jego skład wchodzą:
a/ pokój
16,41 m2
b/ kuchnia
12,08 m2
c/ wspólny korytarz
2,16 m2
2/ lokal mieszkalny położony w Grzybowicach (po Surdyk). Powierzchnia użytkowa
lokalu wynosi: 37,39 m2 a w jego skład
wchodzą:
a/ pokój
18,42 m2
b/ kuchnia
12,21 m2
c/ łazienka
2,07 m2
d/ korytarz
4,69 m2
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób
Gminy wynajmowane są osobom i rodzinom
mieszkającym na terenie Miasta i Gminy
Skoki, które osiągają niskie dochody i
znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych.
Osoby i rodziny ubiegające się o lokal komunalny zgodnie z par. 5 cytowanej wyżej
uchwały Rady Gminy muszą spełniać łącznie trzy kryteria:
1. Kryterium mieszkaniowe,
2. Kryterium dochodowe,
3. Kryterium zamieszkiwania
W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubiegające się o
wynajem lokalu komunalnego załączają do
wniosku stosowne zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
(tj. , kwiecień, maj, czerwiec 2009 r) wydane
przez pracodawcę, organ emerytalno-rentowy (kserokopia decyzji), Ośrodek Pomocy
Społecznej itp.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu przysługuje:
1. osobom, które posiadają prawomocne
orzeczenie sądowe uprawniające je do lokalu socjalnego względnie zamiennego,
2. osobom, które utraciły lokal w wyniku
pożaru lub innych zdarzeń losowych,
Wnioski składa się w Urzędzie Miasta i
Gminy w Skokach w sekretariacie na specjalnie przygotowanych drukach wniosku w
terminie do dnia 31 lipca 2009r. (decyduje
data wpływu wniosku do sekretariatu)
Druk wniosku można odebrać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2.
Wnioski złożone po terminie tj. 31 lipca
2009r nie będą rozpatrywane (par. 7 ust. 3
uchwały Rady Gminy).

1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 23 czerwca 2009 r) ceny
skupu zbóż są na poziomie: żyto na mąkę =
ok. 350 zł/tona, pszenica = 510 zł/tona. Do ceny
należy doliczyć 3 lub 6 % VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie
: pszenica na paszę ok. 520 zł/tona, pszenżyto na
paszę ok. 430 zł/tona. Do ceny należy doliczyć 3
lub 6 % VAT. Rok temu w tym samym okresie
ceny skupu zbóż były średnio 350 zł za tonę wyższe. Targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia,
pszenicy średnio 25-30 zł za 50 kg.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 23 czerwca br.)
wzrasta - wynosi średnio 4,90-5,00 zł/kg plus 3
– 6 % VAT. Cena skupu tuczników jest wyższa o
ok. 0,90 zł/kg niż rok temu. Targowiskowe ceny
prosiąt wysokie – ok. 200 zł/szt. Pogłowie trzody
jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu młodego
bydła rzeźnego : byki ok. 5,20 – 5,50 zł/kg, krowy
ok. 4,40 zł/kg plus 3 - 6 % VAT.
3. Inne wiadomości.
Obecnie ceny nawozów są sezonowo niższe
niż wiosną. Cena śruty sojowej ok. 1900 zł/t, śruta
rzepakowa ok. 900 zł/t, otręby ok. 420 - 450 zł/t.
Trudno przewidzieć poziom cen skupu zbóż z

tegorocznych zbiorów. Występujące od maja i w
czerwcu deszcze poprawiły stan zbóż co rokuje,
że plony będą na średnim poziomie, a ceny raczej
nie będą wyższe niż obecnie. Jeszcze na początku
maja zanosiło się na kolejny rok suszy i niskich
plonów, ale obecnie sytuacja się poprawiła. Deszcze utrudniają zbiory siana łąkowego.
Zakończono przyjmowanie wniosków o
dopłatę do materiału siewnego zbóż i sadzeniaków. Zainteresowani rolnicy mogą obecnie
składać w Biurze Powiatowym ARiMR wnioski
o dofinansowanie tzw. Usług Doradczych dla
swojego gospodarstwa rolnego. Limit takiego
dofinansowania dla gospodarstwa to równowartość 1500 Euro na najbliższe lata. Więcej danych
na stronie www.arimr.gov.pl lub u doradcy rolników. Ponadto można jeszcze składać wnioski
o dofinansowanie do tzw. Młodego Rolnika (50
tys. zł). W kwietniu br. kilku rolników naszej
gminy złożyło do ARiMR w Poznaniu wnioski o
dofinansowanie do inwestycji (do modernizacji)
w swoich gospodarstwach. W sumie w naszym
województwie złożono ponad pięć tysięcy takich
wniosków. O kolejności ich rozpatrywania zadecydowało losowanie w Warszawie. Teraz należy
czekać na rozpatrzenie tych wniosków. Obecnie
ARiMR przeprowadzi kontrole w wybranych
gospodarstwach rolnych pod względem przestrzegania „zasad wzajemnej zgodności”.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
Od dłuższego czasu uwagę czytelników
różnych czasopism przykuwają w dużej mierze
nagłaśniane polityczne spory, sprawy sensacyjne
czy kryminalne. Problemy społeczne, których jest
przecież wiele, odeszły jakby na plan dalszy.
Ogólnopolska kampania profilaktyczno
– edukacyjna „ Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne ” porusza jeden z nich. Skierowana
jest do dorosłych konsumentów alkoholu, osób
korzystających z wszechobecnych na rynku napojów takich jak piwo, wino czy wódka. Pomóc
ma każdemu człowiekowi nie będącemu abstynentem, w przyjrzeniu się własnemu stylowi picia, jego ocenie. Przekazać podstawową wiedzę
na temat konsekwencji zarówno zdrowotnych
jak i społecznych jakie wiążą się ze spożywaniem
alkoholu w sposób ryzykowny czy szkodliwy.
Ktoś zapyta: „ Po co mam sprawdzać. Alkoholu nie nadużywam, codziennie przecież nie
piję”. BŁĄD !!!
Warto przecież wiedzieć czy w sytuacjach
kiedy sięgam po alkohol, nie wypijam go tyle,
że szybko przekraczam próg trzeźwości tzn. czy
w mojej krwi alkohol nie osiąga stężenia 0,5
promila, i kiedy się to dzieje.
Ile osób sięgających po napoje alkoholowe
umie to obliczyć ? Ile posiada rzetelną wiedzę na
temat zagrożeń wynikających z ich spożywania,
zna wyniki najnowszych badań dotyczące picia
alkoholu przez dzieci i młodzież, kobiety (również
te w ciąży ), dorosłych mężczyzn ? Ile wie, czy jej
styl spożywania napojów alkoholowych może
doprowadzić do uzależnienia i dlaczego? Co
robić, aby ograniczyć występowanie problemu
alkoholowego w gminie, powiecie, Polsce ?

