Wesołe Misie
w Zakopanem

Już od dawna cała nasza wspólnota „Wesołe misie”
marzyła o wyjeździe do Zakopanego. W tym roku
nasze marzenie się spełniło. Dzięki Fundacji PZU
i Urzędowi Miasta i Gminy Skoki, którzy to wyjazd
ten zrefundowali, nasze dzieci mogły po raz pierwszy
zobaczyć nasze góry.

SKOCKIE WIANKI
NA WODACH NOGATU !

Czytaj na str. 4

Wreszcie nadszedł wymarzony dzień – 23 czerwca
2007 r. i skoccy renciści i emeryci zrzeszeni w Kole
Rencistów i Emerytów, spotkali się w autokarze. Rozpoczęła się dwudniowa wycieczka do województwa
pomorskiego z bazą noclegową w Malborku.
Czytaj na str. 4



SKOKI W STATYSTYCE !

W dniu 31.12.2006r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszkiwało 8790
osób, spośród których 8647 osób to mieszkańcy stali, a 143 osoby zameldowane na pobyt czasowy. Dane te na dzień 31.12.2005r. wynosiły
odpowiednio 8739 oraz 8616 i 123 osoby.
Struktura demograficzna mieszkańców wg płci i miejsca zamieszkania przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Mieszkańcy
ogółem
w tym:
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- mężczyźni
w tym:
- w mieście
- na wsi
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W roku 2006 mieszkańcy zawarli108 związków małżeńskich. Urodziło się 101 dzieci, w tym 51 dziewcząt i 50 chłopców. Równocześnie
śmierć dosięgła 71 mieszkańców, w tym 32 kobiety i 39 mężczyzn.
Teren gminy opuściło 93 mieszkańców stałych.
Na dzień 31.12.2006r. 560 spośród nas pozostawało bez pracy, w tym
428 osób nie posiadało prawa do zasiłku. Wg danych Powiatowego
Urzędu Pracy dane te na koniec 2005r. wynosiły odpowiednio 659 i
527 osób.
W roku 2006 na zasiłki Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach
wydawał 704.201zł z tej kwoty wypłacono na:
- zasiłki stałe dla 30 osób 87.926 zł
- zasiłki okresowe dla 80 osób 94.158zł
- zasiłki celowe dla 242 osób 89.596 zł
- zasiłki celowe na suszę dla 173 osób 200.252 zł
- opłatę za usługi opiekuńcze dla 17 osób 63.104 zł
- dożywianie w placówkach oświatowych dla 384 osób 147.743 zł
- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 2 osób 21.422 zł
Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej
wydawał kwotę 2.316.807 zł w tym na:
- zasiłki rodzinne 874.698 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 895.229 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 112.952 zł
Na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2006
wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 142.410 zł.
Łączna suma wypłaconych w roku 2006 dodatków mieszkaniowych
wyniosła 254.404,16zł.
Budżet Gminy Skoki na rok 2006 w chwili uchwalenia wynosił
16.976.050zł po stronie dochodów i 18.379.704zł po stronie wydatków.
W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę w ciągu roku,
na dzień 31.12.2006r. ostatecznie plan dochodów wynosił 19.517.000zł,
a plan wydatków 19.853.925 zł.
Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło 19.901.931,17 zł, tj. 102% po
stronie dochodów i 19.190.916,39 zł, tj. 96,7% po stronie wydatków.
Budżet na rok 2007 wg uchwały budżetowej Rady Miejskiej zamyka
się sumą 20.231.672 zł po stronie dochodów i 21.239.072 zł po stronie
wydatków.
E. Lubawy
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
DOŻYNKI 2007!

Zbiórką uczestników (przy figurze) w Bliżycach w sobotę, 25 sierpnia br. o godzinie 13:30 rozpocznie się tegoroczne Gminne Święto
Plonów.
Następnie Korowód Dożynkowy przejdzie na boisko sportowe gdzie
odbędzie się polowa msza święta w intencji rolników.
O godzinie 15:00 rozpoczną się uświęcone tradycją zwyczaje i obrzędy, z przekazaniem Burmistrzowi Miasta i Gminy przez Starostów
Dożynkowych symbolicznego chleba z tegorocznych zbiorów i dzielenie
się chlebem z uczestnikami uroczystości.
Organizatorzy Dożynek przygotowują też program artystyczny, w
którym zaprezentują się zespoły dziecięce: „Skoczki”, i „Walentynki”.
Będzie też wiele atrakcji i zabaw związanych z Turniejem pod hasłem
„Dożynkowe Zmagania Wsi”.
W międzyczasie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na „Wieniec
dożynkowy”.
W godzinach wieczornych zgromadzeni zobaczą i usłyszą występ
wokalisty Krzysztofa Koniarka oraz duet śląski „Baba z Chopym
czyli Biesiada Dożynkowa na 102”, po których rozpocznie się zabawa
taneczna.
Zapraszając już dzisiaj do udziału w sygnalizowanej uroczystości,
informujemy że o jej szczegółowym programie organizatorzy poinformują na afiszach, które niedługo już ukażą się na terenie Gminy.
E. Lubawy

SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ

W ramach obchodów Dni
Skoków, których głównym
akcentem było 640 - lecie
nadania Skokom praw miejskich, nakładem samorządu
Miasta i Gminy ukazał się
album autorstwa pani Iwony
Migasiewicz pt. „SKOKI
DAWNIEJ I DZIŚ”.
Pani Migasiewicz dzięki
własnemu zaangażowaniu i
pomocy wielu osób i instytucji, których dane znajdziemy w opracowaniu przypomina nam historie i legendy związane z powstaniem i
dziejami miasta od czasów najdawniejszych do roku 1945.
Na kolejnych stronach opracowania widzimy Skoki dawne i
dzisiejsze, tj. zarówno te historyczne utrwalone na pożółkłych już
fotografiach, jak i obecne widziane oczami posiadaczy aparatów
cyfrowych. Wertując strony albumu, wędrujemy jakby kolejnymi
ulicami miasta, poznajemy jego dawniejszą i obecną zabudowę, a
wczytując się w podpisy pod zdjęciami z zadumą wspominamy dawniejszych Skoczan.
Z opracowania poznamy też opis i dzieje naszych ważniejszych, już
historycznych obiektów, a więc kościoła parafialnego pw. „Świętego
Mikołaja Biskupa”, kościoła poewangelickiego pw. „Świętych Piotra
i Pawła” oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza.
„SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ” to opracowanie w języku polskim
oraz angielskim i niemieckim. Stąd też powinno ono zainteresować
każdego Skoczanina, zarówno tego z urodzenia, jak i z wyboru, a
również wszystkich przyjaciół i sympatyków ziemi skockiej. Może ono
też stanowić sentymentalny upominek dla naszych rodzin, przyjaciół
i znajomych zagranicą.
Równolegle ze wspomnianym albumem Gmina przygotowała
też 2 okolicznościowe widokówki obrazujące ciekawsze fragmenty
miasta.
Wymienione opracowania – album „SKOKI DAWNIEJ I DZIŚ”
oraz widokówki, a także opracowanie pani Gustawy Patro pt.
„MIASTO I GMINA SKOKI”, obok planu miasta i mapy gminy,
wszyscy zainteresowani mogą nabyć w Urzędzie Miasta i Gminy lub
w Bibliotece Samorządowej w Skokach.



Gala Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych
Nadrzędnym celem Gali było zintegrowanie
lokalnego społeczeństwa, danie możliwości
zaprezentowania swojej twórczości i wyrobów
oraz promocja.
Zaproszenia do udziału przyjęło 14 wystawców z terenu naszej gminy:
1. Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
2. Wincenty Hudziak - Pasieka z Pawłowa
Skockiego
3. Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Skokach
4. NELTEX Kornelia Koteras - wytwórca
bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej z
Kuszewa
5. Hanna Sudoł gospodarstwo agroturystyczne RANCZO W DOLINIE w Dąbrówce Kościelnej i Sara Sudoł malarstwo artystyczne
z Bliżyc
6. Danuta Mich ze Szczodrochowa z wyrobami hafciarskimi
7. Wieś Budziszewice
8. M&M Hauke z Potrzanowa - biżuteria
ozdobna według autorskich projektów
9. Jacek Nowak ze Szczodrochowa - wyroby
z drewna
10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
LEMAR Sp. z o.o. - producent pap zgrzewalnych LEMBIT - zakład produkcyjny
w Potrzanowie
11. Wojciech Gruchała pasieka z Brzeźna
12. Irena Nowak Preparaty ALVEO firmy
AKUNA
13. APISZ - Cukiernia Pistacja z Roszkówka
14. Zakłady Mięsne BYSTRY - sieć sklepów
w Skokach

