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Z³oty Jubileusz – 50 lat na dobre i na z³e!
Pięć par małżeńskich z Miasta
i Gminy Skoki, które w I półroczu
br. obchodziły Złote Jubileusze
Małżeństwa w dniu 4.10. br na
zaproszenie Burmistrza gościło w
Urzędzie Stanu Cywilnego.
Z zaproszenia Burmistrza skorzystali: Maria Wanda i Czesław
Nowakowie, Anna Franciszka i
Franciszek Kielmowie, Stanisława i Stanisław Jankowscy, Marianna i Jan Radomscy ze Skoków
oraz Czesława i Henryk Chrzanowscy z Rejowca.
Czytaj na str. 3

„HUBERTUS”

– to œwietna zabawa i wspania³e widowisko
W sobotę, 21.10 skoccy hodowcy koni obchodzili uroczystość Świętego Huberta. Na zaproszenie skoczan wraz ze swymi pupilami przybyli
ich przyjaciele z Damasławka i Mieściska oraz Szamotuł, Gniezna i
Czarnkowa, a także z Poznania i z Bydgoszczy.
Czytaj na str. 9
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90 rocznica to piękne wydarzenie w życiu człowieka, które nie każdemu jest dane przeżyć.

90 lat to piękny wiek
Właśnie 90 lat skończyła mieszkanka Pawłowa Skockiego, pani
Marianna Witkowska z domu Tomaszewska. Jej życie to historia Polski. Urodziła się w roku 1916, tj. w czasie gdy szalała I wojna światowa. Potem były lata dzieciństwa i młodości w wolnej Polsce.
Jej ojciec Antoni jako kołodziej pracował w majątku ziemskim Chłapowskich, do których należało Pawłowo Skockie i Stawiany. W tym
tez majątku znalazła swą pierwszą prace Marianna.
W rok 1934 r. wyszła za mąż za kołodzieja Stanisława Witkowskiego, z którym doczekała się 2 córek i 5 synów. Tutaj pracowała, gdy
majątek w latach 1939 – 1945 znajdował się pod zarządem niemieckim, a po roku 1945 do przejścia na emeryturę wykonywała prace w
miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Pani Witkowska cieszy się posiadaniem 9 wnuków i 5 prawnuków i
żyjącymi jeszcze córką i synem, z których córka od 44 lat pełni służbę
zakonną, w tym już kilkanaście lat w Zakonie Wielkopolskich Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pleszewie. Tutaj jako zakonnica pomaga ludziom potrzebującym pomocy w prowadzonym przez siostry Domu Pomocy Społecznej, wśród
pensjonariuszy którego można spotkać mieszkańców naszej Gminy.
Pani Marianna całe swe życie pozostała wierna Gminie Skoki i miejscu swego urodzenia, a od 1925 roku zamieszkuje w tym samym domu
i mieszkaniu. Mimo swych 90- ciu lat cieszy się sprawnością umysłową
i żywo interesuje się tym co się dzieje w Gminie, oczekując co miesiąc
na nasze „Wiadomości Skockie".
Z okazji 90 rocznicy urodzin pani Marianny Witkowskiej Burmistrz
Tadeusz Kłos w towarzystwie sołtysa Krzysztofa Szafrana odwiedził
jubilatkę i wraz z bukietem kwiatów i bielizna pościelową złożył jej
tycznia zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia.
E. Lubawy

PODZIĘKOWANIE
Społeczna Grupa Skoczanie – Kościołowi bardzo serdecznie dziękuje Mieszkańcom i Sympatykom naszego miasta i gminy za wspólnie spędzony czas, za miłe i radosne chwile, za hojność oraz za
wszelką bezinteresowną pomoc w organizacji II KONCERTU CHARYTATYWNEGO na rzecz remontu kościoła parafialnego p.w. św.
Mikołaja Biskupa w Skokach.
PS. Z przyczyn technicznych Listę ofiarodawców oraz pozostałe
informacje dot. działań na rzecz remontu Kościoła przedstawimy w
listopadowym wydaniu naszego Informatora.
„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.

„HARPAGAN PAŁUCKI”
W dniach 7 – 8 października Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Rościnnie udzielił gościny uczestnikom II Turystyczno – Krajoznawczego Rajdu Rowerowego „Harpagan Pałucki”.
Tegoroczny „Harpagan Pałucki” to Rajd dla zaawansowanych,
odbywany pod patronatem „Głosu Wągrowieckiego”, a organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Wągrowcu przy współpracy Klubu Turystyki Rowerowej
„SIGMA” z Poznania. Kierownikiem Rajdu był Jerzy Szociński.
Na starcie Rajdu w Rościnnie stanęło 23 zawodników z różnych
miejscowości województwa wielkopolskiego, a więc nie tylko z powiatu wągrowieckiego, ale również między innymi z Szamotuł,
Obornik, Wrześni, Janowca, Bolechowa no i oczywiście z Poznania.
Wszystkich ich połączyła wola aktywnego wypoczynku po nauce
i pracy oraz poznawania kraju, tym razem regionu pałuckiego, z
siodełka rowerowego i chęć zdobycia punktów do odznak PTTK.
Od godziny 8.00 uczestnicy zaopatrzeni w mapy i karty startowe,
w kilkuminutowych odstępach wyruszali na trasę. Mieli przed sobą
do przejechania 65 km, ale nie tylko. Karty startowe zawierały równocześnie zestaw 25 pytań, na które należało odpowiedzieć na trasie wiodącej przez Grzybowo nad jeziorem Czarnym do Przysieki,
Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna oraz dalej przez Bracholin, Rąbczyn, Mieścisko, Budziejewo, Popowo Kościelne, Kakulin,
Antoniewo i Skoki do mety w Rościnnie. A pytania były różne np.:
5 – Jaz piętrzący przy jeziorze Łęgowskim znajduje się na rzece
................. ?; 6 – Ile macew liczy lapidarium wągrowieckie?; 14 –
Pod czyim wezwaniem jest kościół w Tarnowie Pałuckim?; 21 – Ile
obwodu ma głaz narzutowy w Budziejewie?. Inne pytania wymagały opisu zamieszczonych w nich fotografii.
W godzinach popołudniowych smagani deszczem i wiatrem rowerzyści zaczęli pojawiać się w Rościnnie i przystąpiono do podsumowania Rajdu.
Ogłoszenie wyników przez kierownika Rajdu, wręczenie nagród
i pamiątek nastąpiło o godzinie 8.00 w niedzielę 8 października.
Teraz okazało się, że jego zwycięzcą została startująca z nr 1 Beata
Nowicka z Bolechowa. Ona też otrzymała Puchar „Głosu Wągrowieckiego”. Drugie miejsce zajął Wiesław Kil (nr 5) z Poznania,
trzecie Ewa Krenz (nr 3) również z Poznania. Reprezentanci powiatu wągrowieckiego Olgierd Nalewalski i Romuald Styczyński
zajęli kolejno 7 i 8 miejsce, a Tadeusz Wiśniewski miejsce 9.
E. Lubawy

