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Piknik majowy w parku

Dnia 19 maja Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
zorganizowali „Piknik Majowy” dla osób niepełnosprawnych w parku przy ul. Wągrowieckiej.

Tego dnia pogoda była przepiękna i pozwoliła na realizację
wszystkich zaplanowanych atrakcji oraz konkurencji, wśród których
znalazły się: miniturniej w piłkę nożną, gra w kometkę, siatkówkę

oraz potyczki w hula-hop. Na pikniku oprócz koszyków ze słodkościami, uczestnikom zaserwowano pyszną grochówkę harcerską,
którą przygotował druh Marek.

Panowie we frakach, klasyczne instrumenty i
chociaż to nie była prawdziwa sala koncertowa,
a tylko hala widowiskowo – sportowa skockiego
gimnazjum, można było spodziewać się dźwięków
muzyki poważnej. I rzeczywiście zabrzmiały, lecz
zupełnie nie w taki sposób, jak można było się tego
spodziewać.

Gdzie ten
mozart?

Czytaj na str. 15
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8:00 - ZAWODY WĘDKARSKIE o ”Puchar Burmistrza MiG Skoki” (jezioro Rościńskie)
10:00 - FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO o "Pióro Burmistrza MiG Skoki”
(sala Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach)

17:30 - START W STRONĘ SŁOŃCA - RUDI SCHUBERTH
i WAŁY JAGIELLOŃSKIE
ok. 19.00 - SŁODKI POWIEW SKOCKIEGO LATA - tort okolicznościowy
ok. 19:10 - pokazy tańców latynoamerykańskich SZKOŁY TAŃCA JAWOR
oraz skockie gwiazdy estrady: HARFA i SKOCZKI
20:30 - ROBERT ROZMUS SHOW
ok. 21:45 - Kabaret “NIE DEJ SIE” z Potrzanowa
22.00 (do ok. 2.00) - MUZYKA NON STOP - zespół TAKT & DJ BARTI
10:00 - Msza Św. w intencji mieszkańców z udziałem CHÓRU KAMERALNEGO
LATO DZIECI:
16:00 - występ DZIECI Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
16.30 - KWIATKOWE ŻARTY - program i zabawy dla dzieci

GŁÓWNY SPONSOR:

18.00 - CEZARY PAZURA
ok. 19.10 - słoneczne harce i swawole ROZWESOŁKÓW
oraz grup tanecznych ROSSES i SWEET
MACIEJA KUJAWY
i rozpalone rytmy zespołu EVERS
20.30 - BAYER FULL - koncert

Gitarowe brzmienie w wykonaniu

SPONSORZY:

DARCZYŃCA

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Rybacka

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- wiatrówkowe zawody strzeleckie KBS Skoki
- urządzenia dmuchane dla dzieci
- gastronomia
i inne

7 Ryb

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

PATRONAT MEDIALNY:

itvskoki.pl
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ZAPROSZENIE!

Dnia 11 czerwca 2011r.(sobota) od godziny 14.00
na terenie Zespołu Dworsko- Parkowego, odbędzie się
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Czerwiński Sebastian ur. 01.04.
Karczewski Wiktor ur.19.04.
Szpejer Miłosz 21.04.
Smak Martin ur. 23.04.
Miller Karol ur.27.04.
Dereziński Mikołaj ur.28.04.
Miłoszewski Jakub ur.28.04.
Fertsch Laura ur.29.04.
Borowicz Aleksandra ur.29.04.
Majewska Nikola ur.29.04.
Dziadas Julia ur.03.05.
Mróz Julia ur.07.05.
Blados Alan ur.07.05
Czarnecka Maja ur.09.05
Szawuła Oskar ur.09.05.
Czarnecki Mateusz ur.10.05.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Bejma Bartosz i Grab Weronika
Ciaciuch Jacek i Koczorowska Danuta
Kęsy Andrzej i Ciupak Anna
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i
przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej
ziemi znaleźli:
Wojnach Aniela r.1925 - Roszkowo zm.22.04
Ewert Łucja r. 1928 – Sławica zm. 30.04.
Sygnecka Weronika r. 1928 – Potrzanowo zm. 03.05.
Budner Wacław r.1934 – Skoki zm.04.05.
Konieczny Bogdan r.1934 – Lechlin zm.15.05.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że
pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5
można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 września 2011r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2011
roku upłynął termin płatności II raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków przypada
15 września 2011 r.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