Przyjechali do nas także wystawcy z poza
gminy Skoki, a mianowicie:
1. Zakład Aktywności Zawodowej z Gołaszewa
gmina Mieścisko,
2. Teresa Jackowska z Morakowa - wyroby z
siana gmina Gołańcz
3. Maria Pawlaczyk - malarka z Poznania
Niewątpliwą atrakcję zwłaszcza dla najmłodszych stanowiła pani Maria Gralak spod
Biskupina z repliką średniowiecznego koła
garncarskiego na którym można było spróbować swoich sił w lepieniu garnków z gliny.
Wszystkie wyroby spożywcze od słodkości,
przez pierogi, chleb ze smalcem i ogórkiem
oraz wyroby mięsne i wszelkiej maści nalewki
można było degustować do woli za darmo. Na
gali nie zabrakło także miodu i prawdziwych
pszczół. Oczywiście można było też po obfitym
posiłku stracić troszkę pieniędzy na obrazy,
biżuterię artystyczną, odzież, miód i inne
ludowe wyroby.
Uczestnicy Gali z terenu naszej gminy
brali udział w konkursie na najlepsze stoisko,
laureatów wybierała publiczność wypełniając
specjalne kupony, które brały udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych min. przez
zakłady mięsne BYSTRY, cukiernię Pistacja i
Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa.
Laureaci trzech pierwszych miejsc i dwóch
wyróżnień otrzymali puchary i dyplomy, dyplomy uczestnictwa otrzymali także wszyscy
wystawcy.
Wyróżnienia otrzymali:
- wieś Budziszewice
- firma LEMAR
Laureatami zostali:

I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
II miejsce - APISZ Cukiernia Pistacja
III miejsce Świetlica Socjoterapeutyczna przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach.
Oprócz konkursu głównego na najlepszego
wystawcę, zwiedzający mogli wziąć udział w
konkursach na poszczególnych stoiskach i
tak Zakłady Mięsne BYSTRY zorganizowały
konkurs na hasło reklamowe firmy z nagrodami rozlosowanymi wśród uczestników.
Konkurs wewnętrzny odbył się także na
stoisku Firmy LEMAR, gdzie można było
wygrać odtwarzacz DVD, radiomagnetofon
czy aparat cyfrowy, nie wspominając o całej
masie gadżetów.
Gala miała także swoją oprawę artystyczną,
swój koncert z repertuarem piosenek Czesława Niemena dał Piotr Kuźniak były członek
Trubadurów. Przygrywała także wystawcom i
zwiedzającym kapela Po Zagonach, prezentując muzykę ludową w wysoce profesjonalnym
wykonaniu.
Na zakończenie po początkowym deszczu
przed budynkiem hali odbyła się Skocka Betonka, którą poprowadził niezastąpiony Antoni Wiśniewski. Dla tych którzy nie wiedzą
były to 40 urodziny Skockiej Betonki.
Dla tych z Państwa którzy nie dotarli na
nasza imprezę mamy pocieszającą wiadomość, kolejna Gala już 30 września, na którą
już zapraszamy.
Zapraszamy także osoby, firmy i instytucje
chcące zaprezentować siebie i swoje wyroby
o kontakt z Urzędem, pokój nr 1.
Karolina Stefaniak

Diamentowy Jubileusz Państwa Warchlewskich!
21 lipca br. minęło 60 lat od dnia, gdy Łucja Urbańska z Mieściska i Marian Warchlewski ze Sławicy zawarli związek małżeński
i założyli nową rodzinę. Po ceremoniach ślubnych, które miały miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego i w kościele parafialnym w
Mieścisku oraz po uroczystości weselnej młodzi małżonkowie zamieszkali w Sławicy, gdzie pan Marian prowadził gospodarstwo
rolne po rodzicach. Państwo Warchlewscy doczekali się 4 dzieci, w tym 2 córki i 2 synów oraz 9 wnucząt i jednego prawnuka,
którzy wraz z nimi cieszą się ich szczęściem.
Diamentowy Jubileusz stał się okazją do
odwiedzin sędziwych Jubilatów przez Burmistrza Tadeusza Kłosa wraz ze Skarbnikiem
Gminy Aleksandrą Kamińską. Składający
wizytę w imieniu samorządu gminnego
podziękował państwu Warchlewskim za
codzienną pracę na rzecz swych rodzin i
środowiska i złożył im życzenia dalszych lat
życia w zdrowiu i szczęściu.
Wizyta ta stała się też okazją do rozmów
i wspomnień z życia Jubilatów. Były wiec
wspomnienia z czasów dzieciństwa oraz z lat
okupacji hitlerowskiej, które pani Łucja spędziła pracując w gospodarstwie niemieckim
w Mieścisku, a pan Marian na wywózce w
Gratzu w Austrii. Były też wspomnienia z lat
wspólnego gospodarowania i życia rodziny, a
wśród nich tragicznego wydarzenia, jakim był
pożar, który w dniu 6 czerwca 1950 r. strawił

budynki inwentarsko-gospodarcze wraz z
inwentarzem. To skłoniło pana Mariana do
podjęcia pracy w Zakładach Roszarniczych
w Sławie Wlkp., gdzie pracował od 1950
do 1969 r. Praca ta pomogła odbudować
zniszczone zabudowania oraz pobudować w
latach 1956-1958 nowy budynek gospodarczy, a w latach następnych nowy budynek
mieszkalny.
Pan Marian Warchlewski umiejętnie łączył
pracę zawodową z działalnością społeczną, był
działaczem kółek i organizacji rolniczych, a
także działaczem ZSL i przez okres 5-ciu kadencji radnym Rady Miasta i Gminy Skoki.
Pani Łucja swe życie poświęciła pracy w
gospodarstwie rolnym oraz prowadzeniu
domu, wychowaniu dzieci i pomocy w wychowaniu wnuków.
E. Lubawy



SKOCKIE WIANKI NA WODACH
NOGATU !

Najpierw był przejazd do Trójmiasta. Tutaj zwiedzono park w
Gdańsku Oliwie gdzie uwagę wycieczkowiczów wzbudził widok byłego
Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Potem był pobyt w Oliwskiej
Katedrze. Nasi turyści, a wśród nich piszący te słowa, po zwiedzeniu
katedry (kościół pocysterski pw. Świętej Trójcy, NMP i św. Bernarda)
wysłuchali koncertu słynnych organów oliwskich.
Następnie był przejazd do Gdyni, i postój przy Molu Południowym,
gdzie wycieczkowicze mieli możność podziwiać zakotwiczone muzealne statki: niszczyciel „Błyskawica” i żaglowiec „Dar Pomorza”. Teraz
też wstąpiono na tradycyjna pieczona morską rybkę, bez której nie
mógł się obyć pobyt nad Bałtykiem.
Dalej był przejazd do Sopotu i pobyt na słynnym, najdłuższym w
Europie, bo mierzącym 512 m sopockim molo. Tutaj też wszystkich
zaskoczyła silna ulewa, która zalała nadmorskie ulice, a woda sięgała
do połowy kół samochodów. W tej sytuacji zrezygnowano z pieszej
wędrówki po zabytkach Gdańska i ograniczono się do przejażdżki
jego ulicami, w tym słynną z zamieszkiwania przy niej Lecha Wałęsy,
ulicą Polanka.
W godzinach wieczornych nastąpił przejazd do bazy noclegowej w
Malborku. Chwila zakwaterowania i Skoczanie udali się nad Nogat,
gdzie dopełnili ceremonii puszczania wianków – popłynął śpiew,
zapłonęły świeczki i skockie wianki pierwszy raz w historii puszczono
na wody Nogatu.
Po tej ceremonii udano się w okolice Zamku, gdzie odbywały się
imprezy związane z Dniami Malborka, a najwytrwalsi Skoczanie
podziwiali też nocną ceremonię unoszących się nad Zamkiem fajerwerków.
Niedzielne przedpołudnie wycieczce zajęło zwiedzanie Zamku,
dawniejszej siedziby Wielkich Mistrzów i stolicy Państwa Krzyżackiego,
a następnie jednej z rezydencji królów Polski.
W godzinach południowych nastąpił przejazd do Pelplina. Celem wycieczki była miejscowa katedra – jedna z największych świątyń w Polsce,
w której szczególną uwagę wzbudził wielopiętrowy późnorenesansowy
ołtarz główny z 1624 roku, o wysokości 25 m (największy w Polsce i
jeden z największych w świecie). To właśnie tutaj, w Pelplinie posługę
biskupią pełnił Skoczanin ksiądz Marian Przykucki, który następnie
został arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim.
Po uczestniczeniu we mszy św. w katedrze wycieczkowicze udali się w
drogę powrotną do rodzinnych Skoków. Bo jak to w słowach piosenki,
które zabrzmiały mn. w autobusie: „Biały, mały domek, co noc mi się
śni,” ale nawet gdy nie jest on biały, to jest to domek w rodzinnych
Skokach. Tu są rodziny, tu jest nasz dom i tu jako Skoczanie czujemy
się najlepiej.
Wycieczka ta nie zakończyła działalności rekreacyjno-wypoczynkowej Koła. 14 lipca br. emeryci spotkali się na wycieczce- pielgrzymce do
Lichenia, a na miesiąc wrzesień zarezerwowali pięciodniowy pobyt w
Kotlinie Kłodzkiej, wraz z jednodniowym wypadem do czeskiej Pragi.
W międzyczasie stosownie do zapotrzebowania ze strony członków
Zarząd Koła planuje też jednodniowe ogniska i pikniki w najbliższej
okolicy Skoków.
E. Lubawy

ZAPROSZENIE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Skokach
serdecznie zaprasza w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 11-tej do
sali Biblioteki w Skokach na spotkanie członków Koła.
Drodzy Emeryci i Renciści, Wszyscy Ludzie Samotni, jeśli nie należycie
jeszcze do naszego Związku to serdecznie Was zapraszamy. Z nami nie
będziecie się nudzić, nie będziecie czuć się samotnymi. Organizujemy
wspólnie różnego rodzaju spotkania, zabawy, wieczorki, ogniska, wycieczki, pielgrzymki, i wiele innych atrakcji. Czas płynie nam we wspaniałej
radosnej atmosferze, zapominamy o wszystkich kłopotach, zmartwieniach
oraz chorobach i o tym, że jesteśmy „trochę wcześniej urodzeni”.