Z ŻYCIA KOŁA PZW
24.09 br. na jeziorze Rościńskim wędkarze z Koła PZW w Skokach
ostatni raz w tym roku spotkali się na zawodach. W zawodach gruntowych udział wzięło 16, wędkarzy w tym 4 juniorów. Po kilkugodzinnym wędkowaniu Prezes Koła Alojzy Pacholski dał sygnał zakończenia zawodów i komisja sędziowska przystąpiła do pracy.
Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że tym razem
nie było rewelacji i nie padły żadne rekordy. Przeważała drobnica:
płocie, krąpie i leszcze, a najlepszy wynik uzyskany przez Dariusza
Bałażyka to 1,72 kg złowionych ryb. Drugie miejsce, z ilością 1,68kg
ryb zajął Andrzej Szymkowiak, a trzecie Marek Kubicki, którego połów wyniósł 1,50kg. Wśród juniorów najlepszy wynik – 1,16kg zdobył
Tadeusz Miłoszewski. Drugie z ilością 1,00kg zajął Piotr Futro a trzecie z ilością 0,76 kg Dariusz Połczyński.
Zawody zakończyły się wspólnym posiłkiem, tj. grochówką przygotowaną przez Mariana Konrada i wręczeniem zdobywcom 3 zwycięskich miejsc (w kategorii juniorów i seniorów) talonów na zakup sprzętu wędkarskiego. Teraz też Prezes Koła przypomniał o organizowanych wyjazdach zbiorowych: w dniu 22.10.br. na zawody spiningowe
do Skorzęcina oraz w dniu 4.11.br. na połów dorszy na Bałtyku, do
udziału w których zachęcał członków Koła.
E. Lubawy
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Z³oty Jubileusz – 50 lat na dobre i na z³e!
Wizyta w Urzędzie stała się uwieńczeniem
ich uroczystości Jubileuszowych, a wiązała się
z przyznaniem Jubilatom przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Właśnie po powitaniach
zaszczytnych gości przez Kierownika USC
Joannę Wolicką - Przywarty, Burmistrz Tadeusz Kłos w imieniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego udekorował ich „Medalami” na
okoliczność Jubileuszu. Dekoracji towarzyszyły słowa uznania za wspólnie przebytą drogę i
życzenia dalszego szczęśliwego życia.
Honorowi goście otrzymali też dokumenty
pamiątkowe i wiązanki kwiatów, a na osłodzenie dalszych dni życia bombonierki ze słodyczami.
Na zakończenie uroczystości odbyło się
spotkanie przy kawie i ciastach połączone ż

tradycyjnym toastem za zdrowie Jubilatów.
Stało się ono okazją do wspomnień z lat okupacji i pierwszych lat powojennych oraz ze
wspólnie przebytej drogi życiowej i okazją
do dyskusji nad życiem społeczności lokalnej.
Z tych rozmów i dyskusji wyłoniły się sylwetki i drogi życiowe „naszych bohaterów”,
którzy dziś już aktywność zawodową mają za
sobą, ale troszczą się nie tylko o los swoich
rodzin i swych najbliższych, ale i o to co dzieje
się w naszym kraju. I tak:
- Maria i Czesław Nowakowie wychowali 3
dzieci, doczekali się 11 wnuków i 1 prawnuka; Maria pracowała w GS”SCh” w Skokach,
Czesław w „Stomilu” w Bolechowie;
- Anna i Franciszek Kielmowie doczekali
się 4 dzieci, 8 wnuków i 5 prawnuków, a swe

życie zawodowe związali głównie z pracą w
Przedsiębiorstwie Melioracyjnym;
- Stanisław i Stanisława Jankowscy doczekali się 3 dzieci oraz 9 wnuków i 2 prawnuków,
Stanisława pracę zawodową związała ze Spółdzielnią Mleczarską, a Stanisław z POMET-em,
- Marianna i Jan Radomscy wychowali 3
dzieci i doczekali się 4 wnuków i 1 prawnuka,
zarówno Marianna, jak i Jan związali się z
pracą na PKP.
- Czesława i Henryk Chrzanowscy doczekali się 2 dzieci i 2 wnuków; życie Henryka to
praca na PKP, a Czesława poświęciła się prowadzeniu domu;
Spotkanie Jubileuszowe uświetniły wiersze
i piosenki w wykonaniu najmłodszych dzieci z
Przedszkola samorządowego w Skokach.
E. Lubawy

Spełniła się, wyrażona 10 września 2005 roku przez uczestników VII Festiwalu Emeryckich Zespołów
Śpiewaczych wola spotkania się na VIII Festiwalu w Skokach.

VIII Festiwal Emeryckich Zespołów
Śpiewaczych

Stało się to w sobotę, 30 września br, w którym to dniu hala skokckiego Gimnazjum gościła 11 emeryckich chórów i zespołów śpiewaczych z różnych miejscowości Wielkopolski.
Na VIII Festiwalu spotkały się chóry z powiatu wągrowieckiego i z miejscowości ościennych, a więc: Zespół Śpiewaczy „Pałuki” z
Damasławka, Zespoły „Sonata” i „Trio” z
Obornik Wielkopolskich, Zespół „Goślinianka” z Murowanej Gośliny i Zespół Przemysław II z Rogoźna Wielkopolskiego.
Przybyły też: Zespół „Granowianie” z Granowa, Chór „Złota Jesień” z Kostrzyna Wielkopolskiego oraz Chóry „Melodia” z Pobie-