FESTYN RODZINNY

Organizatorem jest Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa
w Jabłkowie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
i gwarantujemy dobrą zabawę i wiele atrakcji.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY SKOKI

W związku z organizowanymi w dniach 18-19 czerwca 2011 roku Dniami Miasta i Gminy wystąpić mogą pewne utrudnienia w kierowaniu
ruchem drogowym.
Uprzejmie prosimy o przybycie na miejsce imprezy (rynek Skoki)
w miarę możliwości pieszo.
Samochody parkować można na ogólnodostępnych parkingach miejskich.

Rynek miasta będzie zamknięty dla ruchu kołowego
od godz. 15.00 dnia 18 czerwca 2011
do godz. 24.00 dnia 19 czerwca 2011r.

Po zamknięciu centrum dla ruchu pojazdów objazd prowadzić będzie
ulicą Parkową.
Autobusy kursujące w tym czasie nie będą zatrzymywały się na przystanku przy Placu Powstańców Wielkopolskich (rynek).
Podróżnych prosimy o korzystanie z przystanku przy ul. Wągrowieckiej
(przy Ośrodku Zdrowia).
Prosimy o nie parkowanie pojazdów w rynku w czasie, o którym
mowa powyżej.
Za wprowadzone utrudnienia w ruchu drogowym i pasażerskim
serdecznie przepraszamy.
Organizator XIX Dni Miasta i Gminy Skoki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
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III REJONOWY
KONKURS GWARY
POZNAŃSKIEJ
Paulina Szymkowiak i Katarzyna Mantaj z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach wywalczyły
I miejsce w III Rejonowym Konkursie Gwary Poznańskiej, który 19 maja br. odbył się w hali skockiego
Gimnazjum . Zdobywcą II miejsca została Michalina
Kowala z Gimnazjum nr. 2 w Rogoźnie, a III miejsca
Kamil Gramza z Gimnazjum w Skokach.
Wszyscy nagrodzeni uczestniczyć będą w Wojewódzkim Konkursie Gwary, który jesienią br. odbędzie się w Tulcach.
Wyróżnienia otrzymali: Adrianna Nowicka z Gimnazjum nr.
1 w Murowanej Goślinie, Weronika Woźniak i Dominika Sierakowska z Gimnazjum nr. 1 w Rogoźnie, Emilia Zawadzka, Sylwia
Korczak i Dominika Popkowska oraz Anna Lisiecka z Gimnazjum
w Skokach, Michał Owczarczak z Gimnazjum w Czerniejewie,
Bartosz Staniszewski z Gimnazjum Miejskiego w Wągrowcu,
Adam Piechowiak z Gimnazjum nr. 2 Rogoźnie i Natalia Nijak
z Gimnazjum w Gnieźnie.
Nagrodę publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji
wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum przypadła
Róży Ślugajskiej i Alicji Okińczyc z Murowanej Gośliny.
Szczególne wyróżnienia przyznano: szkole w Wapnie, Gimnazjum nr. 2 w Rogoźnie i Gimnazjum nr. 1 w Murowanej Goślinie.
W Konkursie tym, trzeci rok z rzędu organizowanym w Skokach
z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Iwony Migasiewicz, nad
którym patronat objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Michał Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos
włączyła się też grupa uczniów i nauczycieli skockiego gimnazjum.
W konkursie udział wzięło ponad 30 uczniów z powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego i gnieźnieńskiego. Pieczę
nad jego przebiegiem sprawowała komisja w składzie: Jacek Hałasik – przewodniczący jury, dziennikarz radiowy, historyk sportu
wybitny znawca gwary poznańskiej i wierny kibic „Lecha”, Jolanta
Nowak-Węklarowa, polonistka, poetka i prozatorka, autorka licznych tomików poetyckich i publicystycznych oraz Wiesława Surdyk
Fertch – nauczycielka historii i doradca, metodyk w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, która dokonując oceny
prezentacji wzięła pod uwagę: dobór tekstu, interpretację utworu
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zdaniem, zarówno widzów jak i komisji konkursowej wszyscy
wykonawcy byli świetni, a ich prezentacje budziły emocje i szczery zachwyt publiczności, która nagradzała je gorącymi brawami.
Jednak spośród wszystkich komisja musiała dokonać wyboru
najlepszych, stąd też po naradzie i wymianie zdań zadecydowała
co podaliśmy na wstępie.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, książek, statuetek oraz lnianych woreczków z poznańskimi pyrami, a wszyscy uczestnicy konkursu oraz
ich opiekunowie uhonorowani zostali podziękowaniami w postaci
dyplomów i materiałami promującymi powiat i gminę.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie mogli też skorzystać z przygotowanego na tę okoliczność posiłku, a w wolnym czasie przejrzeć
„Szkolny Miszmasz” – czasopismo redagowane i wydawane przez
uczniów Gimnazjum nr 1 w Skokach, którego wydanie specjalne
ukazało się z okazji Konkursu.
E. Lubawy
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NOWY ROZKŁAD JAZDY PKS