Tym wszystkim zagadnieniom służyła zwołana
na dzień 9 czerwca lokalna debata, na którą
zaproszenie oprócz społeczeństwa lokalnego (
informacja pojawiła się na stronie internetowej)
otrzymali wszyscy przedstawiciele instytucji w
bezpośredni czy pośredni sposób zajmujący się
kształtowaniem polityki społecznej w naszej
gminie.
Niestety, na pierwsze zaproszenie Urzędu
Miasta i Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odzew
był niewielki. A szkoda, bo bardzo interesujący wykład, wsparty najświeższymi danymi
statystycznymi, i prezentacją multimedialną
przedstawiła dr Teresa Kobrzyńska, edukator
kampanii, przygotowany do jej celów przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie. Każdy uczestnik
debaty mógł też otrzymać przygotowany przez
koordynatora ds. uzależnień pakiet materiałów
edukacyjnych ( broszur i ulotek ), a ponadto dla
wszystkich instytucji przygotowane były materiały do rozpowszechniania wśród społeczności
lokalnej.
Niestety mała frekwencja nie świadczy o
tym, że wszyscy posiadają wystarczającą wiedzę
na omawiany podczas debaty temat. Praktyka
wskazuje zupełnie na coś innego.
Dziękując obecnym za przybycie i merytoryczną dyskusję, zachęcam WSZYSTKICH do
udziału w innych działaniach kampanijnych,
również do ich organizacji w okresie późniejszym.
Małgorzata Szpendowska - Wylegalska
koordynator ds. uzależnień
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ZAWODY O TYTUŁ MISTRZA

24.05.2009r. na jeziorze Rościńskim rozegrano Zawody Wędkarskie
o Tytuł Mistrza Koła PZW nr 120 w Skokach. Jak każdego roku, rozegrano je dwuetapowo, a w szranki tym razem stanęło 17 zawoników,
którzy łącznie złowili 127,50kg ryb.
A że, każdy etap podlegał odrębnej punktacji, a następnie zsumowaniu całości, nie mało pracy miała Komisja Sędziowska. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że tegoroczne zawody z ilością 13,92kg
złowionych ryb wygrał, a tym samym Tytuł „Mistrza Koła” zdobył
Mariusz Kielma. II miejsce, łowiąc 12,14kg ryb, podobnie jak w roku
2008 zyskał Andrzej Szymkowiak, a III miejsce, z ilością 11,22kg ryb
zajął Piotr Futro.
Złowione ryby zgodnie z Regulaminem PZW powróciły do wód
jeziora Rościńskiego.
Na zakończenie Zawodów zawodnicy i organizatorzy zasiedli do
tradycyjnej grochówki, a ich zwycięzcy obdarowani zostali dyplomami
pamiątkowymi i sprzętem wędkarskim.
Relację filmową z zawodów można zobaczyć na stronie www.itvwagrowiec.pl oraz www.gmina-skoki wraz z bogatą galerią zdjęć.
E. Lubawy

PIKNIK WĘDKARSKI

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, jest jedynym
skockim stowarzyszeniem, które od szeregu lat w swych planach ujmuje
i organizuje uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Nie inaczej było i tego roku. Wcześniej, niż zwykle bo już o godz.
13-tej, w dniu 30 maja, a to dlatego by nie kolidować z organizowanymi przez Bibliotekę Publiczną o godz. 16.30 uroczystościami z okazji
Międzynarodowego Dnia Matki zorganizowano Piknik Wędkarski
nad stawami Teresy i Leszka Jankowskich.
Niepewna, deszczowa pogoda oraz wcześniejsza godzina spowodowały mniejszą niż zwykle frekwencję, bo do startu stanęło jedynie 21
młodych entuzjastów wędkarstwa. Wszyscy przybyli w towarzystwie
rodziców, opiekunów oraz młodszego i starszego rodzeństwa.
Jak na prawdziwych zawodach przystało, było zajęcie stanowisk, a
następnie wystrzały oznajmiające rozpoczęcie zawodów, a po wyznaczonym czasie ich zakończenie.
W międzyczasie było zanęcanie ryb i zakładanie na haczyki zanęty. No
i połowy, a na zakończenie praca komisji sędziowskiej, która po zważeniu
złowionych przez zawodników ryb, ustaliła i ogłosiła wyniki.
Zawodnicy oraz towarzysząca im publiczność dowiedzieli się, że
zwycięzcą zawodów i zdobywcą największego pucharu wraz z masą
innych nagród został Patryk Jankowski, który złowił 1,80 kg karpia.
II miejsce, z wagą 1,56 kg ryb i nieco mniejszy puchar oraz nagrody
rzeczowe zdobył Adrian Dudek. III miejsce za 0,77 kg złowionych ryb
wraz z pucharem i nagrodami rzeczowymi zajął Adam Frąckowiak.
Łącznie złowiono 7,52 kg, które zgodnie z Regulaminem Sportowego
Połowu Ryb PZW powróciły do stawu.
Ale liczne nagrody rzeczowe oraz słodycze czekały również na
wszystkich młodych zawodników. Organizatorzy nie zapomnieli też
o tych najmłodszych uczestnikach Pikniku i każde dziecko obdarowane zostało upominkami, które przypominać im będą udział w tej
imprezie.
Piknik Wędkarski nie mógłby tez odbyć się bez tradycyjnego poczęstunku, to znaczy bez wędkarskiej grochówki z wkładką oraz kiełbasek
z grilla a także bez pysznych placków z nieodłączną kawą i herbatą
oraz napojów chłodzących.
Nasz Piknik był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu Zarządu
Koła oraz wielu wędkarzy i ich żon, a także wielu sponsorów: Gospodarstwa Ekologicznego Filipowa Kuraśkiewicza z Łubowic, Franciszka