dzisk i „Cichy Kącik” Towarzystwa Śpiewaczego z Ostrowa Wielkopolskiego, a także Chór
Męski „Orły Białe” z Poznania. Organizatorów imprezy – Miasto i Gminę Skoki – reprezentował Zespół Śpiewaczy „Harfa” pod kierownictwem Antoniego Wiśniewskiego.
Po powitaniu uczestników przez dyrektora
Biblioteki Jadwigę Ranke i oficjalnym otwarciu Festiwalu przez Burmistrza Tadeusza Kłosa w imieniu przybyłych chórów i zespołów
przemówił przedstawiciel Chóru „Orły Białe”,
który oświadczył, że wraz z członkami swojego chóru i pozostałymi uczestnikami z przyjemnością gości w Skokach, a do przyjazdu tu

skłania go miła atmosfera oraz nastrój stwarzany każdorazowo przez organizatorów.
Z kolei nastąpiła prezentacja poszczególnych zespołów. Ich przedstawiciele przybliżyli historie swego powstania i ważniejsze sukcesy i wydarzenia, a zespoły prezentowały wybrane przez siebie pieśni. Jako pierwsi przedstawili się gospodarze, tj. Zespół Śpiewaczy
„Harfa” wykonując pieśni: „Ej przyleciał ptaszek” i „Białe łabędzie” oraz pieśni biesiadne: „Obozowe tango”, „Marianna” i „Pij, braciszku pij”.
Wszystkie zespoły wnosiły coś nowego i starały się wypaść jak najlepiej. Wszystkie też były
podziwiane oraz szczerze witane i nagradzane gorącymi brawami przez zgromadzonych.
Szczególnie podniosłą atmosferę stworzył
Chór „Orły Białe” specjalizujący się w tematyce patriotycznej. W ich wykonaniu zabrzmiał: psalm „Klaszczmy rękoma” oraz pieśni „Zdrowaś królewno wyborna”, „O ziemio
ojców” i „Modlitwa harcerska”. Chór ten wyraził gotowość ponownego przyjazdu do Skoków i uświetnienia organizowanych w miesiącu listopadzie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości.
Festiwal w Skokach zakończyło wspólne
zdjęcie uczestników, po którym wraz z trofeami pamiątkowymi – pucharami i dyplomami
uczestnictwa – oraz wolą ponownego spotkania się za rok wszyscy udali się w drogę powrotną do swych rodzinnych miejscowości.
E. Lubawy
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go przez Gminę. Szlak o nazwie R9 przebiega przez Niedźwiedziny,
Rejowiec, Bliżyce, Glinno, Skoki, Potrzanowo i Budziszewice. Więcej
informacji o nowym szlaku na stronie www.gmina-skoki.pl

w okresie od 27.09. do 20.10.2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w następujących
sprawach:
• Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 581/7 o pow. 0,0956 ha położoną w Skokach;
• Zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;
• Zmiany Zarządzenia Nr 20/2006 w sprawie określenia terminów przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Skoki dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Skokach;
• Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Skokach-Karolewie, przeznaczonych do zbycia w
drodze bezprzetargowej, na poszerzenie działek letniskowych;
• Podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim;
• Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na bankową
obsługę budżetu Miasta i Gminy Skoki oraz powołania komisji przetargowej.
Treść zarządzeń dostępna jest w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
DZIAŁANIA BIEŻĄCE
• Trwa przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej w
Skokach.
• Zakończono remont chodnika na ul. Jana Pawła II w Skokach. W
ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na długości ok. 305
mb. od Placu Strażackiego do skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Wągrowiecką i ul. Kazimierza Wielkiego.
Wykazano:
• do wydzierżawienia - lokal użytkowy przeznaczony na cele handlowousługowe o pow. 83,16 m2 w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym
w Pawłowie Skockim.
• do sprzedaży - nieruchomości gruntowe położone w Skokach-Karolewie, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poszerzenie działek letniskowych.
- Zlecono wyceny działki nr 15/35 o pow. 759 m2 położonej w Sławie
Wlkp. oraz działki nr 630/5 o pow. 956 m2 położonej w Skokach.
- Zlecono wycenę komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5/2 w Szczodrochowie.
- Zakończono prace adaptacyjne i remontowo-budowlane świetlic wiejskich w Rejowcu i Brzeźnie.
- Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach w Grzybowie i
Rościnnie.
- W drodze informacji o cenie wyłoniono firmę, która wykona projekt
techniczny rekultywacji składowiska odpadów w Rejowcu. Najtańszą
ofertę przedstawiła firma ABRYS Sp. z o.o., Poznań. Koszt wykonania
dokumentacji oszacowano na kwotę 5 917 zł.
- Przeprowadzono kontrole z zakresu utrzymania porządku i czystości na
posesjach w Sławicy i Kakulinie.
- W dniach 12-15 października br. Gmina Skoki, wraz z innymi członkami Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, promowała swoje
walory turystyczne na Międzynarodowych Targach Poznańskich – POLAGRA FARM. W ramach kampanii promocyjnej w dniach 25 – 28
października, zaplanowano również prezentację Skoków na Międzynarodowych Targach TOUR SALON.
- Zakończono znakowanie turystycznego szlaku rowerowego biegnące-

PRZETARGI
Rozstrzygnięto
- Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu 9 osób,
dofinansowanego z PFRON. Do przetargu przystąpiła 1 firma tj. Pieluszyńska sp. z o.o., Suchy Las. Cena oferty 96 990,00 zł.
- Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym 2006/2007. Zadanie
obejmuje bieżące utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi) w okresie od 20 października br. do 31 marca 2007 r.
- Ofertę złożyła 1 firma tj. Zakład Instalacji Sanitarnych, Tadeusz Kopała, Bliżyce. Cena oferty 29 011,68 zł.
Ogłoszono
- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 581/7 o pow. 0,0956 ha położoną w Skokach.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 696 zł. Przetarg zaplanowano na 27 października br.
- Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy
Skoki. Zamówienie obejmuje obsługę w latach 2007 – 2009. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 3 listopada br.