WYCIECZKA „WESOŁYCH MISIÓW”
do Zakopanego i Częstochowy 24-27.06

Naszą podróż rozpoczęliśmy Mszą Św. o godzinie 7:00 w kościele Św.
Piotra i Pawła w Skokach. Odprawił ją ks. Leszek Sakowski – opiekun
naszej Wspólnoty, który razem z nami udał się na wycieczkę i objął
nas swą opieką duchową. Po Mszy Św. wsiedliśmy do autokaru firmy
„Tran – Stach”.
Po kilku przystankach na posiłek i spacer dotarliśmy do Częstochowy. Nocleg mieliśmy zapewniony w Domu Pielgrzyma. Po odebraniu
kluczy udaliśmy się do swoich pokoi na upragniony odpoczynek. O
godzinie 18-tej udaliśmy się na kolację w Herbaciarni w Domu Pielgrzyma. Po kolacji, wszyscy razem poszliśmy na Wały Jasnej Góry,
gdzie ks. Leszek odprawił dla całej wspólnoty Drogę Krzyżową. Po
niej spacerowaliśmy po terenie Sanktuarium Jasnej Góry, a o godzinie
20:30 zebraliśmy się w kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim, po którym to udaliśmy się na spoczynek.
Następnego dnia wstaliśmy o 5:30, by odśpiewać Godzinki i uczestniczyć w Porannej Mszy Św. Po śniadaniu spakowaliśmy się, wsiedliśmy
do autokaru i wyruszyliśmy do Zakopanego. W czasie podróży podziwialiśmy piękne krajobrazy, jakże odmienne od tych, które mamy na co
dzień, w miejscu naszego zamieszkania. Sprawnie i szybko dotarliśmy
do Białego Dunajca. Tam u państwa Kamińskich korzystaliśmy z dwóch
noclegów i wyżywienia. Po smacznym obiedzie udaliśmy się autokarem
do stacji kolejki linowej, by wjechać i powrócić z Gubałówki. Piękna pogoda sprzyjała podziwianiu polskich gór i zażywaniu świeżego, górskiego
powietrza. Wieczorem udaliśmy się na nowoczesną pływalnię „Polskie
Tatry” w Zakopanem. Godzinna kąpiel w orzeźwiającej wodzie sprawiła
naszym dzieciom i ich opiekunom ogromną radość.
Dnia 26 czerwca o godzinie 7:00 ks. Leszek odprawił dla całej naszej
Wspólnoty Mszę Św. w pobliskim kościele. Po spożyciu smacznego
śniadania udaliśmy się autokarem na zwiedzanie okolic Zakopanego.
Dotarliśmy między innymi do zabytkowego kościoła w Dębnie, gdzie
w latach 70-tych były w nim nagrywane sceny do filmu „Janosik”. Kościół ten zbudowany jest z samego drewna. Następnie udaliśmy się na
spływ Dunajcem. Była to największa atrakcja tej wycieczki. Płynąca i
równocześnie huśtająca się tratwa przysporzyła wielu przeżyć, a nawet momentów strachu wśród uczestników naszej wycieczki. Jednak
opanowani i świetnie przygotowani flisacy bezpiecznie przeprawili nas
po rzece. Opowiadali wiele ciekawych legend związanych z górami,
które mijaliśmy podczas dwu i pół godzinnej wyprawy. Z prawej strony
podziwialiśmy Słowację, a po lewej polskie góry. Spływ ten dostarczył nam całą masę emocji i przeżyć. Czegoś takiego nikt z naszych
uczestników dotąd nie przeżył. Po południu, po wspaniałym obiedzie,
pojechaliśmy na zwiedzanie Krupówek, gdzie między innymi zjedliśmy
deser w tamtejszej kawiarni. Wieczorem powróciliśmy na kwaterę,
gdzie u Państwa Kamińskich zjedliśmy pożegnalną kolację. Jedną z
ostatnich tam atrakcji było wspólne ognisko i smażenie kiełbasek przy
dźwiękach wspaniałej, góralskiej muzyki.
Rano 27 czerwca o godzinie 7:00 rano wyjechaliśmy w drogę powrotną. Po drodze wstąpiliśmy do Łagiewnik do Bazyliki Miłosierdzia Bożego, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św., którą odprawił ks.
Wikariusz. Zwiedziliśmy również sanktuarium wraz ze znajdującymi
się tam relikwiami siostry Faustyny. Po długim spacerze po pięknym
Sanktuarium udaliśmy się w dalszą drogę powrotną. W miejscowości
Krzepice zrobiliśmy dłuższy przystanek na obiad i obfity deser. Do
Skoków dotarliśmy o godzinie 23:00.
Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, uśmiechnięci, ale i trochę
zmęczeni. Ta podróż na zawsze zapisze się w sercach członków naszej
Wspólnoty, a szczególnie naszych dzieci. Dzięki niej, po raz pierwszy
zobaczyły one polskie góry naprawdę, a nie w telewizji, czy na widokówce. Wszystkie nasze pociechy, a i dorośli również oczarowani byli
pięknem górskich krajobrazów, którego to piękna nie jest w stanie oddać żadna opowieść i żaden obraz. To po prostu trzeba zobaczyć. I my
zobaczyliśmy. Naszym ofiarodawcom i dobroczyńcom cała wspólnota
„Wesołe Misie” z głębi serca dziękuje. Serdeczne Bóg zapłać!
Danuta Bień



IX SESJA RADY MIEJSKIEJ

12 lipca 2007r. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Rada obradowała pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, funkcję
sekretarza obrad pełniła radna Maria Kozłowska. W trakcie sesji, w
której uczestniczyło 14-tu radnych Rada podjęła 19 uchwał, w tym:
· Uchwałę nr IX/51/2007 w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji środków na dofinansowanie zakupu samochodu.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do przekazania z budżetu
Gminy Skoki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
kwoty 8.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
· Uchwałę nr IX/52/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej 2007r.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na rok 2007
o kwotę 421.300 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 361.447 zł. W rezultacie łączne dochody budżetu na
rok 2007 wynoszą 21.430.442 zł, a łączne wydatki zamykają się kwotą
23.784.886 zł.
· Uchwałę nr IX/53/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału
Gminy Skoki w działce nr 155 w Skokach.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do zbycia udziału Gminy
Skoki we własności działki numer 155 o powierzchni 547 m2 położonej
przy ul. Mickiewicza w Skokach – udział Gminy wynosi 94/547.
· Uchwałę nr IX/54/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczodrochowie,
stanowiącej działkę nr 51/13 o pow. 0,1749 ha.
· Uchwałę nr IX/55/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skokach w
rejonie ul. Sosnowe i ul. Topolowej.
· Uchwałę nr IX/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławie Wlkp., obręb geodezyjny
Szczodrochowo oznaczonej jako działka nr 3/3 o pow. 0,4425 ha.
Trzema wyżej wymienionymi uchwałami Rada upoważniła Burmistrza do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Skoki – nieruchomości te zostały szczegółowo określone w podjętych
uchwałach.
· Uchwałę nr IX/57/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od wykonania prawa pierwokupu działki nr 417 położonej w Sławicy.
· Uchwałę nr IX/58/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od wykonania prawa pierwokupu działki nr 406 przy ul. Osiedlowej
w Skokach.
W/w uchwałami Rada odstąpiła od wykonania prawa pierwokupu
określonych w nich nieruchomości. Podejmując wymienione uchwały
Rada wzięła pod uwagę fakt, że cena nieruchomości określona we
wstępnych aktach notarialnych jest wyższą od średnich cen nieruchomości stosowanych w obrocie na terenie Gminy Skoki.
· Uchwałę nr IX/59/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie
prawa pierwokupu działki nr 1429 o pow. 925 m2 położonej w Skokach
przy ul. Brzozowej.
Uchwałą tą Rada postanowiła skorzystać z przysługującego jej prawa
pierwokupu wymienionej w uchwale działki, której wartość określona
we wstępnym akcie notarialnym jest niższa od średniej obowiązującej
na terenie Gminy Skoki.
· Uchwałę nr IX/60/2007 w sprawie ustalenia stawki procentowej
opłaty adiacenckiej.
Uchwałą powyższą Rada wprowadziła na terenie Miasta i Gminy
Skoki opłaty adiacenckie wynoszące 10% różnicy między wartością
jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką zyskała
po podziale przeprowadzonym na wniosek właściciela lub użytkownika
wieczystego nieruchomości