i Aleksandra Bobrów, Jacka Maślanki, Andrzeja Pilaczyńskiego, wędkarzy Piotra Nóżki, Leszka Dudka, Wojciecha Kłosowskiego, Andrzeja
Ludzkowskiego, Alojzego Pacholskiego, Burmistrza Tadeusza Kłosa,
przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Migasiewicza i przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki, Zbigniewa Kujawy, fundatora
pucharów oraz Teresy i Leszka Jankowskich, którzy udostępnili obiekt
do zorganizowania imprezy.
W imieniu dzieci i ich rodziców oraz opiekunów, im wszystkim
dziękujemy za atrakcje i umożliwienie miłego spędzenia czasu.
E. Lubawy

CZTERY MIESIĄCE WALKI
O AWANS, CZYLI OD MARCA
DO BARAŻY!

Po miernej grze w sezonie jesiennym, „Wełna” przystąpiła wiosną
2009r. do kontrataku o czołową lokatę. Rozbudziła w kibicach wiarę,
że można walczyć o IV ligę. Im bliżej zakończenia rundy, tym bardziej
było to widoczne i wyczuwało się wielką determinację wśród załogi
Andrzeja Szczepaniaka.
Początkowe trzy remisy: z „Nielbą” Wągrowiec i z Ujściem po 0:0
oraz 1:1 z Kaczorami, nie wskazywały na sukces. W trakcie wiosennych
rozgrywek znalazły się jeszcze dwa: z Wapnem 0:0 i Czarnkowem 1:1.
Zapomnieć należy „wpadkę” na wyjeździe ze „Spartą” Złotów 0:1.
Jednak dziesięć cennych zwycięstw zrobiło wrażenie i to zarówno
na kibicach, jak i przeciwnikach.
Przypomnę może pokrótce z kim „Wełna” uporała się. Wysokie zwycięstwo z „Zamkiem” Gołańcz 5:0 dało sygnał do finiszu. Potem były dwa
zwycięstwa po 1:0 z Połajewem i Okonkiem, 2:0 z „Fortuną” Wieleń, 3:0
z Szamocinem, 3:1 z Białośliwiem, 6:0 z Łobżenicą, 4:1 z Sypniewem.
„Polonia” Jastrowie i „Drawa” Krzyż pokonane zostały 5:1. A więc z
ogólnego bilansu wyszło 10 zwycięstw, 5 remisów i 1 przegrana.
Imponujący był stosunek bramek, bo aż 41:6. Przeliczając to na
zdobycze punktowe, zyskaliśmy 35 punktów zdobytych i 8 straconych.
Uplasowało to „Wełnę” na drugim miejscu w tabeli, zatem umożliwiło
walkę o IV ligę w barażach.
Baraże odbędą się 23 i 26 czerwca. Los przydzielił nam spadkowicza
z IV Ligi „Grom – Ciepłownik” Plewiska. Ale o tym już w następnym
numerze.
Trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa!
A. Wiśniewski

RAJD NA DZIEWICZĄ GÓRĘ
TYLKO DLA NAJLEPSZYCH!