OGŁOSZENIE!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zamierza sprzedać
działkę nr 729 o pow. 109 m2, która położona jest w Potrzanowie.
Sprzedaż dokonana zostanie w drodze bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki letniskowej nr
716 . Cena działki nr 729 wynosi 1866,60 zł (brutto).
Na tablicy informacyjnej Urzędu zamieszczone zostało Zarządzenie nr 114/2006 z dnia 24.X.2006 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości „ wykazu ” działki nr 629 do sprzedaży, w którym
zawarte są szczegóły planowanej transakcji.
Sprawę prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa –
pokój nr 2 (tel. 061-89250815)

KRONIKA 997
- W dniu 11.09.2006 r. w miejscowości Sława Wielkopolska doszło do
czołowego zderzenia samochodów Mazda i VW Jetta. Trzy osoby
odniosły obrażenia. Są to mieszkańcy Gm. Skoki i Wągrowca.
- W dniu 04.10.2006 r. ok. godziny 15.30 na trasie Kiszkowo – Pawłowo
Skockie doszło do czołowego zderzenia samochodów Opel Combi i
Fiat 126 p. Kierujący samochodem Fiat 126 p mieszkaniec Pawłowa
Skockiego zmarł w szpitalu w wyniku doznania obrażeń.
- W dniu 07.10.2006 r. w Skokach na ul. Wągrowieckiej kierujący samochodem Citroen Saxo najechał na tył prawidłowo jadącej rowerzystki,
która doznała obrażeń kości ogonowej.
- W dniu 12.10.2006 r. w miejscowości Budziejewko Gm. Mieścisko
ujawniono dziuplę samochodową, w której zatrzymano dwóch mieszkańców Poznania dokonujących demontażu skradzionego na terenie
Poznania samochodu Peugeot 206. Na posesji znaleziono części od
trzech innych skradzionych samochodów. Sąd Rejonowy w Wągrowcu zastosował wobec mieszkańców Poznania areszt tymczasowy.
W trzecim kwartale 2006 r. funkcjonariusze KP Skoki:
- Nałożyli 158 Mandatów Karnych między innymi za przekroczenie
prędkości oraz za niezachowanie należytych środków ostrożności
przy trzymaniu psów, zatrzymali 26 nietrzeźwych kierujących pojazdami, zatrzymali 13 poszukiwanych.
Komisariat Policji w Skokach przypomina:
- Od 01.10.2006 r, obowiązuje nakaz jeżdżenia pojazdami z włączonymi światłami mijania.
- Na ulicy Rogozińskiej w Skokach na wysokości budynków szkolnych
obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju.
Komendant Komisariatu
nad. kom. Jacek Matysiak
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OG£OSZENIE O I PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów rozdzia³u 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09. 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. Nr 207, poz.2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
og³asza
I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê na czas nieokreœlony lokalu u¿ytkowego o pow. u¿yt. 83,16 m2 w Paw³owie Skockim
1. Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awy
- 360,00 z³ brutto
2. Wadium
- 360,00 z³

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
og³asza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej obiektem szko³y w budowie po³o¿onej w Lechlinie
obejmuj¹cej dzia³ki Nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i Nr 166 o pow.
0,1400 ha
1. Cena wywo³awcza sprzeda¿y nieruchomoœci wynosi:
- netto 272.500,00 z³
- brutto (z podatkiem VAT) 332.450,00 z³
2. Wysokoœæ wadium: 35.000,00 z³
3. Przeznaczona do sprzeda¿y nieruchomoœæ zapisana w ksiêgach wieczystych K.W nr 42.817 – dz. nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 41.304 – dz.
nr 166 o pow. 0,1400 ha prowadzonych przez S¹d Rejonowy w W¹growcu nie wykazuje obci¹¿eñ.
4. Opis nieruchomoœci
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem szko³y w budowie (stan surowy zamkniêty). Pierwotne przeznaczenie obiektu szko³a podstawowa. Powierzchnia zabudowy – 750,00 m2. Kubatura obiektu – 8631,00 m2. Powierzchnia u¿ytkowa parteru i piêtra (bez piwnic) – 1110,00 m2. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest nad jeziorem Lechliñskim.
5. Przeznaczenie nieruchomoœci w planie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
obowi¹zuj¹cym do 31.12.2003 r. nieruchomoœæ po³o¿ona jest na terenach przeznaczonych pod us³ugi zwi¹zane z oœwiat¹ i zieleñ. W obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki s¹ to tereny zainwestowania jednostek osadniczych
oraz tereny zieleni.
6. Termin i miejsce wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach - pokój na parterze lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
- Nr konta: 07 102039030000150200118521 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wp³ynê³o na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach najpóŸniej do dnia 04 grudnia 2006r (poniedzia³ek).
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 08
grudnia 2006r. (pi¹tek) o godz. 10oo.
8. Informacja o skutkach uchylenia siê od zawarcia notarialnej umowy sprzeda¿y
W razie uchylenia siê uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy sprzeda¿y wp³acone wadium ulega przepadkowi.
9. Uwagi:
a) w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby, które wnios¹ wadium w terminie
wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu,
b) oglêdzin przedmiotu sprzeda¿y bêdzie mo¿na dokonaæ po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoœæ odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci a tak¿e przyczynê odwo³ania przetargu.
d) szczegó³owych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr
2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