· Uchwałę nr IX/61/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta
Skoki.
Uchwałą tą Rada upoważniła Burmistrza do wszczęcia procedury
związanej z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki, obejmującego
działki komunalne nr 33/3 o powierzchni 0,7229 ha oraz działki nr
163/2 i 163/3 o powierzchni łącznej0,7449 ha z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe z uwzględnieniem funkcji usługowo
– handlowej i gastronomicznej.
· Uchwałę nr IX/62/2007 w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
Uchwałą tą Rada uchwaliła nowy Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków określający obowiązki i relacje między odbiorcami wody i dostawcami ścieków, a dostawcą wody i odbiorcą ścieków,
tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, który obowiązywał
będzie na terenie Gminy Skoki po upływie 14 dni od ukazania się
uchwały w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.
· Uchwałę nr IX/63/2007 w sprawie przejęcie pojazdu marki FS
Lublin, model Żuk A11 na własność Gminy Skoki.
W/w uchwałą Rada zdecydowała o przejęciu na rzecz Gminy Skoki
porzuconego samochodu określonego szczegółowo w uchwale.
· Uchwałę nr IX/64/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowanie budowy
wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w
rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
Uchwałą ta Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej
Chodzież do umowy o współfinansowaniu budowy Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie budowanego przez
Gminę Miejską Wągrowiec oraz Miasta i Gminy: Skoki i Szamocin
oraz Gminy: Wągrowiec, Mieleszyn i Chodzież.
· Uchwałę nr IX/65/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu
i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwałą powyższą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy
Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu.
· Uchwałę nr IX/66/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Uchwałą tą powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w składzie: przewodnicząca Maria
Kozłowska oraz członkowie Elżbieta Berendt i wskazany przez Prezesa
Sądu Rejonowego w Wągrowcu Jarosław Ochocki.
· Uchwałę nr IX/67/2007 w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Gminy Skoki.
W/w uchwałą Rada uchwaliła statuty dla 27 sołectw Gminy Skoki.
· Uchwałę nr IX/68/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławie Wlkp.obręb geodezyjny
Szczodrochowo obejmującej działkę nr 15/40.
W/w uchwała upoważniła Burmistrza do zbycia określonej w niej
szczegółowo komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w
Szczodrochowie.
· Uchwałę nr IX/69/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od wykonania prawa pierwokupu działki nr 1366 przy ul. Akacjowej
31 w Skokach.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do rezygnacji z prawa
pierwokupu określonej nieruchomości, której cena określona we
wstępnym akcie notarialnym znacznie przekracza wartości nieruchomości stosowane na terenie Gminy Skoki.
Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl
Wraz z protokołem z sesji Rady znajdują się one do wglądu w
Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów (pokój
nr 8).
E. Lubawy


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKOKACH
OGŁASZA
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w budynku przy ul. Rogozińskiej nr 10 w Skokach wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego nieruchomość
ujawnioną w księdze wieczystej nr 49.506 SR Wągrowiec i oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 894/5 o pow. 0,1521 ha

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w granicach administracyjnych
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
Gminy Skoki uchwały nr VIII/44/2007 z dnia 26.04.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w granicach
administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki w terminie do dnia
31.08.2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
/-/ TADEUSZ KŁOS

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ
O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM!

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 ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
2) Sprzedaż nieruchomości lokalowych obciążona jest 7% podatkiem
VAT od towarów i usług.

KOMUNIKAT

Urząd Miasta i Gimny w Skokach przypomina o obowiązku wymiany
„książeczkowych” dowodów osobistych. Dowody osobiste wydane przed
dniem 01.01.2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r.
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem
- dowód uiszczenia opłaty 30zł (opłaty można dokonać w kasie
Urzędu)
- odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z
adnotacją o używanym nazwisku
Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Skokach nie
mają obowiązku dostarczenia odpisu.

Urząd Miasta i Gminy Skoki

godziny pracy:
poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy przyjmują w sprawach skarg i wniosków
w środy w godzinach od 1200 do 1530

Rada Miejska Gminy Skoki na wniosek burmistrza podjęła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w granicach
administracyjnych.
Obowiązujące studium zostało sporządzone w 1998r. pod rządami
obecnie nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Wymaga ono przeprowadzenia stosownej aktualizacji w zakresie potrzeb
społeczno – gospodarczych, które umożliwi sporządzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Co to jest studium? Studium zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dokumentem
określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Tak więc studium jest dokumentem określającym w sposób ogólny
planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy. Zawiera informacje o położeniu przeznaczonych pod zabudowę obszarów,
przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp.
Sporządzane jest w formie tekstowej i graficznej w skali 1:10 000 określającym politykę przestrzenną gminy w formie różnych oznaczeń graficznych
na mapie. Studium uchwala rada gminy i stanowi jedynie podstawę do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast plan miejscowy stanowi uszczegółowienie kierunku polityki
przestrzennej przyjętej w studium gminy i dokładnie określa sposób
zagospodarowania nieruchomości i jest sporządzany na mapie w skali
1:1000. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzedzane jest stwierdzeniem zgodności z ustaleniami studium.
W przypadku braku takiej zgodności plan miejscowy nie może zostać
opracowany. Przeznaczenie terenu w studium gminy np. na zabudowę
mieszkaniową nie upoważnia jeszcze do podziału terenu i przeznaczenia
go pod zabudowę. Dopiero opracowanie planu miejscowego, który jest
kolejnym etapem prac planistycznych zgodnie z ustaleniami studium
umożliwia zagospodarowanie terenu wg ustaleń studium i planu oraz
upoważnia do wystąpienia o pozwolenie na budowę.
Składane wnioski do zmiany studium winny dotyczyć zwartych obszarów, a nie punktowo rozproszonych działek lub ich części. Złożone
wnioski będą rozpatrywane głównie pod kątem terenów już zagospodarowanych lub posiadających infrastrukturę, aby ewentualne wnioskowane
zagospodarowanie terenów uniemożliwiało rozproszenie zabudowy i
racjonalnie wykorzystywało infrastrukturę techniczną. Złożone wnioski
będą wnikliwie rozpatrywane z zastosowaniem powyższych kryteriów bez
gwarancji ich pozytywnego rozpatrzenia. Ma to zapewnić zachowanie ładu
przestrzennego wymaganego przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska.



OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
DOBREGO SMAKU!

Ceny skupu rzepaku i zbóż
Na pełną ocenę przebiegu żniw jest jeszcze przedwcześnie. Trwają
prace. Można jednak stwierdzić, że plony rzepaku i zbóż będą nieco
niższe od oczekiwanych. Potwierdziły się pewne straty spowodowane
wiosennymi przymrozkami, jak również pewnym brakiem opadów w
okresie tegorocznej wiosny. Zbierane ziarno nie zawsze jest należycie
„wykształcone” – drobne.
Występujące ceny skupu potwierdzają, że są „reguły wolnorynkowe”.
Ceny skupu rzepaku ozimego wahają się od: 920 zł/tona (niekontraktowany) – do 1015 zł/tona (kontraktowany).
Ceny skupu zboża na mąkę to: pszenica – na poziomie 560 zł/tona,
żyto – na poziomie 450 zł/tona. Do powyższych cen należy doliczać
3 lub 5 % VAT. Są to ceny tzw. podstawowe – od tych cen potrącane są
zanieczyszczenia jak też procenty nadmiernej wilgotności.
Trudno już dziś określić jak będzie się kształtować poziom cen skupu
w najbliższym okresie – czy będzie wyższy?
Ceny tuczników
Po wzroście cen skupu jaki wystąpił na początku lipca – teraz nastąpił
pewien spadek. Na dzień 24 lipca br. ceny skupu tuczników są na poziomie
3,65 zł/kg wagi żywej plus VAT. Nic nie wskazuje na to, aby mogły szybko
wzrastać – raczej się lekko obniżą – czas pokaże.
Inne wiadomości
Rolnicy mogą czynić starania o uzyskanie rolniczych inwestycyjnych
kredytów preferencyjnych, które oprocentowane są na poziomie 1,78
– 3,56 %.
Banki Spółdzielcze rozpoczęły przyjmowanie wniosków kredytowych.
Więcej informacji w bankach i u doradców rolnych.
Agencja RiMR rozpoczęła przyjmowanie od rolników wniosków o renty
strukturalne. Wnioski o dofinansowanie inwestycji rolniczych z „Unijnych
środków” PROW 2007-2013 nadal nie są jeszcze przyjmowane.
Gminne Święto Plonów (Dożynki 2007) wraz z „Turniejem Wsi” planowane jest 25 sierpnia br. w Bliżycach.
Stanisław Kida