W najdłuższą trasę w historii rajdów rowerowych organizowanych
przez Burmistrza MiG Skoki, bo liczącą 80 km w obydwie strony
wyruszyła grupa 15 wytrwałych Skoczan i nie tylko ze Skockiego
Rynku w dniu 28 czrewca br. Rajd ten współorganizował także
Wojt Gminy Czerwonak, Koło PTTK Viator z Czerwonaka, oraz
Centrum Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.
Na trasie w miejscowości Kamieńsko, czekała na nas ok. 40
osobowa grupa rowerzystów z Czerwonaka i Poznania, z którą
to grupą razem pojechaliśmy w kierunku Dziewiczej Góry (143
m n.p.m), która jest najwyższym wzniesieniem na terenie Parku
Krajobrazowego „Puszcza Zielonka", na której znajduje się wieża
widokowa. Po dużym pożarze w 1992 roku w którym spłonęło 250
ha Puszczy Zielonka oraz kilku mniejszych postanowiono wzmocnić
ochronę przeciwpożarową kompleksu leśnego. W 2005 roku na
szczycie Dziewiczej Góry Nadleśnictwo Łopuchówko wybudowało
przeciwpożarową wieżę obserwacyjną. Wieża służy również jako
punkt widokowy turystom. Żelbetowa wieża na planie koła ma 40
m wysokości. Poziom kabiny obserwacyjnej to 33 m, a pod nią na
wysokości 30 m znajduje się taras widokowy z którego rozciąga się
piękny widok na Poznań.
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Przed ostatecznym pokonaniem góry podzieliliśmy się na dwie
części, jedna z parkingu weszła na szczyt pieszo, druga natomiast
próbowała wjechać na nią rowerem, niektórym nawet udało się to
bez zatrzymania i dotknięcia nogą podłoża. Ze skockiej grupy była
to pisząca ten artykuł, co uważam za swój osobisty sukces.
Samo wejście, czy wjechanie na szczyt nie było końcem wędrówki
w górę, musieliśmy pokonać jeszcze 172 stopnie wieży, by móc podziwiać przepiękną panoramę Poznania i Puszczy Zielonka.
Po zejściu z wieży zostało jeszcze do przejechania kilka km do
mety rajdu, która znajdował się nad brzegiem Warty w należącej
do AKWENU akwenmarinie. Na mecie jak zwykle ciepły posiłek,
pyszny placek i konkursy z nagrodami. Mogliśmy się zmierzyć w
takich konkurencjach jak: rzut dętką rowerową na odległość, zwijaniu sznurka na czas, czy slalomie rowerowym.
Po podsumowaniu wyników i rozdaniu nagród wyruszyliśmy w
powrotną drogę, część pociągiem, ale byli też tacy, którzy zdecydowali się pokonać powrotną drogę także rowerem. Do grupy
rowerzystów którzy przekroczyli 80 km należeli: Aleksandra Urban,
Iwona Jerzak, Karolina Stefaniak i Ziemowit Ranke ze Skoków
oraz państwo Małgorzata i Remigiusz Florysiakowie ze Sławicy.
GRATULUJEMY
Rajd ten był także pierwszą z cyklu imprez zaplanowanych przez
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pod nazwą „Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka”.
W oba wakacyjne miesiące do Państwa dyspozycji będą przewodnicy, którzy oprowadzą po najciekawszych zakątkach Puszczy. Do
wyboru są zarówno wycieczki piesze, rowerowe jak również autokarowe. Udział we wszystkich przedsięwzięciach jest bezpłatny. Wyżywienie oraz transport na start i metę – we własnym zakresie.
Harmonogram wszystkich przedsięwzięć w ramach programu
przedstawia się następująco:
• 5 lipca 2009 roku wycieczka piesza z Wierzenicy do Swarzędza
- zbiórka przed kościołem w Wierzenicy o godz. 10.00
• 12 lipca 2009 roku wycieczka piesza z Pobiedzisk do Tuczna zbiórka na Rynku w Pobiedziskach o godz. 10.00
• 19 lipca 2009 roku wycieczka piesza z Kiszkowa do Dąbrówki
Kościelnej – zbiórka na Rynku w Kiszkowie o godz. 10.00
• 26 lipca 2009 roku wycieczka rowerowa z Dąbrówki Kościelnej
do Owińsk – zbiórka przed kościołem w Dąbrówce Kościelnej
o godz. 10.00
• 1 sierpnia 2009 roku wycieczka autokarowa na Szlak Kościołów
Drewnianych wraz z uczestnictwem w Festiwalu Muzycznym
„Musica Sacra, Musica Profana” w Długiej Goślinie – wyłącznie
na podstawie zgłoszeń telefonicznych, zbiórka przed Starym ZOO
w Poznaniu, ul. Kraszewskiego o godz. 13.00, powrót ok. 24.00
• 9 sierpnia 2009 roku wycieczka rowerowa ze Skoków do Pobiedzisk – zbiórka na Rynku w Skokach o godz. 10.00,
• 16 sierpnia 2009 roku wycieczka rowerowa z Murowanej Gośliny
do Zielonki – zbiórka na Placu Powst. Wlkp. koło Gminnego
Centrum Informacji w Murowanej Goślinie o godz. 10.00,
• 22 sierpnia 2009 roku wycieczka autokarowa na Szlak Kościołów
Drewnianych – wyłącznie na podstawie zgłoszeń telefonicznych,
zbiórka przed Starym ZOO w Poznaniu, ul. Kraszewskiego o
godz. 8.30, powrót ok. 17.00
• 30 sierpnia 2009 roku wycieczka piesza z Owińsk na Dziewiczą
Górę – zbiórka przy klasztorze o godz. 10.00,
Wycieczki odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i
poza wyjazdami autokarowymi nie wymagają zgłoszeń.
Zgłoszenia indywidualne na wycieczki autokarowe
prowadzone będą:
• dla mieszkańców gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz w dniach 7 - 8 lipca br. w godz.
10.00 – 14.00 pod numerem telefonu 061 812 22 44,
• dla pozostałych osób w dniach 9 – 10 lipca br. w godz. 10.00 – 14.00
pod numerem telefonu 061 812 22 44,
Zapraszamy do udziału!
Karolina Stefaniak

ROZGRYWKI Szkolnego
Związku Sportowego
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W PIŁCE NOŻNEJ

