
17 października 1987 r. wierni 
Parafii pw. Św. Stanisława Bi-
skupa w Lechlinie witali nowego 
proboszcza, księdza Tadeusza 
Patelkę. Jak zwykle w takim mo-
mencie zastanawiali się też jakim 
księdzem, czy też jakim człowie-
kiem będzie nowy proboszcz.  

20 lat w służbie 
parafian!

Czytaj na str.  5

Drugi rok z rzędu skoczanie 
mieli możność podziwiać kolarzy, 
uczestników 64 Wyścigu Tour De 
Pologne, którego trasa w dniu 12 
września br. wiodła przez Skoki. 

Gorąco witani przez kibiców, pierwsi uczest-
nicy IV etapu wyścigu prowadzącego z Chojnic 
przez Piłę, Chodzież, Wągrowiec i Murowaną 
Goślinę do Poznania, a liczącego 242 km na 
czele z Niemcem Sebastianem Langiem i 
Brazylijczykiem Murilo Antonio Fischerem  
pojawili się w Skokach o godz. 15:10.

Ostatecznie zwycięzcą IV etapu z metą w 
Poznaniu został Włoch Danilo Napolitano.  

E. Lubawy

Tour de Pologne!

Zaśpiewali 
w Łagiewnikach!

W dniach od 11-08-2007 r. do 
16-08-2007 r. Chóry Kameralne 
ze Skoków i Wągrowca wyjechały 
w podróż artystyczno – wypoczyn-
kową. 

Czytaj na str. 4 
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OSTATnI MOMEnT 
nA WyMIAnę DOWODu !!!

W związku ze zbliżającym się 31 grudnia 2007 dniem, w którym  upły-
wa  termin  wymiany książeczkowych dowodów osobistych informuję, 
że wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane dodatkowo 
w miesiącu październiku br. w soboty w  godzinach od 9-tej do  13 –tej 
w urzędzie Miasta i Gminy  Skoki,  pokój nr 4.

Dokumenty,  które należy  złożyć osobiście  przy  wymianie dowodu 
osobistego

· wniosek (druk do pobrania w Urzędzie  lub  u sołtysa)
· 2 aktualne  fotografie (widoczne lewe ucho)
· odpis skrócony  aktu urodzenia  dla osób stanu wolnego, które  

urodziły się poza Gminą Skoki  lub odpis aktu małżeństwa dla po-
zostałych osób, które zawarły  małżeństwo poza Gminą Skoki.

· opłata 30  zł przyjmowana przy składaniu  wniosku.
UWAGA! Będzie również  możliwość zrobienia  zdjęć na miejscu  

w  Urzędzie   - 4 sztuki  za 15 zł.

GOŚCILI PRZyJACIÓŁ
na zaproszenie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z pięciodnio-

wą wizytą w Skokach przebywali wędkarze zrzeszeni w ASV Bardowick. 
Stowarzyszenie wędkarskie w Bardowick działa od 31 lat i aktualnie 
zrzesza 307 miłośników wędkarstwa. 

Niemieckim wędkarzom towarzyszyły ich małżonki, którymi w Polsce 
opiekowały się żony skockich wędkarzy.  

W trakcie pobytu goście wraz ze skockimi kolegami wzięli udział 
w gruntowym i spławikowym połowie węgorzy na j. Rościńskim, w 
połowie szczupaków i okoni z łodzi na jeziorach Maciejak i Liskówka 
oraz w połowie karpi na stawach hodowlanych Spółki Rybackiej w 
Skokach.  

Młodzi niemieccy wędkarze towarzyszyli też członkom Koła Ło-
wieckiego w polowaniu na kaczki.

Wizyta w Skokach posłużyła też gościom do zwiedzenia naszego 
kraju. Była więc wizyta w Poznaniu, z pobytem na Starym Rynku oraz 
w Parku Wilsona i w Palmiarni połączona z odwiedzinami Starego Bro-
waru. Kolejny dzień przeznaczono na wycieczkę do osady w Biskupinie 
i do Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. 

Zacieśnieniu znajomości i przyjaźni służyły też spotkania wieczorne 
w siedzibie Koła oraz u pana Mariana Deminiaka, gdzie goście znaleźli 
zakwaterowanie. 

Wycieczka gości z Bardowick stanowiła rewizytę i była kolejnym 
dowodem rozwijającej się kilkuletniej współpracy między ludźmi o 
podobnych zainteresowaniach. Wcześniej, bo w m-cu czerwcu br skoccy 
wędkarze gościli w Bardowick, gdzie wśród trzynastu drużyn i 65 węd-
karzy rywalizowali w zorganizowanych przez ASV zawodach wędkar-
skich. Zawody te przyniosły zadowalające wyniki naszej reprezentacji. 
Startujący w nich prezes Koła Alojzy Pacholski łowiąc 13 kg ryb zajął 
3 miejsce w swym sektorze, a Zbigniew Kujawa i Piotr Babrakowski 
zdobyli równorzędne 4 miejsca w kolejnych sektorach. 

E. Lubawy   

ZAKOŃCZEnIE WIEJSKIEJ LIGI 
Dobiegł końca Turniej Wiejskiej Ligi Piłki nożnej 2007. Rozgrywki 

Turnieju, który rozpoczął się 8 lipca br i trwał przez kolejnych 10 
niedziel, a w trakcie którego padło łącznie 137 bramek, zakończyły 
spotkania drużyn: Potrzanowa i Pawłowa Skockiego – wynikiem 7:5, 
oraz Rakojad i Łosińca wynikiem 3:2.

Zdobywcą 20 punktów i zwycięzcą Turnieju została reprezentacja Po-
trzanowa, drugie miejsce z 11 punktami zajęła drużyna Rakojad, trzecie z 
ilością 10 punktów zyskała drużyna Pawłowa Skockiego. Czwarte miejsce 
z ilością 9 punktów przypadło reprezentacji Kakulina, a piąte z 5 punktami 
drużynie Łosińca. Wszystkie reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach 
zostały uhonorowane pucharami i dyplomami, a na planowanym spotkaniu 
z burmistrzem zostaną obdarzone sprzętem sportowym. 

E. Lubawy    

CySTERSKI 
SZLAK ROWEROWy 

W GMInIE SKOKI
Związek Międzygminny „Puszcza Zie-

lonka” oraz Stowarzyszenie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego „Komuni-
kacja” wspólnie opracowały koncepcję 
„Cysterskiego Szlaku Rowerowego” (w 
skrócie CSR) na trasie od Poznania do 
Łekna. Szlak ten prowadzi przez naj-
ważniejsze miejsca związane z Cyster-
sami na terenie północnej Wielkopolski: 
Owińska, Wągrowiec, Tarnowo Pałuckie 
i Łekno. Oraz gminę Skoki.

Na jego trasie planuje się również zor-
ganizowanie dodatkowych imprez, które 
będą uzupełniały ofertę już istniejącą 

(coroczny Festyn na Zbylutowym Grodzie w Tarnowie Pałuckim 
i Łeknie, Jarmark Cysterski w Wągrowcu itd.).

Trasa „Cysterskiego Szlaku Rowerowego” przebiega przez teren 
trzech powiatów poznańskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckie-
go, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Poznań, Czerwonak, 
Murowana Goślina, Swarzędz, Kiszkowo, Skoki, Wągrowiec, 
Mieścisko. 

Szlak ma kształt pętli, liczy 143 km i jest oznakowany oficjalnym 
logo Szlaku Cysterskiego w Polsce. 

Przez gminę Skoki szlak przebiega ponad 40 km, wiedzie dwo-
ma odnogami z Dąbrówki Kościelnej. Pierwsza część odbija w 
stronę Pawłowa Skockiego w kierunku Bliżyc, Glinna, Jagniewic, 
Raczkowa i Kakulina i dalej opuszcza naszą gminę kierując się w 
kierunku Popowa Kościelnego w gminie Mieścisko. Druga odnoga 
wiedzie do Niedźwiedzin, Rejowca w kierunku Antoniewa, gdzie 
obok pomnikowego głazu narzutowego skręca do Skoków, gdzie 
ul. Rościńską wiedzie w kierunku Lechlina opuszczając naszą 
gminę przez Nowy Gościniec.

Na terenie naszj gminy obok wyznakowania trasy szlaku stanęły 
dwie tablice informacyjne w Lechlinie i Antoniewie, wybudowano 
także miejsce przystankowe w Rejowcu koło figury. 