KRUs DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia rehabilitacji przez rolników
w Centrach Rehabilitacji KRUS. Rehabilitacja obejmuje schorzenia
narządu ruchu oraz kardiologiczne. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21
dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach kasy należy złożyć w
siedzibie oddziału regionalnego: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
od lekarza leczącego oraz wyniki badań krwi, moczu, EKG, opis RTG
klatki piersiowej, zaświadczenie od dermatologa, dla kobiet - badanie
ginekologiczne.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lekarz inspektor
KRUS wyda opinię o kwalifikacji do konkretnego ośrodka rehabilitacyjnego Kasy. Oddział Regionalny uzgadnia z zainteresowanym leczeniem
termin rehabilitacji. Osobie skierowanej na turnus rehabilitacyjny przysługuje zwrot kosztów przejazdu do Centrum Rehabilitacji Leczniczej na
podstawie pisemnego wniosku złożonego w CRR.
Ponadto informujemy, osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w
Centrach Rehabilitacji zobowiązana jest do wniesienia opłaty miejscowej
(klimatycznej). Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego
samorządu za pośrednictwem placówki rehabilitacyjnej. Wysokość opłaty
klimatycznej to kwota 25-50 złotych. Nadto informujemy, że ubezpieczeni
w KRUS mogą korzystać z leczenia rehabilitacyjnego w gabinetach wyposażonych przez KRUS. Na zabiegi w gabinetach kierują lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści. Zabiegi są bezpłatne. Wszelkich odpowiedzi
na pytania związane z rehabilitacją w uzyskają Państwo w Samodzielnym
Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS
Poznaniu nr telefonu 8525013, 8559935.

W dniach 14 – 15 sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu odbędzie się I Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, w ramach
którego odbędzie się Konkurs Polska Nalewka Roku 2007.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, realizując program promocji Wielkopolski poprzez promocję produktów regionalnych i
tradycyjnych, przyłączył się do organizacji festiwalu, który może
przynieść popularność wielkopolskiej żywności. Konkurs Polska
Nalewka Roku stwarza okazję, aby rodzinne receptury nalewek,
charakterystycznych dla polskiej tradycji, zachowały się w naszym
dziedzictwie kulinarnym.
Udział w Konkursie Polska Nalewka Roku 2007 mogą wziąć
wszystkie osoby pełnoletnie, które w domowych piwnicach, spiżarniach i na balkonach, według stworzonych przez siebie lub starych
rodzinnych receptur tworzą niepowtarzalne nalewki.
„To tradycja typowo polska, z owoców, ziół, korzeni, a nawet
kwiatów Polacy tworzą specjały, które powinny sławić nasz kraj w
Europie, dobra nalewka to słońce zamknięte w butelce” mówił na
spotkaniu organizacyjnym konkursu krytyk kulinarny Piotr Bikont.
Właśnie Piotr Bikont będzie przewodniczył Kapitule Dobrego
Smaku oceniającej zgłoszone do konkursu nalewki.
Laureatom konkursu poza tytułem Polskiej Nalewki Roku 2007
zostaną przyznane nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Proszę o powiadomienie wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem o konkursie, zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich
i Sołtysów Wsi, na obszarze Państwa gminy.
Serdecznie zapraszam wszystkich producentów nalewek, zarówno tych firmowych, jak i domowych, do zgłaszania swojego
udziału w konkursie.
Bliższe informacje o konkursie znajdą Państwo w załączonym
Regulaminie Konkursu „Polska Nalewka – 2007”. Dla wszystkich
chętnych do udziału w konkursie przesyłam także ankietę zgłoszenia do konkursu.
Uwaga: w/w Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszenia do Konkursu zainteresowani mogą otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy na
pokoju nr 1 oraz w Sekretariacie Urzędu.

WNIOSKI NA STYPENDIA!

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że jest możliwość pobrania wniosków na stypendia szkolne (pokój nr
7), ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 15
września 2007r.

WYNIKI BADAŃ
CZYSTOŚCI JEZIOR

Urząd Miasta i Gminy w Skokach wraz ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka zlecił badanie wód powierzchniowych
jezior na terenie gminy, które stanowią najpopularniejsze miejsca
kąpieliskowe.
Badania dokonano zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r w sprawie wymagań, jakimi
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. 2002 Nr 183,
poz. 1530).
Warunki tego Rozporządzenia spełniają następujące jeziora:
Karolewskie, Borowe, Włókna, Gackie.
Jeziora w których nie należy się kąpać to: Maciejak (Poznańskie),
Budziszewskie, Rościńskie.
W jeziorach tych stwierdzono obecność sinic. Sinice to organizmy
wodne wytwarzające toksyczne substancje, przez co mogą mieć
niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.
Karolina Stefaniak



PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2007
– PODSUMOWANIE KONKURSU!

Uczestnicy Konkursu „Piękna i Zielona Gmina 2007”, na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa gościli w piątek, 13 lipca na spotkaniu
w Budziszewicach.
Do udziału w tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono 25 posesji, w
tym 3 w kategorii „Najbardziej czyste i schludne obejście gospodarstwa rolnego” oraz 22 w kategorii „Najładniejszy indywidualny dom
z ogródkiem i obejściem”.
W I kategorii, Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca
Karolina Stefaniak, członkowie Maria Kozłowska, Stanisław Kida
i Łukasz Ogórkiewicz, która wcześniej dokonała przeglądu i oceny
zgłoszonych posesji, pierwsze miejsce i nagrodę w postaci podkaszarki
spalinowej przyznała gospodarstwu Haliny Łączyńskiej z Budziszewic.
Drugie miejsce i pawilon ogrodowy zyskał Stanisław Derpiński z
Budziszewic, a trzecie i kosiarkę 2000 V Danuta i Piotr Białachowscy
z Potrzanowa.
W II kategorii, za najpiękniejszy dom z ogródkiem, uznana została
posesja Kornelii i Roberta Koterasów z Kuszewa. Drugie miejsce
otrzymała posesja Kingi i Cezarego Lubawych z Potrzanowa, a trzecie nieruchomość Haliny Prus ze Skoków. Kolejne miejsca i kolejne
nagrody zyskały też nieruchomości: Lidii Sobocińskiej z Lechlina,
Bogumiły Janiszewskiej ze Skoków oraz Barbary i Witolda Tokarskich ze Skoków.
Ale atrakcyjne nagrody, nie ominęły też pozostałych uczestników
konkursu, a łączna wartość wszystkich wręczonych nagród wyniosła
ok. 5 tys. zł.
Przy ocenie posesji komisja brała pod uwagę min.: stan techniczny budynku (elewację, pokrycie dachowe, opłotowanie itp.), małą
architekturę (pergole, fontanny, skalniaki), porządek w najbliższym
otoczeniu działki, roślinność, estetykę, a także: wyposażenie posesji w
pojemniki na odpady stałe, w kompostownik oraz sposób postępowania
z odpadami płynnymi.
Spotkanie w Budziszewicach przebiegało w formie pikniku, a więc
towarzyszyły mu słodkie wypieki, grillowana kiełbaska oraz gorące i
chłodne napoje, a także muzyka, przy której bawić mogli się zarówno
najstarsi jak i najmłodsi, którą koordynował i umiejętnie repertuar
dobierał niezawodny Antoni Wiśniewski.
E. Lubawy

UWAGA MIŁOŚNICY KONI!

Od pewnego czasu na terenie naszej gminy działa Agroturystyczne
Centrum Sportów Konnych i Rekreacji STAJNIA POD LASEM www.
stajniapodlasem.com.pl
Gospodarstwo położone jest na skraju wsi Łosiniec w otoczeniu pól i lasów, a jego powierzchnia
to ponad 30 ha z czego 10 ha przeznaczono na łąki
i pastwiska, dzięki temu konie mają duże wybiegi i
przez większą część roku mogą się delektować soczystą trawą, a w zimie mają pod dostatkiem siana.
W stajni jest 15 boksów, a w chwili obecnej znajduje się tam 19 koni.
Dla gości przygotowano pokoje gościnne z pełnym węzłem sanitarnym i wyżywieniem. Na miejscu są dwa padoki do jazdy: jeden mały
– dla początkujących jeźdźców, drugi duży z parkurem dla bardziej
zaawansowanych.
Właścicielami gospodarstwa są Małgosia i Wiesiek, obydwoje
pasjonaci koni i jeździectwa. Dla swoich gości mają 10 koni do jazdy
wierzchem, kuce dla najmłodszych oraz doświadczonych instruktorów
jazdy konnej. Organizują jazdy konne, rajdy (jedno i kilku dniowe), zajęcia dla osób niepełnosprawnych (hipoterapia), obozy jeździeckie dla
dorosłych, młodzieży i dzieci, rodzinne wakacje w siodle, oraz imprezy
integracyjne dla firm i szkół. Prowadzą także pensjonat dla koni.
Wszystkich miłośników jazdy konnej, jak i tych którzy chcą dopiero
spróbować jazdy w siodle zapraszamy serdecznie do Łosińca, tel. 694
404 454, 512 184 030.
Karolina Stefaniak

PODZIĘKOWANIE!