Drużyna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
prowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego Wiesława Nowaka dotarła w tegorocznych rozgrywkach do finału rejonu pilskiego,
zajmując ostatecznie III miejsce.
Droga do finału wiodła przez szereg turniejów, organizowanych na
różnych poziomach.
I runda to rozgrywki eliminacyjne w Powiecie.
Turniej odbył się jesienią ubiegłego roku na stadionie „Wełny” w
Skokach. W turnieju wzięły udział 4 zespoły.
Reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Skokach uzyskali następujące
rezultaty: z zespołem Gimnazjum miejskim w Wągrowcu 2 : 0 (bramki:
Bartosz Rakowski i Michał Gruszka.), z Gimnazjum w Żelicach padł
wynik 0 : 0, oraz z zespołem Gimnazjum w Wapnie 8 : 0, gdzie bramki
zdobyli: Krzysztof Witkowski – 3, Martin Kedziora - 2, Hubert Nowak,
Radosław Nowicki, Bartosz Rakowski,
Ostateczna kolejność w turnieju:
1. Gimnazjum nr 1 w Skokach
2. Gimnazjum miejskie w Wągrowcu
3. Gimnazjum w Wapnie
4. Gimnazjum w Żelicach
Pierwsze dwa zespoły uzyskały awans do turnieju finałowego w którym wynik z półfinału jest zaliczony (Skoki – Wągrowiec miejskie).
Z drugiego półfinału, który miał miejsce w Gołańczy awans uzyskały zespoły z Gimnazjum w Gołańczy oraz Gimnazjum gminnego
w Wągrowcu.
II runda to już finał powiatu, którego celem jest wyłonienie mistrza
naszego powiatu i jednocześnie reprezentanta w rozgrywkach rejonowych. Turniej miał miejsce w kwietniu w Skokach.
Skoczanie po zwycięstwach z rówieśnikami z Gimnazjum Gminy
Wągrowiec 3 : 1 (bramki: Michał Gruszka. Piotr Rakowski, Krzysztof
Witkowski), oraz z Gołańczą 1 : 0 (bramka: Bartosz Rakowski) wywalczyli I miejsce i awans do półfinału rejonu pilskiego.
Bardzo dobrze zorganizowane turnieje wcześniejsze spowodowały
iż Gimnazjum w Skokach znów było gospodarzem turnieju – III
runda.
Nasi młodzi gimnazjaliści, okazali się mało gościnni bowiem po
zwycięstwie 1 : 0 z Gimnazjum w Wysokiej (fantastyczna bramka z
ok. 30 m Miłosza Graczyka oraz remisie 3 : 3 z zawsze bardzo silnym
zespołem ze Złotowa (bramki: Bartosz Rakowski, Piotr Rakowski,
Krzysztof Witkowski) zajęli pierwsze miejsce.
IV etap rozgrywek to już mecz w finale Rejonu Pilskiego. Tym razem
Skoczanie trafili na faworyzowany zespół z miejscowości Kaczory (gospodarze turnieju) przegrywając minimalnie 1 : 0, zajmując ostatecznie
III miejsce w Rejonie Pilskim, zdobywając kilkadziesiąt punktów do
współzawodnictwa województwa wielkopolskiego organizowanego
przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Drużyna naszego Gimnazjum w rozgrywkach grała w następującym
składzie: Marcin Andrzejczak, Fabian Bachorki, Mateusz Błażejewski,
Miłosz Graczyk, Michał Gruszka, Martin Kędziora, Marcin Kołodziejczuk, Artur Kucharski, Maciej Kujawa, Michał Mazurek, Hubert
Nowak, Radosław Nowicki, Mateusz Podolski, Bartosz Rakowski,
Piotr Rakowski, Damian Rosik, Maciej Rychlicki, Dawid Szczepaniak, Krzysztof Szczurek, Gracjan Walkowiak, Krzysztof Witkowski.
Prowadzący zespół: Wiesław Nowak
Turnieje w Skokach sędziowali panowie: Henryk Marczyk z Wągrowca i Grzegorz Blaszka z Połajewa.
Opieka medyczna, pani Aurelia Wojtkowiak
Gospodarz obiektu, pan Stanisław Kmieć.
W/w osobom dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu turniejów.
Wiesław Nowak
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DZIEŃ DZIECKA
NA ROWERZE

Podobnie jak w roku ubiegłym Burmistrz Miasta i Gminy wraz z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował II rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 31
maja tego roku.

Grupa ok. 60 rowerzystów wyruszyła w liczącą 15 km trasę wokół jez.
Budziszewskiego. Na trasie, na uczestników czekała niespodzianka.
Nawiązywała ona do tematu przewodniego poprzedniego rajdu, a mianowicie ptaków. Tym razem nie był to wykład i slajdy o obrączkowaniu
ptaków, mogliśmy bezpośrednio uczestniczyć w tym wydarzeniu. Młodzi
ornitolodzy z Rościnna, panowie Hubert Czarnecki i Adam Loręcki tym
razem swoje sieci do łapania ptaków rozstawili nad jez. Budziszewskim.
Zobaczyliśmy złapanego w sieci ptaka, jego niełatwe wyciągnięcie, zbadanie i zaobrączkowanie. Następnie ptak został wypuszczony na wolność.
O obrączkowaniu ptaków pisaliśmy w poprzednim numerze.
Po tym niezwykłym wydarzeniu wyruszyliśmy dalej, by na moście
kończącym jez. Budziszewskie od strony Rogoźna zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Na mecie przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
czekała na nas kiełbasa z grilla, pyszny placek i moc atrakcji. Były nimi:
ścianka wspinaczkowa oraz konkursy z nagrodami przygotowane przez
nauczycieli z Gimnazjum.
Slalom rowerowy wygrali: I Błażej Zienkowicz,
II Kamil Jakubowski,
III Kinga Mazur.
W „łowieniu ryb" najlepsi byli:
I Angelika Musiałkowska,
II Marek Pruss,
III Kinga Mazur.
Najlepiej rzucali do kosza:
I Patrycja Mierzejewska,
II Martyna Zakęs,
III Magdalena Klewenchagen.
Najlepiej rzucili piłeczką tenisową do kosza:
I Błażej Zienkowicz,
II Izabela Klewenchagen,
III Agata Klewenchagen.
Tradycyjnie nagrodzeni zostali najmłodsi i najstarsi uczestnicy.
Najmłodszą pedałującą rowerzystką była 6 letnia Małgosia Surdyk,
a rowerzystą 9 letni Błażej Zienkowicz. Najstarszą panią była Anna
Słoma, a panem Andrzej Szymański. Wszystkim gratulujemy.
Organizatorzy pragną podziękować paniom z GKRPA, nauczycielom z Gimnazjum w Skokach oraz Komisariatowi Policji za niezawodne
czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników rajdu.
Karolina Stefaniak

zapraszamy na wystawę

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zaprasza na wystawę
obrazów Jerzego Omelczuka – honorowego mieszkańca miasta i gminy
Skoki, członka stowarzyszenia vdmfk, członka Amun malującego
ustami. Wystawa otwarta do 30 lipca 2009.