Wybór formy aktywnego wypoczynku „na rowerze” w połączeniu 
z edukacją historyczną, wynika z efektów jakie uzyskane zostały 
na podstawie badań, na temat potrzeb turystycznych na obszarze 
Puszczy Zielonki, jak również tych, jakie przyniosła ankieta za-
mieszczona na stronie powiatu wągrowieckiego pt. „Każda opinia 
ma znaczenie”, która jednogłośnie ukazała potrzebę utworzenia 
trasy rowerowej. 

W celu pozyskania pieniędzy na wykonanie infrastruktury 
Szlaku, ZMPZ – lider przedsięwzięcia, złożył wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 21 tys. zł.

Otwarcie Szlaku odbędzie się 7 października, z okazji którego 
zorganizowany zostanie rajd rowerowy z metą w Dąbrówce Ko-
ścielne. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w rajdzie, 
skocka grupa dołączy do kolumny jadącej z Wągrowca pod prze-
wodnictwem Starosty wągrowieckiego pana Michała Piechockiego 
o godz. 11:45 na Rynku w Skokach. 

Karolina Stefaniak
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PODAnO DO PuBLICZnEJ WIADOMOŚCI WyKAZy:
• Nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. (obręb 
geodezyjny Szczodrochowo), przeznaczonych do zbycia w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. Działka nr 3/3 o pow 0,4425 ha 
– cena zbycia z VAT 148.352,00 zł. oraz działka nr 15/40 o pow. 3,0000 
ha – cena zbycia z VAT 768.600,00 zł.
• Nieruchomości gruntowej położonej w Lechlinie, zabudowanej 
budynkiem szkoły w budowie, przeznaczonej do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. Cena sprzedaży nieruchomości 
z VAT – 396.500,00 zł.
• Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych 
w Skokach w rejonie ulic Topolowej i Sosnowej tj.:
Działka nr 1669/2 o pow. 0,1331 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 55.876,00 zł;
Działka nr 1669/3 o pow.0,1271 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 53.436,00 zł;
Działka nr 1669/4 o pow.0,1177 ha, ul. Topolowa – cena zbycia 49.532,00 zł;
Działka nr 1669/6 o pow. 0,1120 ha ul. Sosnowa – cena zbycia 44.408,00 zł;
Działka nr 1669/7 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 43.676,00 zł;
Działka nr 1669/8 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 43.676,00 zł;
Działka nr 1669/9 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 43.676,00 zł;
Działka nr 1669/10 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 43.676,00 zł;
Działka nr 1669/12 o pow. 0,1222 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 43.920,00 zł;
Działka nr 1669/13 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 39.650,00 zł;
Działka nr 1669/14 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 39.650,00 zł;
Działka nr 1669/15 o pow. 0,1101 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 39.650,00 zł;
Działka nr 1669/16 o pow. 0,1082 ha, ul. Sosnowa – cena zbycia 39.040,00 zł;

PRZETARGI:
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na bieżące 
utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi w 
okresie zimowym 2007/2008. W związku z ogłoszonym przetargiem 
w wyznaczonym terminie wpłynęła do Urzędu 1 oferta. Cena oferty 
39.672,71 zł.
• Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokali mieszkal-
nych w budynku przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach. Do sprzedaży 
przeznaczono: 
lokal mieszkalny nr 3 o pow. użyt. 35,26 m2 – cena wywoławcza 
43.378,00 zł;
lokal mieszkalny nr 4 o pow. użyt. 36,01 m2 - cena wywoławcza 
44.100,00 zł;
lokal mieszkalny nr 5 o pow. użyt. 40,42 m2 – cena wywoławcza 
50.253,00 zł;
Przetarg zaplanowano na 12 października 2007 r.
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które są mieszkańcami Miasta i 
Gminy Skoki oraz spełniają określone w Zarządzeniu warunki.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 
136/1 o pow. 0,3683 ha, położonej w Grzybowie. Przetarg zaplanowano 
na 9 listopada 2007 r. Cena wyjściowa do przetargu 57.511,00 zł
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej  położonej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczo-
drochowo – obejmującej działkę nr 15/40 o pow. 3,000 ha. Przetarg 
zaplanowano na 14 grudnia 2007 r. Cena wywoławcza sprzedaży 
nieruchomości wynosi 768.600,00 zł
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej budynkiem szkoły w budowie, położonej w Lechlinie, 
obejmującej działkę nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 
ha. Przetarg odbędzie się 10 listopada br. Cena wywoławcza sprzedaży 
nieruchomości wynosi 396.500,00 zł.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Sławie Wlkp., obejmującej działkę nr 3/3 o 
pow. 0,4425 ha. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 
148.352,00 zł. Przetarg zaplanowano na 9 listopada br.

w okresie od 27 sierpnoa do 25 września 2007 roku

• Ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha, położoną w 
Skokach przy ulicy Wągrowieckiej nie odbył się ze względu na brak 
zainteresowania ofertą.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
• Przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku;
• Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 
2007/2008 szkół i przedszkola w Skokach;
• Założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2008;
• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8 
poz. 60 ze zmianami);
W związku z trudną sytuacją finansową najemcy komunalnego lokalu 
mieszkalnego, na wniosek zainteresowanego, rozłożono powstałe 
zadłużenie na 18 miesięcznych rat;
• Przekazania podległym jednostkom założeń do ich planów finan-
sowych na rok 2008;

SPRAWy BIEżąCE
• Zakończono budowę nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie 
- ul. Włókna I etap - podbudowa. W ramach zadania położono 
podbudowę na długości 1799 mb (szerokość 5,5 m). Całkowity 
koszt budowy drogi - 372 546,70 zł.  
• Zakończono budowę nawierzchni ulicy Polnej w Skokach..
• Rozpoczęto budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Potrzanowie, ul. Smolarki – I etap podbudowa. Projekt 
współfinansowany z FOGR – kwota dofinansowania 100 000 zł. 
Zadanie obejmuje ułożenie 1750 mb podbudowy (4 m szer.). 
Planowany termin zakończenia prac 20.10.2007 r. 
• Podpisano umowy notarialne sprzedaży działki nr 244/1 o pow. 
0,0143 ha położonej w Lechlinie oraz działki nr 68 o pow. 0,9400 
ha położonej w Kakulinie. 
• Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej 
na odcinku Skoki-Antoniewo oraz do rozproszonych gospodarstw 
w Bliżycach i Wysokiej.
• Sporządzono dokumentację na doprowadzenie wody do działek 
budowlanych w ciągu ulicy Poprzecznej w Skokach. W drodze 
zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę, który sieć wodociągową 
o długości 185 m wykona za kwotę 18.952,50 zł. Planuje się za-
kończenie prac do 20 października br.
• Trwa procedura zmiany studium i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki do 31 sierpnia br. przyjmowane były wnioski wła-
ścicieli dotyczące zmiany przeznaczenia poszczególnych działek. 
Po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu przewidzianych 
przepisami uzgodnień, sporządzony zostanie projekt studium, 
który będzie wyłożony do wglądu publicznego.
• Zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego. Łącznie przyjęto wnioski obejmujące 275 uczniów.  
Zakończono  prace porządkowe na terenie cmentarza w Potrza-
nowie.
• Trwają prace związane z budową placu zabaw dla dzieci przy 
skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Podgórnej. Zakres dotychczas 
wykonanych prac to: uprzątnięcie terenu, założenie trawników, 
wyznaczenie alejek spacerowych oraz placu pod urządzenia 
zabawowe, budowa piaskownicy, montaż urządzeń zabawowych 
dla dzieci, montaż infrastruktury parkowej. W najbliższym czasie 
zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni.
• Do 30 września br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej.
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Wszystkie założenia artystyczne zostały 
zrealizowane nawet z nawiązką. W niedzielę 
12-08-2007 r. chóry koncertowały na poran-
nej mszy św.(transmitowanej w TVP 1 w 
Łagiewnikach Krakowskich. Zaśpiewaliśmy 
też w bardzo unikalnym miejscu; w Kaplicy 
św, Kingi na poziomie 300 m pod ziemią, w 
kopalni Soli w Wieliczce, we wspaniałych 
warunkach akustycznych, czym wzbudziliśmy 
uznanie u przebywających w tym samym 
czasie w tej kaplicy innych grup wycieczko-
wych m.in. z Ukrainy. Owocem tego śpiewu 
(także w języku rosyjskim), była wymiana 
kontaktów, co być może będzie miało wpływ 
na przyszłoroczne decyzje wyjazdowe chó-
rów. Kilka utworów wykonaliśmy podczas 
zwiedzania Zakopanego w kościele p/w. 
Matki Boskiej Fatimskiej. Zaśpiewaliśmy 
także w kościele p.w.  św. Jakuba w Lewoczy 
na Słowacji. Koncertowaliśmy w kościele 
polskim Ojców Żmartwychwstańców w cen-
trum Wiednia na mszy św. i po niej, czym 
wzbudziliśmy wiele pozytywnych emocji u 
licznie zebranej na mszy św. Polonii. 