Nawiązując do obchodów XV Dni Miasta i Gminy Skoki serdecznie
dziękujemy wszystkim Sponsorom za udzielenie wsparcia finansowego
i rzeczowego.
Wśród Sponsorów i Wspierających organizację Święta naszego
miasta znalazły się instytucje, firmy i osoby prywatne.
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w
Skokach, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Komisariat Policji w Skokach, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Hipokrates” w Skokach, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w
Skokach, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skokach, Fundacja
„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżyczach, Wielkopolskie Kopalnie
KRUSZGEO w Poznaniu, Gospodarstwo Rybackie w Skokach, Bank
Spółdzielczy w Gnieźnie / O w Skokach, Piekarnia „Odnowa – Bis”
w Skokach, Paweł Kubicki – Restauracja „Stary Fortepian” w Skokach, Arletta i Andrzej Pilaczyńscy - Skoki, Hanna Sudoł – „Ranczo
w dolinie” Dąbrówka Kościelna, Andrzej Bystry – Zakłady Mięsne
Swarzędz, Pizzeria „Verona” w Skokach, Beata Pytlińska „Kram”
w Skokach, Agnieszka Jankowska - Skoki, Ewa Rybicka - Wągrowiec,
Zdzisław Serwatka - Mieścisko, Krzysztof Nowicki –Mieścisko, Józef
Nowicki- Mieścisko, Tadeusz Noygebauer – Mieścisko, Tadeusz Smacha – Skoki, Grzegorz Owczarzak „Szyszka” - Skoki, Anna Jachna
„Apteka pod Moździerzem” w Skokach, Maciej Wójcik AXEL – Met
w Skokach, Barbara i Dominik Korzanowscy - Skoki, Anna i Marian
Laskowscy „THERMOLAM” w Skokach, Wiesław Szczepański,
Małgorzata Bobraniecka, Sława i Wojciech Bejmowie - Łosiniec,
Barbara i Marek Jóźwiakowscy - Damasławek, Andrzej Gierzig Skoki, Danuta Deminiak -Skoki, Janina i Jan Dziurkowie - Skoki,
Iwona i Krzysztof Migasiewiczowie – Skoki, Zofia i Józef Gronowscy
- Skoki, Eugenia Cieślowska - Skoki, Sklep „Upominek” w Skokach,
Sklep „Patrycja” w Skokach, Stajnia „Pod lasem” w Łosinicu, Stajnia „Jach” w Wapnie, Zespoły Śpiewacze, Chóry, Zespoły Taneczne
Miasta i Gminy Skoki.

NOWY PLAC ZABAW

Wielu z Państwa zauważyło, wzmożony w ostatnim czasie, ruch na
placu przy skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Podgórnej. Związany jest
on z rozpoczęciem na tym terenie inwestycji, której realizacja w sposób znaczący podniesie estetykę osiedla. Inwestycja ta jest kolejnym
krokiem sukcesywnej zmiany wizerunku naszego Miasta.

Realizację projektu pn. - Zagospodarowanie osiedlowego terenu
zieleni - przeprowadzimy w dwóch etapach tj.: do końca lipca wykonana
zostanie część przeznaczona na plac zabaw dla dzieci. Zakres prac
obejmie: uporządkowanie terenu, wyznaczenie alejek oraz miejsc pod
urządzenia zabawowe, założenie trawników i zamontowanie urządzeń
zabawowych. W drugim etapie - planowanym na przełomie sierpnia
i września br. - zagospodarujemy część przeznaczoną na boisko dla
dzieci i młodzieży. Boisko otoczone zostanie pasem zieleni zapewniającym użytkownikom bezpieczną i przyjemną zabawę, a okolicznym
mieszkańcom miłe dla oka otoczenie.
Blanka Gaździak



LATO Z FUNDACJĄ

Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” podobnie jak w latach
ubiegłych, tak i w tym roku, przygotowała dla swych podopiecznych
letni wypoczynek w formie kolonii i półkolonii. Podczas dwóch tygodniowych turnusów w Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczynkowym w
Rogoźnie wypoczywało 140 kolonistów. Pobyt stanowił połączenie
zabawy z nauką. Poza kąpielą się w tamtejszym jeziorze, skokami na
bungy, jazdą na quadach czy zabawą na dyskotekach integracyjnych,
dzieci uczestniczyły w spotkaniach terapeutycznych z pedagogiem
szkolnym oraz z logopedą.
Władze Fundacji zadbały, by równie atrakcyjny był program półkolonii organizowanych w Jabłkowie pod hasłem „Celtowie na ziemiach
polskich”. Przez ponad dwa tygodnie, od 2 do 19 lipca, tamtejszy
park tętnił życiem. Wśród starych drzew rozstawiono stanowiska, na
których dzieci pod okiem studentów archeologii, mogły poznawać
celtycką sztukę oraz uczyć się garncarstwa, tkactwa, pieczenia podpłomyków oraz strzelania z łuku. Szkoda tylko, że przebieg warsztatów archeologicznych zakłócała niesprzyjająca aura. Na szczęście
organizatorzy wypoczynku znaleźli sposób na niepogodę. Kiedy na
dworze lało, dzieci poznawały przeszłość, zwiedzając muzea -m. in.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie. Były także wyjazdy do kina lub gdy wreszcie
pogoda dopisała, nad jezioro. Letni wypoczynek z celtycką przeszłością w tle cieszył się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Te, które
połknęły archeologicznego bakcyla, czekają z utęsknieniem na festyn
archeologiczny planowany na pierwszy weekend sierpnia.
Lidia Błachowiak

LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI

Jak co roku, także w trakcie tego lata, nasza placówka staje się na czas
wakacji miejscem wypoczynku dla swoich podopiecznych. Uczniowie
podczas przerw wakacyjnych zarówno zimowych, jak i letnich korzystają
bardzo chętnie z form rekreacji oferowanych przez nauczycieli i wychowawców, zapewniających opiekę i organizację wypoczynku.
Mimo niesprzyjającej aury udało się wykorzystać kilka upalnych dni
na pobyt na strzeżonej plaży w Kłecku, gdzie dzieci z radością korzystały z kąpieli w jeziorze. Odwiedziły też Park Dinozaurów „Zaurolandia”
w Rogowie, który zwiedziły w towarzystwie przewodnika i zdobyły
wiele informacji o świecie prehistorycznym, fascynującym nie tylko
najmłodszych. To czego dotychczas dowiadywały się podczas zajęć
lekcyjnych i indywidualnych lektur, w Rogowie mogły zweryfikować
„na żywo” i na kilka godzin przenieść się w odległe czasy, gdy naszą
planetę zamieszkiwały dinozaury.
Miłośnicy kina uczestniczyli w seansie „Shrek Trzeci” w Poznaniu.
Uczestnicy półkolonii odwiedzili także basen w Obornikach, gdzie
zażywali kąpieli pod okiem ratownika. Dużo czasu poświęcono także
na ulubione przez dzieci zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy
sportowe, zajęcia taneczne i plastyczne.
Na zakończenie pierwszego turnusu zaprezentowano przygotowywane przez czas jego trwania układy taneczne i artystyczne, w których
wykonanie dziewczęta włożyły wiele wysiłku i zaangażowania.
Duża frekwencja dzieci, ich zaangażowanie i zadowolenie malujące
się na opalonych buziach, humor i jak zwykle niespożyta energia są
dla organizatorów i opiekunów dowodem na to, że Szkoła Podstawowa
w Skokach to przyjazne miejsce dla uczniów także podczas wakacji, a
pobyt na półkoloniach to dla wielu jedyna forma wypoczynku.
A. Wasylewicz

„SŁONECZNY FESTYN”
– IMPREZA NA 102!

Dnia 16.07.2007r. Rada Sołecka wraz z Kołem Gospodyń w Wiejskich w Potrzanowie, jak co roku zorganizowali Festyn dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych dobrą zabawą. Zapowiadało
się deszczowo, dlatego organizatorzy przygotowali go pod hasłem
„SŁONECZNY FESTYN”. Teraz możemy powiedzieć , że impreza
pod tym hasłem udała się na 102. Wiele konkurencji rozbawiło najmłodszych i najstarszych uczestników zabawy. W tym samym czasie
ruszyła wielka loteria pod hasłem „każdy wygrać może”.
Zaproszeni goście śledzili zmagania i dopingowali uczestnikom
zabawy tj. Burmistrz Tadeusz Kłos z żoną, Dyrektor Biblioteki - pani
Skrzypczak i pani Stefaniak, Kierownik Zakładu Produkcyjnego
„LEMAR” wraz z żoną, Przewodniczący Rady Powiatowej pan Migasiewicz.
Największą atrakcją tegorocznej imprezy był rozegrany mecz kucia
piłką czyli gra w dwa ognie. Stanęły na przeciwko siebie dwa silne
zespoły, Panie z KGW kontra Rada Sołecka. Przed rozpoczęciem
gry zespoły w humorystyczny sposób ośmieszali i zachęcały przeciwników do walki. Niesamowity doping widzów był tak wyrównany ,
że do końca nie można było wyłonić faworyta. Szczęśliwcami w tym
zażartym boju okazała się Rada Sołecka. Po meczu zespoły wymieniły
się koszulkami.
O godzinie 20.00 Kabaret „Niedej się” rozbawił publikę swoim programem artystycznym. Zaczęła się zabawa na całego i w tym momencie
pałeczkę przejął zespół AKCES.
Panie z KGW częstowały własnymi wypiekami , tradycyjnym chlebem
ze smalcem i kiełbasą z grilla W przerwach między granymi kawałkami
muzycznymi ,rozstrzygnięto loterię, a szczęśliwym rozdano mnóstwo
drobnych rzeczowych nagród. Nagrodą główną był własnoręcznie
upieczony tort, a fundatorką tej słodkości była radna z naszej wsi
Anna Kaczmarek.
Na koniec w imieniu organizatorów dziękuję wszystkim sponsorom
oraz wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej wspaniałej
zabawy.
Stanisław Kaczmarek

ZAŚPIEWAJĄ W ŁAGIEWNIKACH!