WITRYNA 2009

W dniu 16.05.2009r. już po raz jedenasty, odbyły się, organizowane
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych „Witryna 2009”.
Do udziału w konfrontacjach zgłosiły się 33 zespoły, w których
wystąpiło łącznie 434 wykonawców w kategoriach: zespołów muzycznych szkół podstawowych, zespołów tanecznych szkól podstawowych,
zespołów muzycznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz
zespołów tanecznych gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych.
Udział w Witrynie wzięły też zespoły z Miasta i Gminy Skoki. W
rezultacie prac komisji oceniającej poszczególne zespoły, nasi młodzi
artyści uzyskali:
- w kategorii zespołów muzycznych szkół podstawowych: Zespół
„Małe Skoczki”- I miejsce;
- w kategorii zespołów muzycznych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: Zespół „Skoczki” – III miejsce.
Zespół Taneczny „Roses” z naszego Gimnazjum, uzyskał wyróżnienie.
Członkom naszych zespołów i ich opiekunom szczerze gratulujemy!
E. Lubawy

PYREK u PRZEDSZKOLAKÓW

Niecodzienny gość zaprosił skockie przedszkolaki do murów Biblioteki w Skokach. A był nim za sprawą Komisariatu Policji w Skokach
przesympatyczny policjant, sierżant PYREK, który przyjechał do
Skoków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Sierżant PYREK to maskotka wielkopolskiej Policji, stworzona
w 2003 roku przez dzieci dla dzieci w ramach Policyjnego Programu
Edukacyjnego "Z Pyrkiem bezpieczniej"
Zanim pojawił się PYREK, dzieci uczestniczyły w krótkiej pogadance na temat bezpiecznego poruszania się na drodze z panami policjantami ze Skockiego Komisariatu Policji: Komendantem podins. Jackiem
Matysiakiem i jego zastępcą podkom. Mirkiem Duszyńskim.
Kiedy w drzwiach pojawił się sierżant PYREK dzieci były zachwycone, witały się z nim i ustawiały do wspólnego zdjęcia. Przedszkolaki
nie chciały się rozstać z przesympatycznym policjantem.
Karolina Stefaniak

TYDZIEŃ CZYTANIA

Skocka książnica przyłączyła się po raz pierwszy do Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom, akcji propagowanej przez Fundację Cała
Polska Czyta Dzieciom, która w tym roku trwała 1 do 7 czerwca.
W trakcie zajęć młodzi Czytelnicy poznawali przygody sympatycznego żółwika Franklina i jego przyjaciół, brali udział w zajęciach
plastycznych, grach i zabawach anglojęzycznych oraz „magicznych”
zabawach edukacyjnych. Dzieci miały możliwość spotkania prawdziwego żółwia, który został przyniesiony przez jednego z uczestników
czerwcowych spotkań. Niewątpliwie był on główną atrakcją wśród
młodych czytelników.
Młodzi skoczanie deklarowali również swój udział w przyszłorocznym Tygodniu Czytania. Trzymamy ich za słowo.
Sylwia Popadowska
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Tradycyjne zwycięstwo

O „Wielkopolsce”
raz jeszcze

O sukcesach naszych czwartoklasistek w XIII Konkursie Wiedzy
o Wielkopolsce pisaliśmy już w numerze marcowym i kwietniowym
„Wiadomości Skockich”. Ilona Kaczkowska, Daria Krupa i Klaudia
Załęska – bo o nich mowa – poradziły sobie wówczas w etapie rejonowym i powiatowym tego prestiżowego konkursu i szczęśliwie dotarły
do etapu wojewódzkiego, którego finał miał miejsce 5 maja w skockim
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Pytania testowe dotyczyły tym
razem głównie zabytków Szlaku Piastowskiego, choć nie brakowało
pytań związanych z wielkopolską gwarą lub kulturą.
Czwartoklasistki, podobnie jak w poprzednich etapach nie
dały się zaskoczyć, i zaliczywszy pomyślnie test, znalazły się w zaszczytnym gronie 206 laureatów XIII Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce.
Organizator konkursu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski oraz współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, zaprosili zwycięzców do
miejscowości Stare Miasto pod Koninem. W tamtejszym gimnazjum,
podczas uroczystej gali, młodym znawcom i miłośnikom Wielkopolski,
wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jednak z całym przekonaniem stwierdzić można, że nie one stanowiły
główną motywację do uczestnictwa w konkursie. Jak podkreśliła w
przemówieniu inicjatorka i zarazem organizatorka kolejnych edycji
konkursu, pani Wiesława Surdyk-Fertsch, uczniowie przystępując do
konkursu, musieli opanować olbrzymi zakres materiału, zapamiętać
nazwy, terminy i daty, których uczą się studenci historii lub kulturoznawstwa, wreszcie poświęcić swój wolny czas i zrezygnować z niejednej
rozrywki. Bez prawdziwej pasji i miłości do swej Małej Ojczyzny, sukces
laureatów nie byłby możliwy.
Dziewczętom gratulujemy zatem wiedzy, zdolności, determinacji w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu i życzymy dalszych
sukcesów w nauce. Liczymy, że także w przyszłym roku wezmą udział
w XIV Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

Konkurs
„Worek makulatury,
nowych książek góry”

I miejsce w kategorii największej ilości zebranej makulatury w
przeliczeniu na jednego ucznia (nagroda dla szkoły 700 zł)
Zebraliśmy: 1139 kg
Najwytrwalsi zbieracze, oprócz cennych nagród rzeczowych,
otrzymali także pamiątkowe dyplomy. Cieszy fakt, że organizatorzy
konkursu dzięki pozyskanym sponsorom, ufundowali także nagrody
dla szkół, które zachęcają swych wychowanków do udziału w akcji
zbiórki surowców wtórnych.
Tym razem szkoła w Pawłowie wzbogaciła się o kwotę 1900 zł, która
przeznaczona zostanie – podobnie jak w latach ubiegłych – na zakup
pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego. Dyrekcję szkoły
cieszy jednak nie tylko materialny wymiar sukcesów. Optymizmem
napawa wychowawczy aspekt udziału w takich akcjach. Uczniowie, widząc w czerwcu stos baterii i górę uzbieranych puszek oraz makulatury,
najlepiej przekonują się, jak wiele produkujemy odpadów i zarazem,
jak wiele z nich jesteśmy w stanie powtórnie wykorzystać, segregując
je i odpowiednio składując.
W tym miejscu chcemy raz jeszcze podziękować rodzicom, którzy
zaangażowali się w przebieg akcji, pomagając dzieciom zbierać surowce
i dostarczać je do szkoły.