Patrząc na wyjazd od strony turystycznej, 
zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach, Wawel i krakowski rynek. W 
Zakopanem byliśmy na Gubałówce, zwiedzi-
liśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
na Krzeptówkach, Cmentarz na Pękowym 
Brzsku gdzie spoczywa wiele zasłużonych dla 
Podhala i Zakopanego osób m.in. K. Przerwa 
Tetmajer, W. Orkan, K. Makuszyński, H. Ma-
rusarzówna, B. Czech, i  inni. Tego samego 
dnia spotkaliśmy się  wszyscy przy wspólnym 
stole w stylowej karczmie na kolacji. Podano 
tradycyjne góralskie potrawy. Wszystko opra-
wione muzyką, tańcem i opowieściami górali, 
a także śpiewami i przyśpiewkami wielkopol-
skimi w wykonaniu biesiadników. Wspaniała 
zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 
Następny dzień to epizod Słowacki. Trasę  
przygotował i po niej przeprowadził i dużo o 
niej opowiedział uczestnik wycieczki, „bas” z 
chóru kameralnego z Wągrowca Pan Adam 
Celka. Zwiedziliśmy średniowieczne, dobrze 
zachowane, miasto Lewocza, leżące na szla-
ku handlowym z południa na  północ Europy, 
z doskonale zachowaną średniowieczną za-
budową i murami obronnymi i fragmentami 
fosy. Tam tez zwiedziliśmy kościół p.w.  św. 
Jakuba z największą w Europie ilością ołtarzy 
gotyckich i najwyższym ołtarzem gotyckim w 
prezbiterium w nawie głównej. W powrotnej 

Zaśpiewali w Łagiewnikach!

drodze spłukaliśmy całodzienne trudy, pod-
czas kąpieli w zespole kąpielisk zasilanych w 
wodę, o temp co najmniej 35 o C, źródłami 
geotermalnymi siarkowymi w miejscowości 
Vrbow. Wszyscy odświeżeni wróciliśmy na 
nocleg do Zakopanego. 

Następnego dnia, bardzo wcześnie ruszy-
liśmy do Wiednia. Po drodze mijaliśmy Bra-
tysławę, którą mogliśmy podziwiać z okien 
autokaru pewnie i sprawnie prowadzonego 
przez wytrawnych kierowców, Panów Zdzi-
sia i Romka. Do Wiednia dotarliśmy ok. 
godz. 10.oo. Ponieważ koncert i obsługa 
mszy św. planowane były na godz 13.oo, a 
kościół mieścił się prawie w centrum Wied-
nia, mogliśmy swobodnie zobaczyć dolny 
i górny Belweder oraz podziwiać ogrody 
cesarskie. Po mszy i koncercie, o których wy-
żej, ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Wied-
nia. Zobaczyliśmy m. in. Katedrę Św. Jana, 
Pałac Cesarsko-Królewski, Filharmonię, z 
której transmitowane są słynne koncerty 
noworoczne, metro dzielnicę biznesową  i 
wiele innych miejsc i zabytków. Wszyscy 
bardzo zmęczeni i  pełni wrażeń udaliśmy 
się w drogę powrotną do pensjonatu Tatra 
-Hous w Zakopanem.

Następny dzień to dzień powrotu do 
domu. Na krótko jeszcze odwiedziliśmy 
Krupówki, aby na obiad zdążyć do Wieliczki 
i po krótkim odpoczynku, przy poobiedniej 
kawce, udaliśmy się w kierunku Skoków i 
Wągrowca z nadzieją na szczęśliwy powrót. 

Plan i założenia postawione temu wyjaz-
dowi zrealizowaliśmy w całości. Program 
ambitny pozostawiał mało miejsca na wy-
poczynek, ten fizyczny, bierny. Sporo za to 
widzieliśmy, sporo wspólnie przeżyliśmy. 
Ma to swoje pozytywne znaczenie w dalszej 
integracji obu zespołów.

W tym miejscu należą się serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich instytucji i osób 
za wszelką pomoc okazaną w zorganizowaniu 
tego przedsięwzięcia. Bez nich nie mogli-
byśmy nawet marzyć o tym, co było naszym 
udziałem w dniach 11-16 sierpnia 2007 r.

W imieniu obu zespołów bardzo serdecz-
nie za tę pomoc dziękuję.

Kolejny raz połączone chóry zaśpiewały 
w sobotę, 8 września o godz. 17:00 na mszy 
św. inaugurującej odpust w Sanktuarium 
Matki Boskiej Dąbrowickiej w Dąbrówce 
Kościelnej.

Andrzej Mizgajski
Prezes Chóru Kameralnego

W dniach od 11 sierpnia 2007 r. do 16 sierpnia 2007 r. Chóry Kameralne 
ze Skoków i Wągrowca wyjechały w podróż artystyczno – wypoczynkową. Cele 
wspólnego wyjazdu były podyktowane chęcią zachowania już osiągniętego do-
robku artystycznego, pokazania go na jak najszerszym forum, odpoczynku po 
przepracowanym rzetelnie roku a także zwiedzenie kawałka Polski i Europy. 
Ponadto, stałym celem wspólnych wyjazdów obu chórów jest pogłębiająca się 
niemalże z występu na występ, integracja obu zespołów.

Wystawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zarówno przebywającej na obozie 
konnym młodzieży, jak i osób zaproszonych 
z zewnątrz. Pan Jerzy wiele opowiadał o sobie 
i historii swojej twórczości. Mówił też o mię-
dzynarodowym stowarzyszeniu artystów ma-
lujących ustami i stopami, do którego należy 
i obiecał, że w przyszłości będzie możliwość 
wspólnie z nim i jego przyjaciółmi zorganizo-
wania cyklicznej wystawy tematycznej na tere-
nie ośrodka „Stajnia pod Lasem”, a może na-
wet ciekawy plener malarski, który zaowocuje 
nowymi pięknymi dziełami.  Na zakończenie 
spotkania, na oczach zgromadzonych gości 
Pan Jerzy w ciągu niespełna godziny nama-
lował ustami nowy obraz. Wszyscy byli pod 
wielkim wrażeniem jego talentu. Uczestnicy 
wystawy podziwiali jego pasję, upór i odwagę, 
które pozwoliły mu na realizację marzeń. Wła-
ściciele ośrodka pani Małgosia Bobrownicka 
i Wiesław Szczepański czuli się zaszczyceni, 
że mogli poznać Pana Jurka i jego przyjaciół. 
Z pewnością kontakt ten zaowocuje jeszcze 
wieloma podobnymi wernisażami, o których 
będziemy informować wcześniej i zapraszać 
wszystkich czytelników.

Karolina Stefaniak

W drugiej połowie sierpnia w 
Agroturystycznym Ośrodku Sportów 
Konnych i Rekreacji „Stajnia pod 
lasem” w Łosińcu odbyła się wystawa 
obrazów Pana Jerzego Omelczuka, 
sparaliżowanego artysty, który ma-
luje swoje obrazy ustami. 

Wystawa 
niepełnosprawnego 

malarza
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Dziś już wiadomo. Ksiądz Tadeusz Patelka 
przez 20 lat sprawowania posługi kapłańskiej 
zapisał się dobrze w życiu parafii. Wykonując 
codzienne obowiązki kapłańskie przygotował 
wiele młodych pokoleń do życia duchowego 
i do życia codziennego. Po prostu dzielił 
ze współmieszkańcami codzienne radości i 
smutki, wykazując też wiele zrozumienia dla 
ludzkich tragedii. Stał się po prostu „dobrym 
siewcą wiary”.

Będąc duchowym przywódcą społeczności 
parafialnej ksiądz Patelka równocześnie 
troszczył się o sprawy materialne parafii. 
Przeprowadził kapitalny remont kościoła 
parafialnego i współdziałając z mieszkańcami 
doprowadził do budowy i oddania do użytku 
kaplicy w Przysieczynie.