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu przekazało do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach nowy rozkład jazdy (w tym cennik i rodzaje ulg) autobusów PKS Piła na linii: Wągrowiec - Poznań, Poznań - Wągrowiec oraz informacje na temat "Bus karty". Ma
to związek z modernizacją linii kolejowej Poznań Wschód - Wągrowiec.
Szczegółowy rozkład PKS, ceny biletów, rodzaje ulg i promocji
znajdą Państwo na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w dziale
komunikaty.
Mamy nadzieję, że to pomoże odnaleźć się Państwu w tej nowej
kłopotliwej dla wielu pasażerów sytuacji związanej z czasowym

zawieszeniem połączeń PKP na linii Wągrowiec-Poznań z dniem 1
czerwca 2011.
Poniżej publikujemy w/w rozkłady jazdy na linii Wągrowiec-Poznań i Poznań-Wągrowiec wraz z godzinami odjazdów ze wszystkich
przystanków na w/w trasach.
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VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
24 maja 2011 roku odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej.
W sesji, której przewodniczył radny Zbigniew Kujawa,
a rolę sekretarza obrad pełnił Radny Stanisław Kaniewski
uczestniczyło 15 radnych.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 10 uchwał, w tym:
- Uchwałę Nr VI/31/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach
projektu pn. ”Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”.
Podejmując w/w uchwałę Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływu
podatku VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” do kwoty 1.865.393 zł.
- Uchwałę Nr VI/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji
realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
w ramach projektu pn. ”Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic”.
Podejmując w/w Uchwałę rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
pożyczki z WFOŚiGP do kwoty 18.567.000 zł stanowiącej zabezpieczenie środków na sfinansowanie części udziału własnego jaki Związek
jest zobowiązany wnieść do projektu. Udział Gminy Skoki w ogólnej
wartości inwestycji wynosi 10,5%.
- Uchwałę Nr VI/33/2011 w sprawie Inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
W/w uchwałą Rada upoważniła nowo wybranych Sołtysów do
prowadzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
na terenie reprezentowanych przez nich Sołectw. Równocześnie dla
prowadzących inkaso ustaliła wynagrodzenie w wysokości 3% od
zainkasowanych kwot.
- Uchwałę Nr VI/34/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane
przez Przedszkole Samorządowe imienia Kubusia Puchatka w Skokach.
Niniejszą uchwałą Rada określiła zakres i zasady ustalania opłaty za
każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola powyżej
pięciu godzin dziennie. Opłata miesięczna uzależniona będzie od ilości
godzin i dni pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym
pięć godzin dziennie. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
opłata będzie proporcjonalnie zmniejszona, zgodnie ze statutem
przedszkola. Ponadto rodzice/opiekunowie prawni ponosić będą tak