3. Przeznaczona do dzier¿awy nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona
w Wiejskim Oœrodku Socjalno- Kulturalnym w Paw³owie Skockim
zlokalizowanym na dzia³ce nr 44/2 o pow. 0,2007 ha (obrêb geodezyjny Stawiany) stanowi w³asnoœæ Gminy Skoki. K.W nr 49.412
nie wykazuje obci¹¿eñ
4. Wyposa¿enie lokalu w instalacje:
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodoci¹gowokanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewania zasilan¹ z kot³owni osiedlowej.
5. Przeznaczenie lokalu:
Lokal przeznaczony jest na sklep wiejski
6. Termin wp³aty wadium:
Wadium nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach lub na konto Urzêdu Miasta i Gminy Nr konta: 07
102039030000150200118521 z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby wadium wp³ynê³o na konto Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach najpóŸniej do dnia 24 listopada 2006r. (pi¹tek)
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbêdzie siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach (salka
na parterze) w dniu 28 listopada 2006r. (wtorek) o godz. 1000.
8. Warunki uczestnictwa w przetargu:
-w przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i osoby prawne,
je¿eli wp³ac¹ wadium w terminie wyznaczonym w og³oszeniu o
przetargu,
- wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg przepada na rzecz Wydzier¿awiaj¹cego w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy dzier¿awy.
9. Warunki umowy:
a) ustalony w wyniku przetargu miesiêczny czynsz dzier¿awy podwy¿szany bêdzie z pocz¹tkiem ka¿dego roku o wskaŸnik wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa GUS za poprzedni rok, bez koniecznoœci sporz¹dzania aneksu do umowy i zgody Dzier¿awcy. Pierwsza waloryzacja czynszu
od 01 stycznia 2007r.
b) niezale¿nie od czynszu ustalonego w przetargu dzier¿awca ponosi³ bêdzie op³aty zwi¹zane z eksploatacj¹ lokalu. W tej sytuacji
Dzier¿awca zobowi¹zany jest do zawarcia odrêbnych umów na:
- dostawê energii elektrycznej,
- dostawê wody i odprowadzanie œcieków,
- wywóz œmieci,
- ogrzewanie,
c) sprz¹tania terenu wokó³ lokalu u¿ytkowego Dzier¿awca wykonuje we w³asnym zakresie
10. Informacje o przetargu
Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i
Rolnictwa w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel.
(061) 8925-814 lub (061) 8925-815
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L SESJA RADY MIEJSKIEJ
GMINY SKOKI
29 września odbyła się L (50-ta) Sesja Rady Miejskiej. Sesji Przewodniczyła Grażyna Szymkowiak. Funkcję sekretarza obrad pełnił Jarosław Modllibowski. W rezultacie obrad Rada podjęła 13 uchwał w
tym:
1. Uchwałę nr L/306/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2006r.
Uchwałą ta Rada zwiększyła dochody budżetu gminy o 386.927 zł
oraz wydatki budżetu o kwotę 225.730 zł. W rezultacie budżet gminy
zamyka się kwotą 18.688.224 zł po stronie dochodów oraz kwotą
19.355.185 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr L/307/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Skoki oraz rodzajów i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
W uchwale tej rada określiła wytyczne i procedury, które burmistrz
winien zachować przy opracowaniu budżetu Gminy. Podjęcie tej
uchwały wiąże się z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. nowej
ustawy o finansach publicznych.
3. Uchwałę nr L/308/2006 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania do tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.
Uchwałą tą Rada ustaliła zasady wynagradzania w jednostkach organizacyjnych Gminy, tj. w placówkach oświatowych (dla pracowników nie będących nauczycielami) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej, które obowiązywać będą z
dniem 1 stycznia 2007 r.
4. Uchwałę nr L/309/2006 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.
Uchwała tą Rada ustaliła nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej,
a wiąże się to głównie z przyjęciem przez Ośrodek nowych zadań, w
tym zadań wynikających z Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
5. Uchwałę nr L/310/2006 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki.
W uchwale tej Rada określiła zasady, na podstawie których Burmistrz winien zwoływać zebranie mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla środowiska.
6. Uchwałę nr L/311/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skoki w części wsi Rościnno.
Rada upoważniła Burmistrza do przystąpienie do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę
rekreacji indywidualnej.
7. Uchwałę nr L/312/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części wsi Rejowiec i Niedźwiedziny.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem ich w części pod eksploatacje kruszywa a w pozostałej części pod funkcje usługowe.

8. Uchwałę nr L/313/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych na poszerzenie działek letniskowych w
Skokach – Karolewie.
Uchwała ta upoważniła Burmistrza do zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu na poszerzenie istniejących działek letniskowych
w Karolewie.
9.Uchwałę nr L/314/2006w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skokach.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do przejęcia od PKP
na mienie komunalne nieruchomości zabudowanych położonych w
Skokach.
10. Uchwałę nr L/315/2006w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu
budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach
projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn.”kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.
11. Uchwałę nr L/316/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn.”kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego
do dofinansowania z Funduszu Spójności.
Mocą tych uchwał Rada upoważniła do zaciągnięcia zobowiązań
wekslowych na zabezpieczenie pokrycia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Puszcza Zielonka na realizacje projektu –
dokumentacji projektowej „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice” w części dotyczącej Gminy
Skoki.
12. Uchwałę nr L/317/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej położonej w Skokach obejmującej działkę nr 630/5 o pow. 732 m2.
Uchwała tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcie procedury przygotowania do sprzedaży oraz do ogłoszenia przetargu na
działkę nr 630/5 o powierzchni 732 m 2 przy ulicy Wągrowieckiej w
Skokach.
13. Uchwałę nr L/318/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata części działki nr 130
położonej w Skokach.
Mocą tej uchwały Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach części gruntu stanowiącego boisko sportowe w użytkowaniu Klubu Sportowego „Wełna” Skoki.
Rada przyjęła też do wiadomości „Informację Burmistrza z przebiegu realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2006” roku
oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do tejże
informacji.
Wszystkie w/w uchwały zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy http://skoki.nowoczesnagmina.pl
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Równocześnie wraz z protokołem sesji są one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy, u inspektora ds. rady Grażyny Kidy - pokój nr 8.
E. Lubawy
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SPORT I TURYSTYKA
KIBICUJEMY DRUŻYNIE
„LECHA” POZNAŃ
W dniu: 13.10.2006r. blisko 100 osób z naszego powiatu pojechało
na mecz Kolejarza. Wśród Kibiców byli trampkarze młodsi i starsi
klubu „WEŁNA” Skoki. Korzystając z tego, że w rozgrywkach okręgowej ligi piłkarskiej nasi trampkarze mieli pauzę pojechali jako kibice na mecz do poznania. Była to wycieczka, która miała połączyć przyjemne z pożytecznym czyli możliwość obejrzenia meczu na żywo a
przy okazji stanowiło element nauki rzemiosła piłkarskiego dla tych
młodych piłkarzy. W tym dniu w Poznaniu na stadionie przy ul. Bułgarskiej odbył się mecz Orange Ekstraklasy pomiędzy drużynami KKS
Lech Poznań-ŁKS- Łódź. Na trybunach zasiadło 16 tysięcy kibiców, w
tym 44 naszych młodych piłkarzy wraz z opiekunami kibice ze skockiego fan clubu Lecha. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Lecha.