W taki oto – przyznajemy – mało skromny sposób skwitować można
sukcesy uczniów z Pawłowa Skockiego, którzy od kilku lat biorą udział
w konkursach ekologicznych, organizowanych przez Międzygminne
Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. .Konkursy związane są ze zbiórką surowców wtórnych, rozpoczynają się we wrześniu,
a ich uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie następuje w czerwcu na
placu usytuowanym nieopodal składowiska odpadów w Kopaszynie.
Przedstawmy zatem wyniki, gdyż to one najwymowniej obrazują
ogrom zaangażowania uczniów, a często także ich rodziców:
Konkurs „Aluminiowa góra puszek”
I miejsce w kategorii największej ilości zebranych puszek w przeliczeniu na jednego ucznia (nagroda dla szkoły 1200 zł)
Zebraliśmy:34 344 szt.
Nagrody indywidualne:
Klaudia Załęska – I miejsce w powiecie w ilości zebranych puszek
(nagroda rower górski), - 16 723 szt.
Daria Krupa – III miejsce w powiecie w ilości zebranych puszek
(nagroda wieża SONY) – 11 074 szt.

Oszczędzają bogaci
i nam się opłaci!

O słuszności tego przysłowia przekonali się uczniowie z punktu
filialnego w Pawłowie Skockim. Kolejne roczniki uczęszczające do
tej szkoły składają swoje oszczędności w SKO, czyli Szkolnej Kasie
Oszczędności. Właśnie do takich szkół we wrześniu ubiegłego roku,
Bank PKO BP skierował konkurs zatytułowany „Dziś oszczędzam w
SKO, jutro w PKO”.
W ramach konkursu należało podjąć działania służące oszczędzaniu
i pomnażaniu zasobów materialnych szkoły oraz przeprowadzić szkolny konkurs na wykonanie plakatu oraz ułożenie hasła promującego
ideę oszczędzania pieniędzy. Przebieg konkursowych zmagań, nad
którym czuwała nauczycielka matematyki, pani Ilona DembińskaWilk, kończyło wykonanie kroniki dokumentującej przeprowadzone
działania.
Rozstrzygnięcie konkursu stanowiło dla szkolnej społeczności miłą
niespodziankę i powód do dumy zarazem. Okazało się, że tak mała
placówka jaką jest nasza szkoła, zajęła III miejsce w województwie!
W dowód uznania Zarząd Banku ufundował dla zwycięzców nagrody.
Pieniężne – jakżeby inaczej! Szkolna kasa wzbogaciła się o kwotę
400 złotych, natomiast na zakup nagród dla uczniów organizatorzy
ofiarowali sumę 1000 złotych.

Lato, lato,
lato czeka...

Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach organizuje
dwutygodniowe półkolonie letnie dla dzieci z gminy Skoki i Murowana
Goślina. Półkolonie przebiegać będą pod hasłem: „Odkrywamy nasze
talenty” i rozpoczną się 29 czerwca. Codziennie,
z wyjątkiem niedziel, od godziny 9.00 do 15.00, na terenie Zespołu
Pałacowo-Parkowego
w Jabłkowie, uczniowie będą brali udział w różnorodnych zajęciach.
Organizatorzy w swej ofercie przygotowali m. in. zajęcia socjoterapeutyczne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralnocyrkowe, artystyczne i wychowawcze. Ponadto przewidziano wyjazdy
do kina oraz nad jezioro.
Natomiast od 20 lipca do 2 sierpnia, również w Jabłkowie,
dzieci uzdolnione muzycznie i kochające taniec, wezmą udział w kolonii, podczas której wypoczynek letni łączyć będą
z nauką tańca. Na specjalnych warsztatach instruktorzy uczyć będą
podstaw tańca klasycznego i nowoczesnego. Po zakończeniu kolonii
dzieci będą mogły rozwijać swe umiejętności taneczne w zespole
„Walentynki”.
L. Błachowiak
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II ZJAZD RODZINY MAZURKÓW
23 maja 2009r. odbył się II Zjazd Rodziny Mazurków, których pochodzenie łączy osoba dziadka i pradziadka Sebastiana Mazurka z Łosińca.
Sebastian Mazurek, urodzony w 1872 roku,
przybył do Łosińca wraz z rodzeństwem
z Odolanowa, ok. 1895 roku. W Łosińcu
prowadził gospodarstwo rolne, a w latach
międzywojennych był działaczem i prezesem
miejscowego Kółka Rolniczego, które w
obecnym 2009 roku, świętuje 100 rocznicę
swego powstania. Senior rodu był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa posiadał 8, a z drugiego 4 dzieci. Protoplasta rodu
Mazurków zmarł w Łosińcu w roku 1960 i
pochowany został na cmentarzu parafialnym
z Popowie Kościelnym.
Obecny zjazd społeczności Mazurków

odbywający się z inicjatywy zamieszkałej w
Łosińcu prawnuczki Sebastiana, Natalii Mazurek i zamieszkałego we Francji Kazimierza
Kądzieli – zięcia Teresy Lewandowskiej z
domu Mazurek, zgromadził około 100 osób,
które spotkały się w kościele w Popowie Kościelnym na nabożeństwie w intencji zmarłych oraz żyjących członków rodziny.
Po mszy świętej zebrani odwiedzili grób
Sebastiana i groby członków rodziny spoczywających na parafialnym cmentarzu, a
następnie przemieścili się na spotkanie rodzinne przy stole, odbywające się w „Stajni
pod Lasem”.