jak dotychczas, opłaty za koszty zakupu artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków oraz opłaty za zajęcia dodatkowe, tj.
rytmikę i naukę języka obcego.
- Uchwałę Nr VI/35/2011 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki.
Wyżej wymienioną uchwałą rada stwierdziła aktualność uchwalonego
w dniu 24.06.2010 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skoki oraz aktualność
uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Równocześnie Rada uznała za zasadne przystąpienie do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w miejscowościach: Brzeźno, Potrzanowo, Sława
Wlkp. i Sławica.
- Uchwałę Nr VI/36/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części
Gminy Skoki.
W/w uchwałą Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzeźno, Potrzanowo, Sławica i Szczodrochowo.
- Uchwałę Nr VI/37/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Skoki
i zgłoszenia sołectwa Potrzanowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W/w uchwałą Gmina Skoki przystąpiła do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi” finansowanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Uchwałę nr VI/38/2011 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości Potrzanowo.
W/w uchwałą Rada zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości
Potrzanowo” oraz przewidziane w nim do realizacji inwestycje, które
maja służyć poprawie wizerunku wsi, podniesieniu jej atrakcyjności
turystycznej oraz zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi.
- Uchwałę Nr VI/39/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzajów
miejscowości i zniesienie nazw miejscowości w Gminie Skoki.
Uchwałą tą Rada Miejska uwzględniając wyniki konsultacji społecznych postanowiła wystąpić z wnioskiem do Ministrza Spraw Wewnętrznych i Administracji o:
Zmianę rodzajów następujących miejscowości:
- Glinno, osada na Glinno, wieś;
- Grzybowice, przysiółek na Grzybowice, wieś;
- Lechlinek, przysiółek na Lechlinek, wieś;
- Stawiany, osada na Stawiany, wieś;
- Jagniewice, osada na Jagniewice, wieś;
- Rakojady, osada na Rakojady wieś;
- Roszkowo, osada na Roszkowo wieś;
- Roszkówko, przysiółek na Roszkówko wieś;
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości:
- Włókna, część wsi Potrzanowo
- Rakojady, gajówka.
- Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych budynkami szkolnymi w miejscowościach: Rejowiec, Lechlin, Jabłkowo,
Łosiniec i Pawłowo Skockie.
W związku z rezygnacją przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim
w Bliżycach z prowadzenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Jabłkowie i rezygnacją z dniem 31.08.2011r z dzierżawy
budynków szkolnych i równoczesnym zamiarem prowadzenia tychże
szkół przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” Rada wyraziła zgodę
na bezprzetargową dzierżawę wymieniowych nieruchomości na rzecz
tego Stowarzyszenia.
Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Wraz z protokołem sesji prezentujemy je w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl. Równocześnie
wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów –
pokój nr 8.

ODDAM SZCZENIĘ W DOBRE RĘCE!