Wyraz uznania, szacunku i zaufania dla 
posługi kapłańskiej księdza Tadeusza dali 
parafianie w niedzielę, 16 września w trakcie 
mszy świętej koncelebrowanej w kościele 
parafialnym przez Jubilata oraz księży: dy-
rektora dr. Tomasza Trzaskawkę i rezydenta 
Krzysztofa z Domu Rekolekcyjnego w Ro-
ścinnie. Uroczysty charakter nabożeństwa 
podkreślały delegacje i poczty sztandarowe 
oraz  składane w jego trakcie dary ołtarza i  
towarzyszące mu pieśni  Zespołu „Skoczki” 
pod kierownictwem Mieczysława Jarzem-
bowskiego, a pieśń w wykonaniu Małgosi 
Jarzembowskiej, jakby specjalnie napisana 
na tę okoliczność odzwierciedlała skromność 
i charakter oraz drogę życiową Jubilata:

„Nie szukałeś Jego słów i nie pukał do Twych drzwi
A jednak przyszedłeś do Niego
On Ci krzyż dać Swój mógł – wśród życiowych dróg
Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego
Wystarczyła Ci sutanna u Boga
I ubogi wystarczył Ci ślub
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga
I wiedziałeś co Tobie da Bóg”

Po modlitwach nadszedł czas na część bar-
dziej osobistą – Jubileuszową. Przedstawiciele 
wszystkich pokoleń parafian oraz delegacje 
złożyły Jubilatowi życzenia, wiązanki kwiatów 
i pamiątkowe upominki. Wśród składających 

życzenia nie zabrakło też burmistrza Tade-
usza Kłosa, który oprócz własnych życzeń 
przekazał też Jubilatowi życzenia od Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego OSP, marszałka 
Stefana Mikołajczaka. Wszystko to wywołało 
wzruszenie księdza Tadeusza, nad którym z 
trudem panował w trakcie podziękowań za 
tak wspaniałą uroczystość, która stanowiła 
dla niego wielką niespodziankę.

Po uroczystościach, księża, delegacje i 
uczestnicy wycieczki – pielgrzymki do Łagiew-
nik i Zakopanego, w intencji których, łącznie z 
intencją o zdrowie i dalszą posługę kapłańską 
księdza Tadeusza Patelki, odprawiona została 
msza święta, spotkali się na kawie w Świetlicy 
RSP Lechlin.    Uroczystości Jubileuszowe zor-
ganizowane zostały przez parafian z inicjatywy 
Pawła Grabińskiego. 

Ksiądz Tadeusz Patelka urodził się 9 li-
stopada 1951 roku w Lesznie, gdzie ukończył 
szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcą-
ce. W 1969 r. zdecydował się na służbę kapłań-
ska i wstąpił do Seminarium Duchownego w 
Poznaniu, które ukończył w 1975 r. W tym też 
roku został wikariuszem w Mokronosach koło 
Kożmina, by po 2 latach przejść do parafii 
pw. Świętego Ducha w Śremie, gdzie spędził 
kolejne 4 lata. następnie był wikariuszem w 
parafii Wniebowzięcia nMP w Międzychodzie 
i w parafii pw. Świętego Ducha w Rogoźnie, 
skąd w 1987 roku przeszedł na stanowisko 
proboszcza w parafii w Lechlinie.

E. Lubawy

17 października 1987 r. wierni Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Lechlinie witali nowego proboszcza, 
księdza Tadeusza Patelkę. Jak zwykle w takim momencie zastanawiali się też jakim księdzem, czy też jakim 
człowiekiem będzie nowy proboszcz.  

20 lat w służbie Parafian!

W książce autor wspomina lata szczęśli-
wego dzieciństwa spędzonego na Kresach, 
które przerwały wybuch wojny i wkroczenie 
Armii Czerwonej. Teraz nastąpiły represje 
i prześladowania Polaków. Ojciec młodego 
Romana musiał się ukrywać, a następnie 
zginął z rąk NKWD. On sam, wraz z matką 
trafił w okolice Pawłodaru nad Irtyszem w 
Kazachstanie, a  stamtąd  do Armii Pracy 
ma Uralu, gdzie z wyczerpania zmarła jego 
matka. Stąd już sam wraz z innymi Polakami 
wróciła na Ukrainę Południowo-Wschodnią, a 
następnie w ramach repatriacji trafił na Śląsk, 
by ostatecznie osiąść w Wielkopolsce.

Tutaj też ukończył Seminarium Duchowne 
oraz studia teologiczne i doktoranckie. Tutaj 
też, do przejścia na emeryturą pełnił posługą 

duszpasterską, w tym w latach 1988-2003 
był proboszczem skockiej parafii pw. Św. 
Mikołaja Bpa.

Kolejne strony tej ponad dwustu stron-
nicowej, zawierającej też wiele ilustracji 
książki, mówią o pracy kapłańskiej autora, 
a kończą je refleksje z dwóch pielgrzymek 
– wycieczek na Kresy. Kreśląc wspomnienia 
ze swej drogi życiowej autor obiektywnie 
przedstawia wydarzenia i sylwetki spotyka-
nych ludzi, w tym ludzi różnych narodowości, 
których połączyła wspólna tragedia i wspólne 
losy. 

Wszystko to sprawia, że czytając tę auto-
biograficzną książkę, niczym powieść, pozna-
jemy obiektywny zapis historii XX wieku.

E. Lubawy

na rynku księgarskim ukazała się książka ks. Romana Pioterka pt. „Przez Sybir 
do kapłaństwa”. Są to wspomnienia Sybiraka, kapłana, który swe korzenie wywodzi 
z Turzy Gmina Damasławek, skąd pochodził jego ojciec i mieszkała większość rodzi-
ny. On sam urodził się w 1929 r. w Zborowie, na ówczesnych Wschodnich Kresach 
Rzeczypospolitej, gdzie jego ojciec służył w polskiej policji.

„Przez Sybir do kapłaństwa”
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O B W I E S Z C Z E n I E
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

z dnia 17 września 2007 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwo-

dowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 
października 2007 r.

Zgodnie z  art. 32 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r – Ordynacja 
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 46,  poz. 499 z późniejszymi 
zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Ko-
misji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 
21 października 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Skoki                                                                             
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 września  2007r.

OGŁOSZEnIE  O   PRZETARGu

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

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

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudo-
wanej obiektem szkoły w budowie położonej w Lechlinie obejmującej 
działki nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha.        

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości  wynosi: 
    - netto                                                                     -  325.000,00 zł
    - 22% podatek VAT                                              -   71.500,00 zł
    - brutto                                                                   -  396.500,00 zł  
2. Wysokość wadium:                                                     40.000,00 zł 

3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zapisana w księgach  
wieczystych K.W nr 50.322 - dz. Nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 50.309 
– dz. Nr 166 o pow. 0,1400 ha prowadzonych przez Sąd Rejonowy w 
Wągrowcu nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana obiektem szkoły w budowie (stan surowy 
zamknięty). Pierwotne przeznaczenie obiektu szkoła podstawowa. 
Powierzchnia zabudowy – 750,00 m2. Kubatura obiektu – 8631,00 m3. 
Powierzchnia użytkowa parteru i piętra (bez piwnic) – 1.110,00 m2. 
Nieruchomość położona jest nad jez. Lechlińskim.
5. Przeznaczenie nieruchomości w planie
Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w planie zago-
spodarowania przestrzennego z uwagi na brak takiego planu. W 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
obowiązującym do 31.12.2003 r.  teren ten przeznaczonych był pod 
usługi związane z oświatą i zieleń. W obowiązującym studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki są to tereny zainwestowania jednostek osadniczych oraz 
tereny zieleni.
6. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
- Nr konta: 81  1020 3903 0000 1502 0011 8935  PKO/BP  O/Wągro-
wiec z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium znajdowało się  
na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia 05 
listopada 2007r (poniedziałek).
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 
09 listopada 2007r. (piątek) o godz. 10oo.  
8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
9. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w 
terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
b) oględzin przedmiotu sprzedaży będzie można dokonać po uprzed-
nim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
c) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z 
ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 
przetargu.
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - 
pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

TyM RAZEM W KOTLInIE 
W dniach od 12 do 16 września br. członkowie Koła  Emerytów i 

Rencistów przebywali na  wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Tam, niejako z 
marszu, bo jeszcze przed zakwaterowaniem w Ośrodku „STRZECHA” w 
Dusznikach Zdroju, zwiedzili dawną kopalnie złota w Złotym Stoku.

W samych Ośrodku uraczeni wspaniałą obiadokolacją, wycieczkowicze 
w takt przygrywającej do tańca orkiestry bawili się na wieczorku zapoznaw-
czym, by już w następnym dniu, w godzinach rannych udać się na zwiedzanie 
Pragi-stolicy Czech.