Dotychczas rozegrane spotkania przez trampkarzy młodszych:
-Wełna Skoki-Zamek Gołańcz 3:10. Nielba Wągrowiec-Wełna 6:2,
Wełna-Sparta Złotów2:8, Polonia Chodzież-Wełna 2:8.Wełna-Lubuszanin Trzcianka 12:0, Wełna-Drawa Krzyż 11:1.
Trampkarze starsi:
Wełna Skoki-Zamek Gołańcz 2:1, Nielba- Wełna 3:2, Wełna-Sparta 4:3, Korona Stróżewo- Wełna 2:6, Wełna-Lubuszanin Trzcianka 1:10,
Wełna-Drawa Krzyż 1:7.
Do końca rundy jesiennej pozostały do rozegrania po dwa mecze
zarówno młodszym jak i starszym. W najbliższą niedzielę 29.10.2006
r. jedziemy do „Polonii” Jastrowie a 04.11.2006r. gramy u siebie ostatni
mecz tej rundy z „MPK” Piła i zapraszamy na te mecze o godz.
11.00trampkarze młodsi i 12.30 starsi.
W dniach 4- 5 listopada 2006 r. na hali widowiskowo - sportowej
Gimnazjum nr 1 w Skokach odbędzie się Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
W turnieju wystąpią następujące drużyny:
- BKS Alu Prof Bielsko Biała
- KS Gwardia Wrocław
- Winiary Kalisz
- IDM S. A. – Swarzędzkie Meble – AWF Poznań
Serdecznie zapraszamy!
Wstęp na turniej jest bezpłatny

ZDOBYŁ MEDAL!
W Poznaniu, 16.09. odbyły się Mistrzostwa Makroregionu północno – zachodniej Polski młodzików w lekkiej atletyce, gdzie Tomasz
Kawczyński, uczeń Gimnazjum w Skokach, reprezentujący UKS
„SKOCZEK” Skoki zdobył III miejsce i brązowy medal wynikiem 6
m 15 cm.

ZWYCIĘSKA RUNDA „WEŁENY”
„MAMY NOWE STROJE”
Trampkarze młodsi już od trzech spotkań grają w nowych strojach
piłkarskich w pomarańczowych barwach Ala Holandia z nadrukiem
„WEŁNA” SKOKI. Wszyscy zawodnicy wraz z trenerem pragną za
pośrednictwem gazety złożyć podziękowania za finansowe wsparcie
w zakupie nowych kompletów piłkarskich oraz za pomoc w realizacji
wyjazdu na mecz do Poznania. Nasze podziękowania kierujemy dla
następujących instytucji i osób prywatnych;
-Urząd Miasta i Gminy Skoki, Klub „Wełna” Skoki, - Zakład Remontowo Budowlany Michał Rosik, - Zakład Remontowo budowlany Andrzej Stiller,- Zakład Murarski Grzegorz Hagdan, -P. H. AgroBud Zygmunt Wojtasiak,- Sieć sklepów „Szyszka” Grzegorz Owczarzak.
Pragniemy również dokonać zakupu nowych strojów piłkarskich dla
drużyny trampkarzy starszych i nowych piłek o rozmiarach „4” i „5” i
już teraz zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby pomoc finansowo w realizacji tego zakupu.

„OKRĘGOWE ROZGRYWKI
TRAMPKARZY MŁODSZYCH
I STARSZYCH”
W obecnym sezonie piłkarskim 2006/2007 Pilski Okręgowy Związek piłki nożnej utworzył po raz pierwszy dla trampkarzy młodszych
starszych okręgowe rozgrywki i w tym celu zaprosił najlepsze drużyny
z całego okręgu pilskiego tj.:” Nielba” Wągrowiec, „Zamek”-Gołańcz,
„Welna” Skoki, „Sparta” Złotów , „Polonia” Chodzież, „Korona” Stróżewo, „Lubuszanin” Trzcianka, „Drawa” Krzyż, „Polonia” Jastrowie,
„MKP” Piła.

Kończą się rozgrywki w okręgowej Lidze Piłki Nożnej Okręgu Pilskiego . Po dziesięciu rozegranych kolejkach „Wełna” plasuje się na
pierwszym miejscu w pierwszej grupie „A” klasy.
A oto tabela:
Grupa I
1. Skoki
2. Stróżewo
3. Pęckowo
4. Waszyny
5. Połajewo
6. Drawsko
7. Śmiłowo
8. Gębice
9. Kuźnica
10. Romanowo
11. Miały
12. Dziembowo

10
10
10
10
10
10
9
10
9
9
9
10

30
18
14
13
13
13
12
11
11
9
8
8

39:10
23:6
16:19
12:11
11:11
15:18
17:18
17:19
9:19
13:26
9:15
15 :23

A jak do tego doszło:
2 : 0 z „Orkanem” Śmiłowo
1: 0 z „Płomieniem” Połajewo
2 : 1 z „Sokołem” Drawsko
5 : 2 z „Notecią” Dziembowo
5 : 0 z „Orłem” Pęckowo
7 : 1 ze „Zrywem” Romanowo
4 : 2 z „Koroną” Stróżewo
1 : 0 „Kuźnicą” Czarnkowo
6 : 3 z „Sokołem” Gębica
6 : 1 z „UKS” Miały
WKS Wyszyny – „Wełna” Skoki ?
Podsumowanie w następnym numerze.
A. Wiśniewski
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
CZYTAĆ. WIEDZIEĆ. ROBIĆ.
To hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Ma ono podkreślać związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej praktyce.
W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza obchody święta zainaugurował dyrektor Wiesław Berendt, przekazując przez radiowęzeł informacje dotyczące Dnia Biblioteki, a następnie nauczyciele przez
kilkanaście minut pierwszej lekcji czytali uczniom fragmenty przygotowanych wcześniej książek.
Uczniowie kształcenia zintegrowanego podarowali bibliotece prezenty z okazji jej święta. Są to albumy wykonane pod okiem wychowawczyń, które ilustrują twórczość poszczególnych pisarzy i służyć
mogą następnym czytelnikom jako katalog ilustrowany książek. Natomiast uczniowie starszych klas pod opieką Renaty Stróżewskiej udekorowali szkolne korytarze projektami okładek do wybranych książek
Na każdej przerwie czytelnicy uczestniczyli w konkursach krzyżówkowych, natomiast część każdej lekcji poświęcona została rekomendacji książek znajdujących się w szkolnej bibliotece. Zorganizowano
także Kiermasz Taniej Książki, by zainteresowani mogli nabyć ciekawą, a zarazem niedrogą lekturę. Ogłoszono konkurs na najciekawsze hasło promujące bibliotekę oraz konkurs plastyczny ,,Biblioteka
moich marzeń”. W holu przygotowano galerię zdjęć ,,Co się dzieje w
bibliotece”, która prezentowała imprezy i ważne wydarzenia w życiu
biblioteki. Na każdego czytelnika czekała w bibliotece słodka niespodzianka.

ba przyniósł II miejsce Marcinowi Kaczmarkowi z kl. Ia. III miejsce
zajęła Anna Guner z kl.Ib za zaprezentowanie koźlarza czerwonego.
Uczniowie zapoznali się również z gazetką edukacyjną przygotowaną przez kl.VIa. Znalazły się na niej fotografie i opisy gatunków
grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących oraz grzyby w kuchni i
literaturze.
Zespół Przyrodników