Pięć szczeniąt szuka nowych właścicieli. Obecnie pieski przypominają owczarki niemieckie i przebywają na terenie wsi Jabłkowo,
gdzie są dokarmiane przez Mieszkańców. Ich wiek oszacowano na
około 7 tygodni. Wszystkie osoby zainteresowane adopcją proszone
są o kontakt telefoniczny (61)8 925 817 z Referatem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
Aleksandra Frankowska
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• Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy wiejskiej
w Potrzanowie. Oferty można składać do 25.05.2011 r. Planowany
okres realizacji zamówienia – do 14.10.2011 r. Remont będzie współfinansowany ze środków UE.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ul. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową
II etap. Inwestycja miała objąć budowę na istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem z recyklingu
sieci wodociągowej o dł. 1222 m, kanalizacji deszczowej o dł. 764 m wraz
z przykanalikami o dł. 70 m i włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul.
Rakojedzkiej oraz budowę nawierzchni drogowej z kostki betonowej
o dł. 670m. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Ze względu na to, że oferta
z najniższą ceną przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie, przetarg unieważniono. W najbliższym czasie uruchomione zostaną
ponownie procedury przetargowe ze zmniejszonym zakresem robót.
• Trwa budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo-Budziszewko. Współfinansowana ze środków UE inwestycja (łączny koszt
1.708.388,01 zł) obejmująca budowę nawierzchni bitumicznej łącznie
z podbudową na długości 2.303 m i szerokości 4,5 m, ma być zakończona do 29 lipca br.
• Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla 25 dzieci
i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin z grupy tzw. ryzyka czyli
z problemem uzależnień i przemocy domowej. Do konkursu przystąpiła
1 firma, która zorganizuje dzieciom wypoczynek letni nad morzem za
kwotę 15 tys. zł.
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677 o ogólnej
powierzchni 0,7761 ha położonej w Skokach przy ul. Zamkowej. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy to utwardzony plac z wjazdem
od ul. Zamkowej, przeznaczony na cele parkingowe, który może być
wykorzystywany jako plac manewrowy do nauki jazdy. Do przetargu
przystąpiły 2 osoby. Czynsz dzierżawny wyjściowy do przetargu wynosił
70 zł = 23% VAT. W przetargu wylicytowano cenę 290 zł + VAT.
• Trwa remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach
tj. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych
wraz z tynkiem elewacyjnym, docieplenie dachu. Inwestycja dofinansowana jest ze środków UE.
• Ogłoszono wykaz działki nr 526/18 o pow. 0,0206 ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
• Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do zbycia położonych w Brzeźnie tj.
- Działka nr 66/7 o pow. 0,0935 ha – cena wyjściowa 35.153,00 zł
- Działka nr 66/8 o pow. 0,0834 ha – cena wyjściowa 31.390,00 zł
- Działka nr 66/9 o pow. 0,0841 ha – cena wyjściowa 31.648,00 zł
- Działka nr 66/10 o pow. 0,1150 ha – cena wyjściowa 43.050,00 zł
- Działka nr 66/12 o pow. 0,1018 ha – cena wyjściowa 38.179,00 zł
- Działka nr 66/14 o pow. 0,0732 ha – cena wyjściowa 27.626,00 zł
- Działka nr 66/15 o pow. 0,0908 ha – cena wyjściowa 34.120,00 zł

WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do sprzedaży pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne w Sławie Wlkp.
– obręb geodezyjny Szczodrochowo
Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
L.p.
gruntów,
numer
księgi
wieczystej
1
2
1. Działka nr
15/17
o pow. 0,0762
ha
w Sławie Wlkp.obręb geodezyjny Szczodrochowo
ujawniona w
K.W Nr 45.997
SR Wągrowiec
jako własność
Gminy Skoki.
W/wym. księga
wieczysta
nie wykazuje
obciążeń

Opis
nieruchomości,
przeznaczenie,
warunki zabudowy

Wartość
Cena
nieruchosprzedaży
mości
z podatkiem
w zł
VAT w zł

3
4
Działka przeznaczona jest pod
budownictwo miesz- 30.500,00
kaniowe jednorodzinne. Dla działki
Nr 15/17 wydana
została decyzja Nr
99/09 Burmistrza
Miasta i Gminy
Skoki o warunkach
zabudowy znak:
RIGP.7331-1/111/09
z dnia 16.09.2009r.
Warunki zabudowy
określone decyzją:
1. budynek mieszkalny jednorodzinny – parterowy,
maksymalnie z
poddaszem użytkowym,
2. geometria
dachu – dachy
dwuspadowe lub
wielospadowe o
kącie nachylenia
połaci dachowych
250-450,
3. wys. głównej
kalenicy – max.
9,0 m,
4. rodzaj pokrycia
dachu – dachówka lub blachodachówka,
5. szer. elewacji
frontowej – max.
14,0 m,
6. wys. głównej
kalenicy – max.
9,0 m,
7. wys. okapu –
max. 4,0 m,
8. nieprzekraczalne
linie zabudowy –
4,0 m od frontu
działki i 9,5 m
od tylnej granicy
działki.