Kolejne dni wycieczce zajęło poznawanie atrakcyjnych miejsc Kotliny 
Kłodzkiej. Był więc pobyt w pochodzącej z I połowy XVIII wieku Bazylice 
NMP w Wambierzycach oraz w Ruchomej  Szopce, wykonywanej  przez 
28 lat, niemal przed 100 laty, przez zegarmistrza i mechanika Longina  Wit-
tinga w Wambierzycach. Była też wizyta w datowanej na rok 1776 Kaplicy 
Czaszek w Kudowie Czermnej, w której ściany i ołtarz wykonano z tysięcy 
piszczeli i czaszek ofiar wojen i epidemii, które dotknęły te ziemie w XVIII 
wieku. Na miejscu, w Dusznikach zwiedzających zachwycił, pochodzący 
z1708 r. kościół im. Św. Piotra i Pawła, a w nim szczególną uwagę zwróciła 
wyrzeźbiona w kształcie otwartej paszczy wieloryba Lewiatana, który połknął 
Jonasza, ambona. Ale Ziemia Kłodzka, to nie tylko zabytki sztuki mate-
rialnej. To też dzieła natury w postaci pięknych gór, bez pobytu w których 
nie mogła obyć się wycieczka. Był więc pobyt w Górach Stołowych  i wizyta 
na Szczelincu  oraz w Jaskini Niedźwiedziej. Wszystko to uzupełniło zwie-
dzanie miejscowych uzdrowisk, a więc Dusznik, Kudowy i Lądka, łącznie  
z ich Parkami Zdrojowymi, które uwiecznił sobotni pobyt na koncercie 
muzycznym barwnej fontanny w Dusznikach Zdroju.

E.Lubawy
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BuRMISTRZ  MIASTA I GMIny W SKOKACH
OGŁASZA PRZETARG nIEOGRAnICZOny 

nA SPRZEDAż 
Działki nr  136/1 o pow. 0,3683 ha w Grzybowie 

Na działce pozostałości po budynku mieszkalnym i gospodarczym 
Cena wyjściowa do przetargu – 57.511, 00 zł (w tym podatek VAT 
10.370,84 zł). 
Wadium w wysokości 6000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu w 
terminie do dnia 5 listopada 2007 r. godz. 15.00. Przetarg odbędzie 
się w dniu 9 listopada 2007 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej 
Urzędu. 
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawiera ogłoszenie zamiesz-
czone na tablicy informacyjnej Urzędu. 
Oględzin działki dokonywać można po uprzednim uzgodnieniu ter-
minu z pracownikami  Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
– tel. 061 – 8925-815 w godzinach 8.00- 15.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 września 2007r. 

W y k a z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych 

w Skokach w rejonie ul. Topolowej i ul. Sosnowej

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 go-
spodarce 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 gruntowych obciążona jest 22% podatkiem VAT 
od towarów i usług. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki                 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 z dnia 25.09.2007r.
           

OGŁOSZEnIE  O   PRZETARGu
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

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

I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun-
towej  położonej w Sławie Wlkp-obręb geodezyjny Szczodrochowo 
obejmującej działkę nr 3/3 o pow. 0,4425 ha        

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości  wynosi:       
- netto                                                                          121.600,00 zł
- brutto (z 22% podatkiem VAT)                             148.352,00 zł   

2. Wysokość wadium:                                                  20.000,00 zł 

3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zapisana w księdze  
wieczystej K.W nr 43.476  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wą-
growcu nie wykazuje obciążeń.

4. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona w Sławie Wlkp. przy drodze 
wojewódzkiej nr 196 Poznań- Wągrowiec. Bliskie sąsiedztwo stacji 
kolejowej Sława Wlkp. i rodzinnych ogrodów działkowych.  

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie
Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki z uwagi na 
brak takiego planu. W obowiązującym do dnia 31.12.2003r. planie 
zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona była pod 
usługi. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki  teren działki przezna-
czony jest pod   zainwestowanie jednostek osadniczych względnie 
działalność gospodarczą.

6. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach - Nr konta: 81  1020 3903 0000 1502 0011 8935 z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium znajdowało się  na koncie Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia 05 listopada 2007r 
(poniedziałek).

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 
09 listopada 2007r. (piątek) o godz. 1100.  

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w 
terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z 
ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 
przetargu.
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - 
pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2007   Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 września   2007r.

OGŁOSZEnIE  O   PRZETARGu
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

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

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun-
towej położonej w Sławie Wlkp.-obręb geodezyjny Szczodrochowo 
obejmującej działkę nr 15/40 o pow. 3,0000 ha.        

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości  wynosi: 
    - netto                                                                         -  630.000,00 zł
    - 22% podatek VAT                                                  -  138.600,00 zł
    - brutto                                                                        -  768.600,00 zł  

2. Wysokość wadium:                                                         80.000,00 zł 

3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zapisana w księdze  
wieczystej K.W Nr 43.475 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Wą-
growcu nie wykazuje obciążeń.

4. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona w Sławie Wlkp. przy stacji kole-
jowej linii Poznań- Wągrowiec w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 
196 Poznań-Wągrowiec. Teren działki graniczy z lasem.

5. Przeznaczenie nieruchomości w planie
Działka Nr 15/40 nie ma określonego przeznaczenia w planie zago-
spodarowania przestrzennego z uwagi na brak takiego planu. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 
dnia 31 grudnia 2003r. były to tereny aktywizacji gospodarczej.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Skoki są to tereny zainwestowania 
jednostek osadniczych względnie koncentracji działalności gospo-
darczej.

6. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
- Nr konta: 81  1020 3903 0000 1502 0011 8935  PKO/BP  O/Wągro-
wiec z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium znajdowało się  
na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia 10 
grudnia 2007r (poniedziałek).

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 
14 grudnia 2007r. (piątek) o godz. 10oo.  

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.

9. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w 
terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z 
ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 
przetargu.
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
- pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

KOLOnIA W ROŚCInnIE
W sierpniu br. 21 dzieci i młodzieży z naszej gminy wypoczywało w 

Ośrodku Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Rościnnie. 

Po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu, nastąpiło uroczyste złożenie 
przysięgi i pasowaniu uczestników na prawdziwego kolonistę. Pierwszego 
wieczoru zorganizowano dyskotekę by nasi podopieczni mogli się lepiej 
poznać. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, uczestnicy kolonii udali 
się autokarem do parku „Zaurolandia” w Rogowie , gdzie pod opieką 
przewodnika poznali historię życia  dinozaurów na ziemi, a później mieli 
czas, aby wybawić się na tamtejszym placu zabaw. Wymęczeni wrócili na 
obiado-kolację. 18 sierpnia koloniści wyruszyli do lasu po materiały na bu-
dowę wigwamów, ponieważ ten dzień miał być Dniem Indianina. Oprócz 
przygotowania strojów indiańskich, dzieci zbudowały wioskę indiańską, w 
której zamieszkały 4 plemiona: „Wilki”, „Robinson”, „Huragan”, „Tań-
czące Chmury”. Prezes Stowarzyszenia - Pan Antoni Czyżewski był pod 
ogromnym wrażeniem pomysłowości dzieciaków i w nagrodę ufundował 
atrakcyjne nagrody, które koloniści wygrywali, kręcąc kołem szczęścia. 
Dzień zakończono pieszą wędrówką po okolicznych wioskach. W niedzielę 
rano młodzi turyści udali się na mszę świętą do Kościoła w Skokach, a po 
powrocie gościli w Ośrodku rodziców. Poniedziałek upłynął nam na grach 
i zabawach sportowych, a także na strzelaniu z wiatrówki i pozowaniu 
do zdjęć z najprawdziwszą kozą. W przedostatni dzień odpoczywano 
na plaży, ale dzieci niecierpliwie wyczekiwały godziny obiadu, gdyż tuż 
po nim nadszedł czas wycieczki do Multikina na film pt. „ Na fali”. Po 
powrocie w doskonałych nastrojach nasze pociechy szalały na pożegnalnej 
dyskotece. Dzień ten tradycyjnie zakończył się zieloną nocą i co za tym 
idzie licznymi, ale bezpiecznymi psikusami. Niestety to, co dobre, szybko 
się kończy  i tak nadeszła środa - czas pakowania, ostatnich wspólnych 
zabaw i sprzątania domków.