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
Uczniowie kl. VI a i VI c wybrali się na wycieczkę na trasie Skoki –
Poznań – Dziewicza Góra – Skoki.
W Poznaniu na Ostrowie Tumskim zwiedzili katedrę Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz jej podziemną kryptę. Spacerowali po Starym
Rynku, w cieniu jednego z najpiękniejszych renesansowych ratuszy
Europy. W południe obserwowali bodące się koziołki na ratuszowej
wieży. Odpoczywali przy fontannie i pod pręgierzem. W Ogrodzie
Botanicznym UAM podziwiali rośliny pochodzące m.in. z Chin, Japonii, Ameryki Północnej, wydm i gór. Młodzież zachwycała się pięknem jesiennej przyrody i sposobem prezentacji roślin.
Ostatni punkt programu wycieczki wymagał znacznego wysiłku fizycznego. Było nim zdobycie najwyższego wzniesienia morenowego
na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – Dziewiczej Góry
(145 m n.p.m.) w pobliżu Czerwonaka. Niektórzy uczestnicy wycieczki wspięli się również na szczyt czterdziestometrowej dostrzegalni, skąd
podziwiali panoramę Poznania.
W. Grzegorzewska, M. Fertsch

XXX JUBILEUSZOWY RAJD
30 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie pod hasłem „Adam Mickiewicz w Wielkopolsce”, podczas którego udowodnili, że można z pożytkiem połączyć formę aktywnego wypoczynku ze
zdobywaniem wiedzy na temat życia i twórczości patrona naszej szkoły.
Rajd składał się z trzech etapów. Po dotarciu autobusem do Obornik dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy o Adamie Mickiewiczu.
Następnie pieszo dotarły do Objezierza. W tamtejszym pałacu wieszcz
był gościem i tutaj jak podają źródła historyczne zebrał wiele informacji, które potem wykorzystał podczas pisania naszej epopei narodowej
„Pan Tadeusz”.
Pałac otoczony jest uroczym parkiem, w którego scenerii zespoły
artystyczne prezentowały tańce z epoki napoleońskiej. Podczas wspólnego pikniku kończącego spotkanie, reprezentanci naszej szkoły brali
udział w konkurencjach sprawnościowych i z apetytem zajadali pieczone kiełbaski.
Do domu przywieźli dużo miłych wrażeń, a dla szkoły dyplom i puchar.
Opiekę nad dziećmi sprawowała Alicja Kramer, Barbara Surdyk i
Izabela Biała.

W przeddzień święta uczniowie klas I-III pod opieką bibliotekarki
i Aldony Lubiatowskiej udali się do Poznania, by uczestniczyć w imprezie czytelniczej „Bajeczna niedziela u Raczyńskich”, gdzie spotkali się z Jolantą Fraszyńską. Znana z serialu ,,Na dobre i na złe” aktorka czytała zgromadzonym dzieciom fragmenty ,,Karolci” Marii Krüger.
Święto Biblioteki Szkolnej upłynęło w bardzo miłej atmosferze, wiele
książek trafiło do rąk czytelników. Jeśli choć jedna osoba przekonała
się w tym dniu do czytania książek, to warto było ją zorganizować.
Lidia Eksler

W obchody uroczystości włączyli się uczniowie klasy szóstej, którzy
zaprezentowali w kościele program artystyczny, na który składały się
fragmenty twórczości Jana Pawła II. Wierni usłyszeli przejmujące i
wzruszające strofy poezji w interpretacji najmłodszych czytelników,
których zaangażowanie, powaga udzieliły się wszystkim wsłuchującym
się w słowa pozostawione dla przyszłych pokoleń przez jednego z najwybitniejszych Polaków.

GRZYBY

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

W pierwszych dniach października miała miejsce w szkole wystawa grzybów jadalnych. Został także przeprowadzony konkurs na Najpiękniejszy owocnik grzyba jadalnego.
Oto zwycięzcy konkursu: I miejsce zajął Radosław Hagdan z kl. VIa
za prezentację podgrzybka brunatnego oraz Sandra Loręcka z kl. VIb,
która zaprezentowała borowika szlachetnego. Ten sam gatunek grzy-

18 października 57 dzieci zostało oficjalnie przyjętych do grona
uczniów naszej szkoły. Najmłodsi z okazji swojego pierwszego szkolnego święta zaprezentowali program artystyczny oklaskiwany przez
rodziców i zaproszonych gości. Nowi uczniowie otrzymali życzenia od
dyrekcji, starszych koleżanek i kolegów. Rodzice do swoich gratulacji
dołączyli upominki.

ROCZNICA PONTYFIKATU
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI
ZIELONA SZKOŁA
Dla uczniów Punktu Filialnego w Pawłowie Skockim udział w konkursie ekologicznym „Aluminiowa góra puszek”, który koordynuje pani Łucja
Dembińska, stał się niemal tradycją. O sukcesach uczniów w minionym
roku szkolnym można było przeczytać w czerwcowym numerze „Wiadomości Skockich”. Informowaliśmy wówczas, że najlepsi zbieracze otrzymali od organizatorów konkursu cenne nagrody rzeczowe. Natomiast dla
przedstawicieli najlepszych placówek szkolnych prowadzących edukację
ekologiczną na przykładzie recyklingu aluminiowych puszek, Fundacja
na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z Warszawy funduje nagrodę specjalną. Jest nią wyjazd na Zieloną Szkołę. W
tym roku skorzystali z niej przedstawiciele piątej klasy, Krzysztof Krupa
oraz Karol Paczyński. Nasi zbieracze-rekordziści znaleźli się w zaszczytnym gronie 55 młodych ekologów z całej Polski, którzy od 6 do 8 października przebywali w miejscowości Święta Katarzyna, położonej w sercu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uczniowie, wśród których byli
zarówno przedstawiciele podstawówek, jak i gimnazjów i szkół średnich,
mogli wymienić swe doświadczenia związane z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony przyrody. Ważnym punktem pobytu była wizyta
w firmie Ball Packaging Europe w Radomsku produkującej aluminiowe
puszki do napojów oraz w Centrum Recyklingu Recan, w którym puszki
poddawane są starannej segregacji, by potem trafić do przetopienia.
Dla organizatorów Zielonej Szkoły jednym z nadrzędnych celów jest
edukacja ekologiczna w terenie. Dlatego też wędrując pod okiem przewodnika po szlaku prowadzącym na Łysą Górę, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie skarby przyrody skrywa teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyprawa była również okazją do zwiedzenia klasztoru Bernardynów na Świętym Krzyżu oraz podziwiania pięknych krajobrazów.
Długie wąskie poletka, brunatne o tej porze roku i lasy pokrywające świętokrzyskie wzniesienia, mimo że nie przystrojone jeszcze w jesienne szaty, na długo zapadły w pamięci uczestników Zielonej Szkoły.