Normą stało się już to, że członkowie Skockiego Chóru Kameralnego i Wągrowieckiego Chóru Kameralnego wspólnie śpiewają i
wypoczywają.
Tak będzie też w dniach od 11 do 16 sierpnia br. W tym czasie
chórzyści w towarzystwie najbliższych przebywać będą na wycieczce
turystyczno-krajoznawczej, w czasie której zwiedzać będą: Kraków i
Zakopane oraz Lewocze na Słowacji. Będzie też wypad do Wiednia.
Zwiedzając południową Polskę, Słowację i Austrię chóry dadzą też
wspólne koncerty we wszystkich tych krajach. Pierwszy raz ich śpiew
będzie towarzyszył mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie Łagiewnikach i na żywo transmitowany będzie przez program I Telewizji Polskiej w niedzielę – 11 sierpnia o godzinie 7:00.
Połączone chóry pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego zaśpiewają też w zabytkowym kościele w Lewoczy na Słowacji oraz w kościele
polskim pw. Świętego Jakuba w Wiedniu.
E. Lubawy

UWAGA PRACA !!!
NAFTOR Sp. z o.o. w Rejowcu Poznańskim
przyjmie do pracy w charakterze wartowników
i ratowników p.poż.

Warunki do omówienia pod numerem tel. 510 294 531.
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NA ROWERZE PRZEZ GMINĘ

Po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy ale i nie tylko mogli wziąć
udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki.
Tym razem ścieżka prowadziła w innym kierunku (poprzedni rajd
był do Budziszewic). Rowerzyści grupą ok. 40 osób wyruszyli z rynku
w Skokach żegnani przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i kierując się
ulicami miasta przez Rejowiec, Stawiany i Pawłowo Skockie wyjechali
poza gminę do Dąbrówki Kościelnej gdzie znajdowała się meta rajdu,
a mianowicie w Gospodarstwie Agroturystycznym RANCZO W DOLINIE Hanny Sudoł www.ranczowdolinie.pl .
Zanim rowerzyści zajechali na metę czekały ich ciekawe atrakcje,
min. zatrzymaliśmy się na odcinku drogi Rejowiec-Stawiany aby zobaczyć proces wypalania węgla drzewnego, mało kto z mieszkańców
naszej gminy wie iż na jej terenie znajdują się prawdziwe piece do
wypalania węgla drzewnego takie same jakie można spotkać np. na
bieszczackim szlaku.
Co niektórzy mogli także zobaczyć na trasie prawdziwego dzika, na
szczęście nie wybiegł on nam na drogę, ale był zamknięty w zagrodzie
Gospodarstwa Agroturystycznego Jana Mańki w Pawłowe Skockim.
Po szczęśliwym dobrnięciu na metę Hania ugościła nas plackiem
drożdżowym, chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Była też
kaszanka, kiełbasa, oraz kawa i herbata.
Tym razem na mecie nie było konkursu, lecz główną atrakcję stanowiły Quady, którymi można było jeździć do woli na rozległych łąkach
Rancza w Dolinie. Wszyscy którzy nie byli mogą żałować, a to z racji
tego iż organizatorzy zapewnili także bezdeszczową pogodę choć aura
przed rajdem na to nie wskazywała. Organizatorzy dziękują Komisariatowi Policji w Skokach za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
na najbardziej niebezpiecznych odcinkach rasy. Kolejny rajd już po
wakacjach 15 września z metą w Grzybowie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Karolina Stefaniak

SKOCZANIE UCZESTNIKAMI
„ŻAGLI DLA WSZYSTKICH”

Niezapomnianą przygodę przeżyło 24 dzieci i młodzieży, w tym wielu
„sprawnych inaczej”, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skokach, którzy w sobotę – 14 lipca br w towarzystwie pracowników
Ośrodka oraz rodziców i opiekunów gościli w Ośrodku Żeglarskim
„Mewa” w Kiekrzu.
Już na wstępie, gorąco witani
przez gospoda rzy Ośrodka Żeglarskiego pod
przewodnictwem
komandora Jóźwiaka, obdarowani
zostali koszulkami
z nadrukiem nazwy
imprezy – „Żagle
dla wszystkich”.
Teraz też, skoczanie mogli skorzystać z napojów, by za chwilę stać się
głównymi pasażerami wszystkiego co pływa po jeziorze Kierskim, a
więc żaglówek, łódek, motorówek oraz rowerów i tramwaju wodnego.
Imprezie na wodzie towarzyszyły też atrakcję na lądzie oraz grill i
różnego rodzaju napoje.
Każdy młody skoczanin, uczestnik imprezy otrzymał też dyplom
uczestnictwa, a na drogę paczkę ze słodyczami. Natomiast kierownictwo skockiej grupy wróciło z zaproszeniem organizatorów do kolejnego
przyjazdu do Kiekrza w m-cu wrześniu br.
„Żagle dla wszystkich”, to impreza organizowana przez Klub Żeglarski z myślą o „sprawnych inaczej” od 2002 roku, której gośćmi niemal
od jej początku są młodzi skoczanie.
E. Lubawy

WRÓĆMY DO KLEINWELKE

W piękną ostatnią niedzielę maja, najmłodsze dzieci z Grupy Artystycznej „Skoczki” wybrały się w swoją pierwszą zagraniczną podróż . Udaliśmy
się do Niemiec , do parku dinozaurów w Kleinwelke. Naturalnej wielkości
dinozaury zrobiły na dzieciach i nie tylko, ogromne wrażenie. Poczuliśmy
się jak w wielkim Parku Jurajskim miliony lat temu.
Dużo radości sprawiła wszystkim zabawa w małpim gaju, gdzie mogliśmy do woli wspinać się po wiszących mostach, skakać na linach między
drzewami i pokonywać przeszkody na wcale nie małej wysokości. Na
koniec każdy mógł sprawdzić swoją orientację w ogromnym labiryncie,
i jak nas zapewniał pan przewodnik, dzieci sobie doskonale poradziły z
wyjściem z labiryntu, gorzej było z dorosłymi mieliśmy wcale nie małe
problemy.
Na tak miłej zabawie czas jednak bardzo szybko minął i trzeba było
wracać do Skoków.
Pierwsza podróż zagraniczna Skoczków, chociaż krótka to już wspomnienie, myślimy o kolejnej, ale to już po wakacjach.
G. Bałażyk
Jeśli lubisz tańczyć i chcesz tańczyć dobrze. Możesz doskonalić kroki
tańca towarzyskiego w Bibliotece w Skokach.
Już od września rozpoczynamy kolejny kurs tańca towarzyskiego pod kierunkiem instruktora ze szkoły tańca w Poznaniu.
Zapisy przyjmujemy do 20 sierpnia 2007 roku w bibliotece codziennie od
godz. 8.00 do 16.00 lub telefonicznie (061 8925199)
Zapraszamy - to nie tylko nauka, ale i wspaniała zabawa.