Na koniec każdy uczestnik kolnii otrzymał certyfikat prawdziwego 
kolonisty, a 5 dzieci wyróżnionych zostało dyplomami najsympatyczniej-
szego kolonisty. Przed odjazdem każdy kolonista wręczył gospodarzom 
obiektu własnoręcznie wykonane laurki, a także pozostawił po sobie dwa 
piękne plakaty oraz wierszyk o ośrodku. Państwo Czyżewscy obdarowali 
wszystkich uczestników paczkami pełnymi słodyczy, przyborów szkolnych, 
zabawek i nie tylko. Natomiast opiekunowie wrócili z zaproszeniem do 
kolejnego przyjazdu do Rościnna w przyszłym roku. 

Pragniemy w imieniu własnym i naszych dzieciaków serdecznie podzię-
kować: Panu Burmistrzowi MiG Skoki, p. Małgorzacie Wylegalskiej, p. 
Irenie i Antoniemu Czyżewskim, oraz pracownikom bazy obozowo-biwa-
kowej w Rościnnie, Towarzystwu Wspierania Rodziny „Alia” z Antoniewa, 
p. Hannie Walkowskiej, p. Violecie i Albinowi Lisieckim,  p. Grzegorzowi 
Marciniakowi, p. Franciszkowi Bober, p. Małgorzacie Wojciechowskiej  
a także p. Basi Dereżyńskiej i p. Justynie Kujawie za wszelką pomoc w 
zorganizowaniu kolonii w Rościnnie.

Danuta urbanowicz, Paulina nowakowska

WyPOCZynEK 
W TATRACH I PIEnInACH

Po raz trzeci Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych zorganizowała obóz dla 30 dzieci z terenu Gminy 
Skoki. 

Obóz ten odbył się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach. Tym razem dzieci pojechały w Tatry i Pieniny. Wspaniała pogoda 
pozwoliła opiekunom na pełną realizację programu obozu. Podczas 
tygodniowego pobytu dzieci chodziły górskimi szlakami, podziwiały 
krajobrazy doliny Strążyskiej, doliny Kościeliskiej z jaskinią Mroźną, 
stoki Gubałówki, a w Pieninach zobaczyły wąwóz Homole, a także pły-
nęły statkiem po jeziorze Czorsztyńskim i podziwiały Zamek oraz tamę 
Czorsztyńską. Oprócz pieszych wycieczek był czas na atrakcje w parku 
wodnym, gry, mecze drużynowe i dyskoteki. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty turysty górskiego. Opiekę nad dziećmi sprawowali: Violetta 
Guner (opieka medyczna), Alicja Kramer, Irena Kamińska, Małgorzata 
Wojciechowska (kierownik obozu). Kolejny obóz za rok.

Małgorzata Wojciechowska
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W dzień przed rozpoczęciem ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” 
ruszyła gminna edycja tego wielkiego przed-
sięwzięcia.

W sobotę 8 września z inicjatywy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych do sali multimedialnej Szkoły 
Podstawowej w Skokach, zostali zaproszeni 
przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, poli-
cji, sądownictwa, opieki społecznej i  świetlic 
opiekuńczo – wychowawczych, którzy wzięli 
udział w szkoleniu i lokalnej debacie dotyczą-
cej negatywnego wpływu alkoholu na płód. Dr 
Teresa Kobrzyńska - edukator przygotowany 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Warszawie 
przedstawiła prezentację dotyczącą pro-
blemów związanych ze szkodliwością picia 
alkoholu przez kobiety ciężarne oraz celów i 
zadań kampanii.

Uczestnikom zaprezentowano również film 
”Wieczne dziecko”, o dzieciach z płodowym  
syndromem alkoholowym (FAS) oraz ich 
rodzinach.

W czasie panelu dyskusyjnego zastanawiano 
się nad tym w jaki sposób interweniować w sy-
tuacji picia problemowego oraz jak skutecznie 
docierać do kobiet i społeczności lokalnej z 
informacją o konieczności zachowania absty-
nencji w czasie ciąży.

O godzinie 16.00 na stadionie gminnym 
rozpoczął się Piknik Rodzinny zorganizowany 
przez GKRPA właśnie z myślą o rodzinie i to 
o wszystkich jej członkach, zarówno dorosłych 
jak i młodszych, a także tych, którzy dopiero 
pojawią się na świecie i są niecierpliwie ocze-
kiwani. Idee imprezy skierowane były zarówno 

OGÓLnOPOLSKA 
KAMPAnIA „CIążA 
BEZ ALKOHOLu”

Ponad 600 samorządów, w tym i nasza 
gmina, włączyło się w ogólnopolską kampanię 
edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”.

Celem kampanii jest zmniejszenie licz-
by kobiet pijących alkohol w czasie ciąży i 
zachęcenie ich do zachowania całkowitej 
abstynencji.

Organizatorem kampanii jest Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, a honorowy patronat objęli: Mini-
ster Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa 
Organizacja Zdrowia – Biuro w Polsce.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest nie-
bezpieczna dla rozwijającego się organizmu 
dziecka. Tymczasem z badań wynika, że co 
trzecia kobieta w wieku 18 – 40 lat piła alkohol 
w czasie ciąży.

Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, na-
raża swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych 
uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego 
życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu 
nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy 
FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. Fe-
tal Alcohol Syndrome). Nawet troje dzieci na 
1000 urodzeń może być dotkniętych zespołem 
FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć 
na skutek innych zaburzeń spowodowanych 
przez działanie  alkoholu w okresie płodowym. 
Dane wykazują, że FAS może występować 
częściej niż zespół Downa! Brak prawidłowej 
diagnozy uniemożliwia jednak udzielenie 
profesjonalnej pomocy takim dzieciom.

Nasza gmina aktywnie włączyła się do kam-
panii. Poprzez różne działania chcemy dotrzeć 
do jak największej liczby mieszkańców m. in. 
poprzez plakaty, ulotki, broszury, emisję filmu 
dotyczącego FAS.

Kampanii towarzyszyć będą emitowane w 
ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i 
radiowe oraz akcja billboardowa.

Gmina Skoki bez wahania przystąpiła do tej 
niezwykle potrzebnej kampanii. Realizujemy 
w ten sposób działania edukacyjne i informa-
cyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla 
zdrowia Twojego dziecka! – z taką informacja 
pragniemy dotrzeć do naszych mieszkańców. 
Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży 
dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi 
rozwojowi nienarodzonego dziecka.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w 
ciąży – w tym kieliszek czerwonego wina czy 
jedno piwo – stanowi zagrożenie. Dlatego 
specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewa-
jące się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia 
alkoholu –

WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ 
AKOHOLU!

M. Wylegalska
GKRPA

do rodzin, które przeszły przez dramat uzależ-
nień, jak i tych, które chcą tego doświadczenia 
uniknąć, żyć zdrowo i aktywnie.

Podczas pikniku dzieci mogły obejrzeć 
przedstawienie przygotowane przez teatr pro-
filaktyczny „Kurtyna” z Krakowa pod tytułem 
„Badania Pana Kleksa”, wziąć udział w quizie i 
konkursach: plastycznym, muzycznym, tanecz-
nym, turnieju warcabowym oraz zabawach 
rekreacyjno - sportowych, natomiast rodzice 
w tym czasie mogli zapoznać się z filmem 
„Wieczne dziecko”, skorzystać z konsultacji 
profilaktyków, psychologów, pedagogów, te-
rapeutów leczenia uzależnień oraz zapoznać 
się z ofertą książek popularno – naukowych 
dotyczących zdrowia i najaktualniejszymi 
publikacjami dla dzieci i dorosłych.

Propozycje wydawnicze, które można było 
też na miejscu nabyć, przygotowała księgarnia 
Pana Muszyńskiego z Wągrowca.

Członkowie rodzin integrowali się przy 
ognisku piekąc kiełbaski i podjadając gorącą 
grochówkę, która wszystkich rozgrzewała, bo 
niestety pogoda była zupełnie niepiknikowa.

Dla małżeństw zorganizowano również 
zabawę taneczną, na której bawiono się bez 
alkoholu.

Kampania trwać będzie do grudnia i już 
niebawem w poradniach „Hipokrates” i 
„Falco”, oraz Bibliotece Publicznej będzie 
można obejrzeć film „Wieczne dziecko”. W 
tych instytucjach, w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej oraz Urzędzie Miasta i Gminy już 
teraz rozprowadzane są materiały edukacyjne 
dotyczące kampanii.