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO W ANTONIEWIE
JUBILEUSZOWY RAJD
27-osobowy zespół dziewcząt i chłopców z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie wraz z opiekunami Sylwią Widzińską i
Grażyną Lubawą wziął udział w XXV Jubileuszowym Rajdzie „Mickiewiczowskim Szlakiem” na trasie Oborniki Wlkp.- Objezierze
Celem rajdu było popularyzowanie turystyki pieszej i propagowanie wiedzy o ziemi obornickiej i o związkach jej z Adamem Mickiewiczem. Ale nie tylko. Zakładano również popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie przeciw pożarowym oraz podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
Antoniewska młodzież startując w trzech 9-cio osobowych zespołach uczestniczyła w konkursie prac plastycznych pt. „ Bohaterowie
utworów Adama Mickiewicza” oraz w konkursie wiedzy o Obornikach i Adamie Mickiewiczu, a także w konkursie nt. bezpieczeństwa
p. pożarowego. Młodzież wzięła także udział w konkurencjach rekreacyjno-sprawnościowych, takich jak: rzut piłką do kosza, rzut lotką ,
żonglerka piłką, jazda rowerem itp. Wszystkie zespoły wraz z pozostałymi osobno walczyły o zajęcie najlepszego miejsca w punktacji drużynowej, a suma uzyskanych przez trzy drużyny punktów stanowiła o
uzyskanej lokacie dla powiatu.
Po ogłoszeniu wyników okazało się, że drużyna „Antoniewo I” wywalczyła II miejsce i otrzymała puchar, który trafił do Ośrodka. Natomiast suma punktów uzyskanych przez wszystkie 3 zespoły ukasyfikowała je na IV pozycji i zapewniła IV miejsce dla powiatu wągrowieckiego, w barwach którego młodzież występowała. (E L)

„HUBERTUS”

– to œwietna zabawa i wspania³e widowisko

Uroczystość rozpoczęła się barwną kawalkadą koni, pojazdów i
jeźdźców, która po zbiórce na placu przy ul. Zamkowej w Skokach
prowadzona przez mastera – przewodnika Sławomira Łukaszewskiego z Grzybowic poprzez Roszkówko, Lechlin i Grzybowice brzegami
jeziora Czarnego i Budziszewskiego, a następnie przez Grzybowo i
Rościnno przejechała na łąkę między jeziorem Rościńskim i rzeką Małą
Wełną w Skokach.
Była to piękna i ciekawa trasa, którą zachwycali się głównie przybysze z odległych miejscowości, a czego upust dali w czasie postoju i
poczęstunku zorganizowanego na trasie na polanie nad jeziorem Czarnym.
Na miejscu w Skokach rozegrano konkursy zręcznościowe z udziałem jeźdźców i koni. Pierwszą konkurencją był konkurs powożenia zaprzęgami, którego zwycięzcą został Hubert Łuszcz z Technikum Hodowli Koni w Czarnkowie powożący końmi „Kubuś” i „Tucio”.
Drugą konkurencję stanowił konkurs trzech beczek. Konkurs ten
wygrał Dariusz Deminiak na koniu „Karina” ze stadniny ojca - Mariana Deminiaka. Kolejną konkurencje stanowiła „WIELKA POTRZANOWSKA”, tj. gonitwa z udziałem wszystkich jeźdźców i koni, a w której kolejne zwycięstwo wywalczył Dariusz Deminiak i dosiadana przez
niego „Karina”. On też zyskał wspaniałą główną nagrodę tj. „Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki”.
Na zakończenie konkurencji rozegrano nieodłączny punkt każdego
„Hubertusa” tj. „Pogoń za lisem” w kategorii juniorów i seniorów.
Wśród juniorów (do 16 lat) najlepszym okazał się Tomasz Pluciński
na koniu „Bianka” z hodowli Mariana Dominiaka. Z kolei w kategorii seniorów po długiej gonitwie „lisa dopadł” jadący na wspaniałym
arabie „Almos”, Roman Łukaszewicz z Mieściska. On też został królem polowania.
Każdą konkurencje kończyła dekoracja okolicznościowymi flo koni
oraz runda honorowa zwycięzców, a na ich zakończenie nastąpiło wręczenie nagród w postaci okolicznościowych pucharów zwycięzcom
wszystkich konkurencji .
Spotkaniu na łące towarzyszyło ognisko, wspaniałe pączki i grochówka, a na rozgrzewkę grzaniec, którymi mogli raczyć się wszyscy
uczestnicy uroczystości.
Okolicznościowym pucharem obdarowany został też najmłodszy 8
– letni uczestnik konkurencji jeździeckich Hubert Łukaszewski z Grzybowic występujący na „Billu” - koniku rasy polskiej.
Po zakończeniu konkurencji na wolnym powietrzu jej uczestnicy
przenieśli się do pomieszczeń Mariana Dominiaka przy ul. Zamkowej, gdzie czekał wspaniały poczęstunek, muzyka i wspólna zabawa.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem skockiego „HUBERTUSA” był Marian Deminiak, który czuwał nad bezpieczeństwem jego
uczestników i niczym zawodowy radiowo – telewizyjny sprawozdawca
sportowy komentował na bieżąco jego przebieg.
E. Lubawy

SKOCKI KALEJDOSKOP
10

Pierwszoklasiści – to już pełnoprawni uczniowie naszej szkoły

Rościnno udzieliło gościny uczestnikom Rajdu Rowerowego „Harpagan
Pałucki” .

Skoczanie – wierni kibice „Lecha” Poznań .

Młodzież z Fundacji uczestniczyła w zajęciach „Zielonej Szkoły”.

Młodzież z Ośrodka w Antoniewie uczestniczyła w Rajdzie „Mickiewiczowskim
Szlakiem” .

Pierwsza drużyna ”Wełny” wygrała wszystkie mecze w A klasie.

Trampkarze starsi.

Trampkarze młodsi.