NIECODZIENNY KONCERT
W SKOCKIM KOŚCIELE

W piątek 6 lipca w wypełnionym po brzegi kościele pw. Św. Piotra
i Pawła w Skokach miał miejsce niecodzienny koncert muzyki GOSPEL.
Koncert odbył się za
sprawą tego, że w skockim gimnazjum w dniach
1-8 lipca odbywał się
obóz muzyki Gospel zorganizowany przez Fundację Pro Novis istniejącą
od 2003 i zajmującą się
organizacją Warsztatów
Muzyki Gospel. Wydarzenia te, są inicjatywą
ludzi wierzących, którzy
kochają muzykę gospel i poprzez nią chcą dzielić się z innymi ludźmi
wartościami wspólnymi dla wszystkich chrześcijan. Fundacja działa
na zasadach non-profit.
W skockim gimnazjum spotkała się grupa ok. 60 osób z całego kraju
by pod przewodnictwem czarnoskórego Briana Fentressa rewelacyjnego solisty, pełnego energii i entuzjazmu uczyć się śpiewu i tańca
Gospel. Brian Pochodzi z USA. Wychował się w rodzinie o chrześcijańskich korzeniach i już od dziecka miał styczność z tym rodzajem
muzyki. W roku 2005 Brian był gościem III Poznańskich Warsztatów
Gospel, wiosną 2006 roku prowadził warsztaty we Wrocławiu, a także
w ubiegłym, 2006 roku poprowadził IV Poznańskie Warsztaty Gospel,
w których uczestniczyło około 450 chórzystów. Muzyka gospel wyraża
to, w co Brian wierzy, dlatego poświęca się temu bez reszty i czerpie
z tego ogromną satysfakcję.
Więcej na temat warsztatów i obozu gospel dowiesz się ze strony
www.warsztatygospel.pl
Karolina Stefaniak
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Z kart historii

ADOLF SARNECKI

Adolf Sarnecki urodził się 8 maja 1898 r. w Szreńsku w powiecie
mławskim na Mazowszu. Ojciec, Stanisław, zmarł w 1901 r. Matka,
Stefania ze Smolińskich, najpierw wychowywała piątkę dzieci, później
żyła u ich boku, raz na utrzymaniu córki, później, już po II wojnie
światowej, syna Adolfa. Zmarła w 1948 r. w Lesznie.
W 1904 r. Adolf wraz z braćmi, Stanisławem i Romanem oraz siostrami, Franciszką
i Kazimierą, przenosi się do Mławy. Po
ukończeniu 7 - klasowej szkoły powszechnej
w Nieborowie, od 1913 roku jest słuchaczem
Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy.
Wybucha wojna. Przesuwający się front
rozdziela rodziny. W sierpniu 1915 roku,
niesiony nadzieją niepodległościową, Adolf
Sarnecki zaciąga się do Legionów, formowanych z Polaków przez Niemców przeciwko
Rosji. Po przebytej kampanii na froncie, w
czasie tzw. kryzysu przysięgowego w połowie
1917 roku, ucieka z Legionów odmawiając
złożenia przysięgi na wierność państwu niemieckiemu. Po kilkumiesięcznym ukrywaniu
się aresztowany przez Niemców i osadzony
w więzieniu w Łowiczu. Potem brawurowa
ucieczka z więzienia do Warszawy, gdzie
już od połowy 1917 r. tworzyło się polskie
szkolnictwo wszystkich szczebli.
Tu Sarnecki uzupełnia wykształcenie:
najpierw kończy roczny kurs maturalny w
Państwowym Seminarium Nauczycielskim
im. Stanisława Konarskiego / 1918 - 1919
r./, później studia w Państwowym Wyższym
Kursie Nauczycielskim / 1926 r./. Nauka
była możliwa dzięki płatnym urlopom z
pracy w państwowym szkolnictwie podstawowym, w którym zobowiązywał się odpracowywać stypendia.W czasie nauki już,
począwszy od 1919 r., rozpoczyna praktykę
nauczycielską w Chruślinie, by w 1924 r.
być już kierownikiem dwuklasowej szkoły
powszechnej w Nieborowie. Po studiach,
gruntownie wykształcony i, mimo młodego
wieku, posiadający kilkuletnią praktykę,
Sarnecki rozpoczyna pracę w administracji
szkolnej na terenie Kuratorium Okręgu
Szkolnego Wileńskiego, kolejno jako
podinspektor, a od 1927 r. jako inspektor
szkolny. 1 XI 1929 r. obejmuje stanowisko
inspektora szkolnego powiatu słonimskiego
w województwie nowogrodzkim / obecnie
na Białorusi/, gdzie pracuje do wybuchu II
wojny światowej.
Za udział w walkach niepodległoścowych
w czasie I wojny odznaczony został po 1930
r. Krzyżem Niepodległości, by w 1935 r.
zostać posłem na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, rekomendowany przez Okręg Wileński i Nowogródzki Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego. Ponownie wybrany posłem
w 1938 r. pracował w komisjach wojskowej
i oświaty, koncentrując się na organizacji
szkolnictwa powszechnego i budowy szkół.
Za wkład w rozwój szkolnictwa odznaczony
Złotymi Krzyżami Zasługi.
Wybuch kolejnej wojny zastaje Adolfa
Sarneckiego w Warszawie, a podróż służbowa na obrady Sejmu prawdopodobnie
ratuje mu życie, kiedy po 17 września 1939
r. na tereny Kresów wkracza krwawo Armia Czerwona. W czasie okupacji dorabia
naprawą damskich pantofli, współorganizując tajne nauczanie. Później wybuch i
upadek powstania warszawskiego, obozy
przejściowe w Ursusie i Pruszkowie, wywózka do Nowego Sącza, gdzie zastaje go
wyzwolenie.
Jeszcze przed końcem wojny Sarnecki
wraca do Warszawy, włączając się do organizowania nowego szkolnictwa polskiego.
Już w końcu marca 1945 r. oddelegowany
do pracy w Lesznie, gdzie w lipcu 1945
r. kończy się pierwszy powojenny i jakże
nietypowy, bo trwający tylko 5 miesięcy,
rok szkolny.
W czerwcu 1945 roku Sarnecki obejmuje
funkcję inspektora szkolnego w Lesznie,
mianowany nim przez Kuratorium Okręgu
Szkolnego Poznańskiego. Niestety, kwalifikacje i wykształcenie, jakie posiadał okazały się newystarczające, a właściwie zbyt
wysokie, w okresie najbrutalniejszej walki
klasowej przełomu lat 40. i 50. XX wieku.
Wspaniale zapowiadająca się kariera zawodowa w powojennej Polsce, której dalszymi
etapami były kolejne funkcje w Komisji
Kontroli Szkół i przewodniczącego Komisji
Zdrowia przy Powiatowej Radzie Narodowej w Lesznie oraz funkcja ławnika przy
Sądzie Okręgowym, została przerwana. W
czerwcu 1950 r., po ujawnieniu szczegółów
przedwojennej pracy zawodowej w szkolnictwie tzw. sanacyjnym, a w szczególności
pełnienia obowiązków posła na Sejm RP i to
w okresie dwóch kadencji, decyzje Komisji
Kontroli Partyjnej przy KW PZPR w Poznaniu pozbawiają go dotychczasowych funkcji
i skutkują przeniesieniem w stan spoczynku
- tak zaczyna się ,,zesłanie”. Pozbawiony
stanowisk, funkcji i dorobku zawodowego,
we wrześniu 1950 r. Sarnecki po raz kolejny

Adolf Sarnecki

zaczyna wszystko od początku - najpierw
w Powszechnej Szkole Specjalnej nr 6 w
Lesznie, a po przeniesieniu w marcu 1951
r., w szkole specjalnej, działającej przy
Państwowym Zakładzie Wychowania Zapobiegawczego w Antoniewie pod Skokami.
Był kolejno nauczycielem kontraktowym,
wychowawcą świetlicowym, kierownikiem
szkoły podstawowej, aż po funkcję wicedyrektora szkoły specjalnej w Antoniewie.
Również życie osobiste Sarneckiego nie
było usłane różami. Kalectwo, ciągłe przeniesienia w pracy, wybuch II wojny światowej, krótka kariera w Lesznie a potem
praca w odległej od centrów placówce w
Antoniewie, nie sprzyjały zakładaniu rodziny. Całe życie opiekował się też samotną
siostrą Kazimierą, która wiernie podążała
za nim. W połowie lat 50. Sarnecki żeni
się jednak z koleżanką z czasów powstania
warszawskiego, Haliną Kulczyk, łączniczką
AK na teren Wielkopolski, psychologiem z
wykształcenia. Małżeństwo ich jednak nie
było szczęśliwe, żona nie potrafiła adaptować się w antoniewskich lasach. Chcąc być
może ratować ten związek, jeszcze w marcu
1954 r. Sarnecki starał się o przeniesienie do
Szczecina, jednak bezskutecznie. Krótko po
ślubie jego żona wyjechała do Wrocławia.
Ten niezwykły człowiek zmarł 9 stycznia
1960 r. i został pochowany w Skokach. Po
kilku latach w tym samym grobowcu obok
niego spoczęła siostra, Kazimiera. Niestety,
informacji o niej próżno szukać na tablicy
nagrobnej. Ponoć osoba, która po śmierci
Kazimiery miała zadbać o wyrycie jej imienia nie uczyniła tego.
Warto jednak zatrzymać się czasami przy
mogile, znajdującej się w cieniu wielkiego
dębu - tym bardziej, że prywatnymi środkami odnowiona ona została w ubiegłym
roku.
opracował Krzysztof Jachna
IX 2005 r.

SKOCKI KALEJDOSKOP

Uczestnicy wyjazdu do Kleinwelke.

Słoneczny festyn w Potrzanowie.

Uczestnicy rajdu do Dąbrówki Kościelnej.

Półkolonie Szkół Fundacji.

Pogoda nie była przeszkodą dla uczestników letnich imprez przy Szkole Podstawowej.

Finał Konkursu Pięklna i Zielona Gmina 2007.

Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa na Gali Produktów Regionalnych.

Żagle dla wszystkich.