Tutaj wspominano koligacje i wydarzenia
z życia rozproszonej po kraju i poza jego granicami rodziny. Ale nie tylko, bo przecież jak
zawsze przy tego rodzaju spotkaniach, snuto
też plany na przyszłość, planowano odwiedziny miedzy członkami rodziny i mówiono o
potrzebie zwołania kolejnego spotkania.
Członkowie rodziny mieszkający poza
Łosińcem swój pobyt wykorzystali też do
odwiedzin gospodarstwa i pierwszego domu
wzniesionego przez dziadka Sebastiana znajdującego się na gospodarstwie użytkowanym
obecnie przez jego wnuka Kazimierza.
E. Lubawy

SPOTKANIE PO LATACH!

Pomysł zorganizowania po latach spotkania absolwentów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Skokach rocznika 1960 zrodził się w lutym, gdy Czesia ze Szwecji wyznała Bożenie, że jej marzeniem jest
spotkanie z najbliższymi koleżankami z klasy B. Po rozmowie z Anią, Irką i Krysią, do których dołączyli
Aurelia i Paweł z klasy A, a następnie Ewa z rocznika 1959 powstała grupa inicjatywna, która przekształciła
się w Komitet Organizacyjny. Opracowano program zjazdu, podjęto działania przygotowawcze i na dzień
30 maja br. wysłano zaproszenia do wszystkich absolwentów Szkoły roczników 1959 -1960.

ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIKÓW
1959- 1960
Zaproszenie spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony 50-ciu koleżanek i kolegów,
którzy nie wstydzili się tego, że są absolwentami skockiej szkoły, a którym los i stan zdrowia
pozwoliły na udział w spotkaniu.
Sam Zjazd rozpoczął się mszą świętą w
kościele pw. Piotra i Pawła odprawioną w intencji zmarłych i żyjących koleżanek i kolegów
oraz wychowawców i pracowników Szkoły.
Bo przecież, w międzyczasie miejsce wiecznego spoczynku znalazło już 14 koleżanek i
kolegów oraz 7 wychowawców i pracowników
szkoły. Udział we mszy świętej poprzedziły
serdeczne powitania koleżanek i kolegów, z
pośród których niektórzy nie widzieli się od
czasu opuszczenia ławy szkolnej.
Deszczowa, niekorzystna pogoda spowodowała, że zrezygnowano ze zbiorowego
pobytu na cmentarzu parafialnym w Skokach.
Dlatego wcześniej, członkowie komitetu
organizacyjnego w imieniu uczestników
Zjazdu odwiedzili groby zmarłych koleżanek
i kolegów oraz wychowawców i pracowników
szkoły, zapalili na nich znicze i złożyli kwiaty.
Pamięci koleżanek i kolegów spoczywających

na innych cmentarzach poświęcono znicze i
kwiaty złożone pod cmentarnym krzyżem.
Po mszy świętej i pamiątkowym zdjęciu
przemieszczono się do Starego Fortepianu,
gdzie przy obiedzie, zimnym bufecie i gorącej
kawie oraz lampce szampana, wspominano lata
szkolne i czasy spędzone już z dala od siebie.
Honorowym gościem zjazdu był Pan Jan
Sawiński, jeden z dwóch żyjących wychowawców oraz Pani Krystyna Wiśniewska, żona
śp. wychowawcy Janusza Wiśniewskiego.
Sytuacja rodzinna uniemożliwiła uczestnictwo w spotkaniu Pani Aurelii Muszyńskiej.
Jednak przesłała ona list z życzeniami, który
odczytano w trakcie uroczystości, a którego
fragment cytujemy: „Są dni, które długo w
pamięci zostają i choć czas płynie, same nie
mijają. Są też osoby, które raz poznane nigdy
nie będą przeze mnie zapomniane.”
List z dalekiego Goleniowa przysłała też
koleżanka Anna Ciałkowska – Hnatiuk. Treść
tego listu pozwalamy też sobie zacytować:
„Drogie koleżanki i koledzy – Przyjaciele z
tamtych lat! Jest mi niezmiernie miło skierować
do Was kilka słów. Doznaję uczucia radości,

ale i smutku, bo nie mogę być dzisiaj z Wami.
Upływ czasu – paradoksalnie – ożywia nasze
wspomnienia. Wspomnienia, które o Was
zachowuję w sercu i pamięci.. „Pierwszy akord
wybieramy sami, reszta jest jedynie jego konsekwencją” – tak pisał Witold Gombrowicz.
Ten pierwszy akord wybrałam będąc z Wami w
szkole. To tam nawiązaliśmy pierwsze przyjaźnie
i sympatię. Dzisiejsze spotkanie potwierdza,
że trwają one nadal. Życzę Wam, Koleżanki
i Koledzy, wielu miłych wspomnień i jeszcze
wielu pięknych chwil. Życzę dobrego zdrowia,
zrealizowania swoich zamierzeń i radowania
się nowymi barwami każdego nadchodzącego
dnia. Dziękuję za wspólnie spędzone szkolne
lata. Los nie pozwolił mi być dzisiaj z Wami.
– Proszę przyjmijcie reprezentującego mnie
mojego brata a Waszego kolegę – prof. Dr hab.
Inż. Michała Ciałkowskiego z małżonką. Łączę
serdeczne pozdrowienia.”
Michał Ciałkowski, faktycznie zaszczycił
swoją obecnością spotkanie i tak jak przed
laty, w czasach szkolnych, bawił się wraz ze
wszystkimi jego uczestnikami.
E. Lubawy
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SPOTKANIE PO LATACH!

SKOCKI KALEJDOSKOP

Dzień Matki i Ojca w sołectwie Glinno.

Miejsko-Gminne zawody pożarnicze w Lechlinie.

Sierżant Pyrek wśród przedszkolaków.

Laureaci Konkursu Ortograficznego „O Pióro Burmistrza”.

Uczestnicy konkursu wiedzy o Wielkopolsce - uczniowie Fundacji.

Uczestnicy rajdu na Dziewiczą Górę ze Skoków.

Wędkarski piknik z okazji Dnia Dziecka.

Zawody o tytuł Mistrza Koła PZW w Skokach.