Małgorzata Szpendowska - Wylegalska 
GKRPA

II KAMPAnIA PROFILAKTyCZnO 
– EDuKACyJnA W nASZEJ GMInIE

DuŃCZyCy nA ZIEMI SKOCKIEJ
25 sierpnia na  ziemi skockiej przebywali członkowie Klubu Miłośników Starych Traktorów, 

Maszyn i urządzeń Rolniczych z Danii pod przewodnictwem Jensa Petera Thomsena. Orga-
nizatorem wycieczki byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Duńsko-Polskiej Poul Jensen z 
małżonką Barbarą, a w roli przewodnika wystąpił członek Stowarzyszenia Jens Barenthsen.

Duńczycy zatrzymali się na poczę-
stunek w Karczmie „Kołodziej”, by 
następnie wspólnie z panią Grażyną 
Kowalewską, zwiedzić kościół parafial-
ny w Lechlinie, którego historia i życie 
parafii przybliżył Im ksiądz proboszcz 
Tadeusz Patelka. Kolejnym miejscem 
odwiedzonym przez wycieczkę było go-
spodarstwo Michała Nitki w Lechlinku, 
w którym goście zapoznali się z życiem 
i pracą polskiego rolnika.

Gmina Skoki była kolejnym etapem 
na trasie wycieczki, która wcześniej 
zwiedziła warsztat naprawy sprzętu rolniczego w Pniewach, a następnie udała się do Próchno-
wa  oraz do Karolinki w gminie Margonin, gdzie mieszkańcy zaprezentowali gościom obrzędy 
dożynkowe.

Niedzielę, 26 sierpnia gościom zajęło zwiedzanie wystawy starych traktorów i maszyn rolni-
czych w Wilkowicach koło Leszna, skąd już udali się w drogę powrotną do swej Ojczyzny.

E. Lubawy
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„ RATuJEMy I uCZyMy 
RATOWAĆ”  Z FunDACJą WOŚP”

Kiedy w środę 19 września 2007 roku w Skokach pojawili się 
instruktorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w barwnych 
koszulkach z logo Fundacji, wielu spoglądało z niedowierzaniem raz 
na wolontariuszy to znów w kalendarz. 

Szybko potwierdziliśmy aktualną datę oraz fakt, że do Wielkiego 
Grania trzeba jeszcze poczekać trzy miesiące . WOŚP jak się okazało 
nie próżnuje. Przybyli do nas wolontariusze okazali się instruktora-
mi  programu Fundacji Wielkiej Orkiestry  pn „Ratujemy i uczymy 
ratować”.

Szkolenie adresowane do nauczycieli szkól podstawowych z trzech 
powiatów: wągrowieckiego, gnieźnieńskiego i obornickiego zorganizo-
wane zostało w hali widowiskowo - sportowej gimnazjum w Skokach. 
Obejmowało teoretyczne oraz praktyczne zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Każdy ze szkolących się nauczycieli pod okiem  instruktorów 
przystępował do kolejnych etapów nauki niesienia pomocy. Zaleta 
szkolenia były ćwiczenia na fantomach, bardzo obrazowo pokazane i 
precyzyjnie tłumaczone.

Nauczyciele otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, szkoły na-
tomiast sprzęt ratowniczy ( fantomy, podręczniki, płyty CD, telefony 
tekturowe). Ideą programu jest przeszkolenie nauczycieli, po to aby 
w dalszej kolejności oni sami prowadzili naukę udzielania pomocy 
wśród dzieci w klasach szkól podstawowych. 

Organizatorem całego przedsięwzięcia była Biblioteka Miasta i 
Gminy w Skokach.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi  Gimnazjum im. Polskich Olimpij-
czyków za udostępnienie hali na czas szkolenia, wszystkim biorącym 
w nim  udział  nauczycielom za przybycie i zaangażowanie.

O szczegółach działania programu można przeczytać w Internecie 
www.wosp.org.pl  Relacja „na żywo” ze szkolenia w Skokach na stronie  
www.itvwagrowiec.pl 

BIBLIOTEKA PRACuJE PEŁną 
PARą

Od początku września skocka Biblioteka Publiczna pracuje na peł-
nych obrotach. Spore niedogodności napotykali czytelnicy odwiedza-
jący nas w okresie letnim, były one spowodowane trwającym wówczas 
remontem. Remont wprawdzie całkowicie jeszcze się nie skończył, 
ale część biblioteczna jest już czynna, zapraszamy więc wszystkich do 
odwiedzania nas i korzystania z naszych materiałów bibliotecznych. 
Prosimy nie zrażać się bałaganem, który można jeszcze gdzieniegdzie 
napotkać. Należy odważnie i ochoczo wkraczać w nasze progi, bo jest 
po co. 

W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH można wypożyczyć: 
„Świadectwo” Stanisława Dziwisza,  „Kronikę ptaka nakręcacza” 
Haruki Murakami, „Wyspę Dnia Poprzedniego” Umberto Eco, „Je-
denaście minut” Paulo Coelho, „Cyfrową twierdzę” Dana Browna, 
„Diabeł ubiera się u Prady” Lauren Weisberger, „Złodzieje z Bagdadu” 
Matthew Bogdanos, „Kusicielki Diabła” François Della, „Samotność 
w sieci” Janusza L. Wiśniewskiego, „Twierdzę szyfrów” Bogusława 
Wołoszańskiego, trylogię Andrzeja Sapkowskiego – „Nerrutrum”, 
„Boży bojownicy”, „Lux perpetua”, „Czasami wołam w niebo” Tamary 
Zwierzyńskiej – Matzke, „Pod słońcem Toskanii” Frances Mayes, 
„Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego oraz wiele innych, 
równie ciekawych pozycji książkowych.

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY wzbogacił się w liczne, 
kolorowe książeczki przeznaczone dla najmłodszych czytelników, 
np.: „Listonosz Pat”, „Smerfy”, „Muminki”, „Kucyki Pony”. Nieco 

starszym czytelnikom proponujemy: serię „Bliźniaczki Olsen”, nowe 
części „Plotkary”, „Endymion spring” Matthew Skeleton, „Kurier” 
Roberta Muchamore, „W kole” Roberta Cormier, „Rekrut” Roberta 
Muchamore, „W pogoni za Vermeerem” Blue Balliett, „Tajemnica 
domu Wrighta” Blue Balliett ( pięć ostatnich książek to bardzo ciekawe 
kryminały dla młodzieży), „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów. 
Ostatnie lato.” Ann Brashares.

CZYTELNIA zaopatrzona jest w komputery, za pomocą których 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTER-
NETU, można też odrabiać na nich lekcje z różnych przedmiotów, 
pisać prace. Użytkownik płaci jedynie za wydruk materiałów. 

Czytelnia dysponuje wieloma materiałami pomocnymi w zdobywaniu 
wiedzy. Mamy nie tylko książki, ale też multimedia. Niektóre lektury 
można, np. posłuchać. 

ZACHęCAMuy DO BRAnIA uDZIAŁu W KOnKuRSACH, 
ogłoszono bowiem:

¨Konkurs na komiks,
¨Ogólnopolski konkurs na pracę pisemną, zatytułowaną „Łek-

neńsko – wągrowiecki odcinek Wielkopolskiej Pętli Szlaku Cyster-
skiego”,

¨II edycję konkursu literackiego SPOJRZEnIA 2007,
¨Konkurs na opowiadanie ze smokiem.
Szczegóły konkursów można znaleźć na stronie internetowej Urzę-

du Miasta i Gminy Skoki - www.gmina-skoki.pl, bądź bezpośrednio 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, której siedziba, 
jak zapewne wszyscy wiedzą, mieści się przy ulicy Wincentego Cia-
stowicza 11a.

Zapraszamy wszystkich w godzinach od 8.00 do 19.00!

DZIECI Już nAS ODWIEDZAJą!
Na specjalne zaproszenie, 18 września odwiedziły nas trzy drugie 

klasy ze Szkoły Podstawowej w Skokach. Przyprowadziły je panie: 
Justyna Markiewicz, Aldona Lubiatowska oraz  Małgorzata Winkel. 
Dzieci wysłuchały podczas tego spotkania króciutkiego wykładu o 
bibliotece i znajdujących się w niej zbiorach, ze szczególnym wska-
zaniem na książkę. 

Przedstawiłyśmy też młodym czytelnikom Pippi Langstrumph, zwaną 
często w języku polskim Pippi Pończoszanką, czy też Fizią Pończoszan-
ką. Jest to jedna z wielu bohaterek  książek Astrid Lindgren, której 
setne urodziny obchodzimy tego roku.

Mamy nadzieję, że dzieciom się podobało i będą nas odwiedzać 
często z rodzicami.