5
37.515,00

Uwagi:

6
Sprzedaż
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102
z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres od dnia 23.05.2011r. do 13.06.2011r.
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl
oraz http://www.gmina-skoki.pl
3) informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży udziela Referat
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (61) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach
podaje do publicznej wiadomości

„Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie”
L.p.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Warunki zabudowy

Wartość
nieruchomości
w zł

Cena zbycia
z podatkiem
VAT w zł

Uwagi:

1

2

3

4

5

6

7

1.

Działka nr 66/7 o pow.
0,0935 ha
K.W nr
P01B/00048134/6
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona jest
działka wydana została decyzja
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr
87/09 o warunkach zabudowy z dnia
13.08.2009r. znak sprawy:
RIGP 7331-1/77/09.
Wymieniona decyzja ustala warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu
obejmującego dz. nr 66/6 położoną
w Brzeźnie w zakresie inwestycji
polegającej na budowie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – budynki parterowe, maksymalnie z
poddaszem użytkowym,
2/ wys. głównej kalenicy - max 10,5 m od poziomu
terenu ,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
4/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie
nachylenia od 300 do 450, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wys. górnej krawędzi elewacji frontowej –wysokość
okapu – max. 4,5 m,
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na
załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy.

28.580,00

35.153,00

Zbycie
nieruchomości
w drodze
przetargu
ustnego
nieograniczonego

Działka nr 66/8
o pow. 0,0834 ha K.W
nr P01B/00048134/6
SR Wągrowiec

j.w.

j.w

25.520,00

31.390,00

j.w.

Działka nr 66/9
o pow. 0,0841 ha
K.W nr
P01B/00048134/6
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

25.730,00

31.648,00

j.w.

j.w.

j.w.

35.000,00

43.050,00

j.w.

j.w.

j.w.

31.040,00

38.179,00

j.w.

j.w.

j.w.

22.460,00

27.626,00

j.w.

j.w.

j.w.

27.740,00

34.120,00

j.w.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Działka nr 66/10
o pow. 0,1150 ha
K.W nr
P01B/000/48134/6 SR
Wągrowiec.

Działka nr 66/12
o pow. 0,1018 ha
K.W nr
P01B/00048134/6
SR Wągrowiec.
Działka nr 66/1
o pow. 0,0732 ha
K.W nr
P01B/00048134/6
SR Wągrowiec.
Działka nr 66/15
o pow. 0,0908 ha
K.W nr
P01B/00048134/6
SR Wągrowiec.

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 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 18 maja 2011r. do dnia 8 czerwca 2011r. na tablicy ogłoszeniowej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz http://www.gmina-skoki.pl/
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814
lub 815.
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PODSUMOWANIE AKCJI
„DZIEŃ ZIEMI 2011”

W ramach corocznej akcji pn. „Dzień Ziemi” prowadzonej w dniach
11-15 kwietnia 2011 roku uczniowie szkół, przedstawiciele sołectw,
Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Skoki oraz członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” i Koła Wędkarskiego w Skokach,
a także mieszkańcy miasta zebrali całą górę śmieci.
Uzbierano łącznie 956 worków odpadów, które dostarczono do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie.
Powodzeniem cieszyła się także kilkudniowa, nieodpłatna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, folii, reklamówek i toreb foliowych,
worków po nawozach sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE), towarzysząca prowadzonej akcji. Zebrano
łącznie ponad 4,5 tony elektrośmieci, w tym: ponad dwie tony sprzętu
audiowizualnego, około 700 kg wielkogabarytowego sprzętu AGD,
komputery, monitory, elektronarzędzia oraz baterie.
Koszt akcji, podczas której zebrano tony śmieci wyniósł ponad 8
tysięcy złotych.
Referat Ochrony Środowiska