20 września odwiedziła nas również grupa przedszkolaków pod 
opieką pani   A. Martynek. Zorganizowałyśmy dla nich PORANEK 
MALUCHA, podczas którego dzieci przeżyły spotkanie z krasnalami. 
Teraz wspólnie z krasnoludkami czekamy na kolejne grupy dzieci.

Aleksandra Gajewska & Sylwia Popadowska
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GRAnD PRIX WIELKOPOLSKI 
W BRyDżu SPORTOWyM

Tradycyjnie już, pożegnanie wakacji brydżowych w woj. wielkopol-
skim odbywa się w Skokach. 1 września w hali sportowej odbył się 
IX Turniej cyklu GPW. Po raz kolejny do Skoków zjechała czołówka 
brydżystów z całej Polski, wśród nich Mistrzowie Europy juniorów 
oraz finaliści w parach mikstowych. Patronat nad turniejem objął 
Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Pan Krzysztof Mi-
gasiewicz a nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan 
Tadeusz Kłos.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał Pan Jan Grygier sekretarz 
WZBS gratulując perfekcyjnego przygotowania imprezy, zaangażowa-
nia władz gminnych i powiatowych a także pozyskania sponsorów.

W turnieju udział wzięły 43 pary z kilku województw. Przygotowano 
ciepły posiłek, optymalne warunki do gry a uczestnicy, jak zwykle byli 
oczarowani urokami naszej gminy.

W klasyfikacji końcowej obyło się bez większych niespodzianek, gdyż 
czołowe miejsca zajęli uczestnicy Mistrzostw Europy.

1. M. Machalińska-J. Ostrowski  - Słupsk/Gliwice
2. M. Juszczak-W Łysenko         - M. Goślina
3. P, Jassem-P. Jassem               - Poznań/Gniezno
4. P. Małecki-M. Małecki          - Poznań    
Najlepszą parą skocką zostali W. Sierzchuła i J. Modlibowski.
Zawodnicy klubów skockich składają podziękowanie Panom K. Mi-

gasiewiczowi oraz   T. Kłosowi za pomoc w przygotowaniu zawodów w 
tym ufundowanie  pucharów i nagród rzeczowych oraz posiłku.

Panu M. Wójcikowi i firmie Axel-Met dziękujemy za kolejne już 
wsparcie finansowe w przygotowanie zawodów. 

MISTRZOSTWA GMIny
W połowie sierpnia odbyły się XII Mistrzostwa Gminy w brydżu 

sportowym. W zawodach uczestniczyło 12 zawodników z naszej gminy. 
Mistrzem został Jan Wójcik wyprzedzając  Mieczysława Lewandow-
skiego oraz Przemysława Bogunię. 

LIGA
 Do sezonu ligowego 2007/08 zostały zgłoszone dwa zespoły Wełna 

Skoki  oraz Axel- Met Skoki. Rozgrywki rozpoczną się 12 października 
a zespoły będą rywalizowały w lidze okręgowej woj. Wielkopolskie-
go.

Informację zebrał G. Samol

RuSZyŁA LIGA OKRęGOWA TRAMP-
KARZy MŁODSZyCH I STARSZyCH 

OKRęGu PILSKIEGO
Jak już wcześniej informowaliśmy 01,09,2007 r. ruszyły rozgrywki 

trampkarzy na najwyższym szczeblu rozgrywek Okręgu Pilskiego, z 
których reprezentują nasz klub następujące drużyny.

Trampkarze młodsi: trener-Mateusz Deminiak, zawodnicy: Fertach 
Mateusz, Kruś Marcin, Zienkowicz Błażej, Markiewicz Piotr, Pajączek 
Jakub, Bejma Karol, Kujawa Maciej, Ślósarczyk Jędrzej, Dull Adrian, 
Białachowski Mirosław, Nawrot Jakub, Tyl Andrzej, Kucharski Artur-
kapitan, Burzyński Fabian, Obst Jakub, Kujawa Filip, Małuszek Kamil, 
Gebler Błażej, Liberski Jakub, Stoiński Patryk, Kaczmarek Krzesimir, 
Futro Mateusz, Druciarek Mikołaj, Kamiński Jakub, Kamiński Adrian, 
Kostecki Michał, Szymaś Bartosz, Futro Szymon, Dorawa Radosław, 
Bartach Karol, Wapiński Jakub, Rakowski.

W dotychczas rozgrywanych spotkaniach w/w drużyna odniosła 3 
zwycięstwa i 1 porażką a oto wyniki: Wełna Skoki kolejno odnotowała 
4:0 „Lubuszanina” Trzcianka, 3:1 „Leśnika” Margonin i 3:0 „Polonię” 
Jastrowię oraz porażka 1:8 z „Spartą” Złotów.

Trampkarze starsi: trener-Radosław Kujawa, Rakowski Piotr-ka-
pitan, Andrzejczak Marcin, Bachorski Fabian, Graczyk Miłosz, Kło-
sowski Jacek, Kędziora Martin, Rakowski Bartosz, Gruszka Michał, 
Stiller Mateusz, Podolski Mateusz, Szczepaniak Dawid, Witkowski 
Krzysztof, Rychlicki Maciej, Mazurek Michał, Matuszczak Arkadiusz, 
Szymczak Jakub, Rosik Sebastian, Szymkowiak Dominik, Zywert 
Marcin, Kołodziejczak Marian, Serafiński Przemysław.

Wyniki trampkarzy starszych to również trzy zwycięstwa i jedna 
porażka (Trampkarze Starsi „Wełny” Skoki kolejno pokonali 10:0 
„Lubuszanina” Trzciankę, 5:1 „Leśnika” Margonin, 8:4 „Polonię” 
Jastrowie i przegrali 2:4 z „Spartą” Złotów (Bilans bramkarzy 25:9 
dla Wełny).

Najlepsi strzelcy trampkarzy starszych to: 
- Rakowski Piotr 9 bramek,
- Podolski Mateusz 8 bramek,
- Gruszka Michał 5 bramek,
- Graczyk Miłosz 2 bramki,
- Rakowski Bartosz 1 bramka.
Radosław Kujawa

PODZIęKOWAnIA
Drużyna Trampkarzy Starszych wraz z trenerem pragną złożyć 

podziękowania za zakupiony sprzęt sportowy tj. komplet strojów 
piłkarskich, który zakupiła w ubiegłym roku firma – „AXEL-MET”  
Macieja Wójcika z nadrukiem: „WEŁNA” SKOKI.

Ponadto we wrześniu tego roku zostały zakupione dla całej drużyny 
bidony sportowe wraz z koszykami dla napojów (20 sztuk) oraz torby 
sportowe dla całej drużyny z nadrukiem „WEŁNA” (20 sztuk).

Za ten zakup pragniemy złożyć podziękowania następującym firmom 
i ich właścicielom:

- „EMKA” p. Migasiewicz Krzysztof,
- „STARY FORTEPIAN” p. Kubicki Paweł,
- „AGRO-ZBYT” p. Wojtasiak Zygmunt,
- Firma Ogólnobudowlana p. Stiller Andrzej,
- Urząd Miasta i Gminy Skoki.
W następnym numerze zaprezentujemy zdjęcie na którym będzie 

można zobaczyć drużynę z całym tym sprzętem.
DZIĘKUJEMY!!!
Czekamy na inne firmy, które chciałyby wspomóc nasze najmłodsze 

drużyny oraz osoby prywatne gdyż pragniemy jeszcze zakupić dresy 
sportowe dla całej drużyny.

Tel. Kontaktowy: 601 842 551 Kujawa Radosław

Biblioteka Publiczna w Skokach
zaprasza wszystkie Panie i nie tylko

na
Nowoczesne formy gimnastyki – Fitness

poniedziałki 19:10-20:10, 
wtorki 18:00-19:00, 19:10-20:10 

i środy 19:00-20:00

Zajęcia taneczne dla dzieci
poniedziałki 16:50-17:50, 18:00-19:00

Zajęcia prowadzi 
STUDIO TAŃCA & FITNESSU "GABI"

Instruktor: Marietta Kiszka
Tel. 695 041 984

Serdecznie zapraszamy!



SKOCKI KALEJDOSKOP

Delegacja niemieckich wędkarzy w Skokach. Wycieczka emerytów do Kotliny Kłodzkiej.

Drużyna trampkarzy starszych w sezonie 2007-2008. Drużyna trampkarzy młodszych w sezonie 2007-2008.

Uczestnicy kolonii w Rościnnie.

Uczestnicy rajdu rowerowego do Grzybowa. Uczestnicy Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej 2007.

Uczestnicy i instruktorzy szkolenia Ratujemy i uczymy ratować.