XV KONKURS WIEDZY
O WIELKOPOLSCE

Konkurs Gwary, to nie jedyna impreza, która 19 maja br. odbywała
się w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Równolegle z nim, odbywał się tu XV Finał Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce. Organizatorem konkursu, który ma przybliżać i popularyzować wiedzę o Wielkopolsce, o jej historii i ludziach, od początku
jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Współpracuje
z nim Kuratorium i Urząd Marszałkowski, a patronat honorowy
sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Finał w Skokach obejmował północne powiaty województwa wielkopolskiego łącznie z miastem Poznaniem, a w szranki polegające
na rozwiązywaniu zadań i testów stanęło 84 uczniów, z klas 4 do 6
szkół podstawowych i klas 1 do 3 gimnazjalnych, reprezentujących 38
szkoły regionu.
Po otwarciu zalakowanych kopert uczestnicy konkursu pod okiem
członków komisji zajęli miejsca w wyznaczonych salach i oddali się
rozwiązywaniu zadań konkursowych, a po wyznaczonym czasie zalakowane koperty przewiezione zostały do Poznania, gdzie wszystkie
prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej.
Ogłoszenie wyników konkursu i związane z tym centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Poznaniu.
Wszyscy uczestnicy konkursu, łącznie ze swymi opiekunami podjęci
zostali poczęstunkiem. Otrzymali też materiały promujące Gminę
Skoki i Powiat Wągrowiecki.
E. Lubawy

Rejestracja
sprzętu pływającego
do amatorskiego połowu ryb

Rejestracji dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby posiadacza sprzętu. W przypadku mieszkańców
Gminy Skoki rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb należy dokonać w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
Wniosek o zarejestrowanie łodzi dostępny jest w ww. Wydziale
(pokój 209), bądź gotowy druk można pobrać ze strony internetowej
Starostwa Powiatowego (druk znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Załatwianie spraw w Starostwie”).
Warunkiem rejestracji jest posiadanie przez właściciela łodzi karty
wędkarskiej oraz zaznajomienie z przepisami odnośnie korzystania
ze sprzętu pływającego, a opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
wynosi 17 złotych.

ŚMIECI GÓRA!

46 worków śmieci zebrali wędkarze z Koła PZW Nr 120 w Skokach,
w ramach corocznej akcji sprzątania brzegów jez. Rościńskiego
w Skokach.

Brzegi jeziora sprzątane były w okolicach plaży od strony Rościnna,
na półwyspie oraz od strony Skoków. Choć liczba zbieranych śmieci znad jeziora co roku maleje, to jednak ciągle jest zatrważająca.
Smutną prawdą jest niestety fakt, że wędkarze zbierają śmieci pozostawione w głównej mierze przez wędkarzy! o czym świadczą min. pudełka
po robakach czy po zanęcie oraz inne akcesoria wędkarskie. O czystość
należy dbać, takie są zwyczajowo przyjęte normy! Wędkarzy zobowiązują do tego jeszcze zasady Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,
którego zasad muszą przestrzegać. W rozdziale III tegoż Regulaminu
w puk 6. jest napisane Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości
stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu
na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
Oczywiście nie tylko wędkarze „pracują” na śmieci które są nad jeziorem, zostawiają je też tzw. „Pseudo turyści”. Wstydźmy się wszyscy!
Zdjęcia z akcji sprzątania brzegów jeziora na stronie www.gminaskoki.pl
Karolina Stefaniak

Od dzisiaj możesz otrzymywać bezpłatnie
z Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
sms-y z informacjami o:
1.
2.
3.
4.

Zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, śnieżyce i in.
Planowanych przerwach w dostawach wody.
Ważnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych i sportowych.
Terminie zakończenia rozpatrywania złożonego do Urzędu wniosku.

ZAREJESTRUJ SIĘ !!!
Wejdź na stronę

www.smsmobi.pl/sms/skoki

V
wybierz temat którym jesteś zainteresowany
V
wyślij sms o podanej treści z telefonu na który chcesz
otrzymywać informację
Zapraszam do korzystania z nowej platformy komunikacji z Urzędem
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos
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ŁĄCZNIKOWY SZLAK ROWEROWY
R9 W SEZONIE TURYSTYCZNYM
2011 NIEPRZEJEZDNY W SKOKACH

Ceny zbóż
Obecnie (z dnia 25 maja 2011 r) ceny skupu zbóż są na poziomie:
żyto na mąkę – ok. 770-830 zł/tona, pszenica 920-1020 zł/t, jęczmień
ok. 800 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 950 zł/tona,
pszenżyto ok. 830 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 800 zł/t. Do ceny
doliczyć VAT. Rok temu, w maju ceny skupu zbóż były dużo niższe,
np. pszenica była w cenie ok. 470 zł , żyto było średnio 340 zł za 1 tonę
, jęczmień był w cenie ok. 420 zł za tonę.
Obecnie targowiskowe ceny pszenżyta, jęczmienia to około 40-45
zł/50 kg, pszenicy ok. 50 zł za 50 kg, ziemniaki jadalne (stare) 1,502,00 zł za 1 kg.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 25 maja 2011) – jest 4,05 - 4,10 zł/kg
plus VAT. Maciory ok. 2,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio
100 – 115 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki ok. 5,80 – 6,50 zł/kg, jałówki 4,40 – 5,00 zł/
kg , krowy 3,00 do 4,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,90 - 1,10
zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 25 maja 2011 r.
Wyższe niż w 2010 są ceny nawozów, śruty sojowej, rzepakowej,
otrąb, paliw.
Mam nadzieję, że wyższe będą też w czasie żniw ceny skupu rzepaku
i zbóż.
Inne wiadomości
Ceny skupu zbóż są nadal bardzo zróżnicowane – dużo wyższe niż
rok temu. Dużo wyższe niż rok temu są również ceny zboża paszowego,
otrąb i pasz. Cena skupu tuczników jest bardzo zmienna - jest obecnie
0,10 zł/kg wyższa jak rok temu, ale niższa o 0,30 zł/kg niż 2 lata temu.
Trudno przewidzieć jaka będzie tendencja cenowa tuczników w najbliższych miesiącach – raczej nie powinna się obniżać, ale pewności nie
ma. Sytuacja finansowa producentów tuczników jest nadal zła – jest
lekki spadek pogłowia trzody chlewnej.
Na terenie naszej gminy (podobnie jest w innych) w tym roku nie
możemy liczyć na rekordowe zbiory zbóż i rzepaku. Przyroda zmienna
jest – po okresie suszy na przełomie kwietnia i maja już wydawało się, że
będziemy mieli w rolnictwie bardzo suchy rok. Jednak w połowie maja
wystąpiły opady deszczu i teraz sytuacja się poprawiła. Okres braku
opadów w kwietniu i na początku maja źle wpłynął na zboża i rzepak.
Ciekawe jest to, że dobrze wyglądają niektóre zboża jare uprawiane
w tym roku na wiosennej orce. Dodatkowo na początku maja wystąpiły silne przymrozki, które spowodowały dalsze straty w uprawach.
Największe są straty w sadach owocowych. Zmarzły czereśnie, brzoskwinie, orzechy, winogrona i inne owoce. Będzie to raczej trudny rok
bo zbiory nie będą zadawalające, a ceny np. owoców, warzyw wysokie.
Możliwe, że będą uruchomione „kredyty suszowe” tam gdzie wystąpiły
największe straty. Mam nadzieję, że wkrótce zostaną podjęte w tym
temacie decyzje.
Do 15 czerwca 2011 rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do
„zboża siewnego”. Obowiązują nowe wzory druków. Poziom dopłat
tak jak w 2010 r, tj. 100 zł /1 ha zboża, 160 zł do 1 ha strączkowych,
500 zł do 1 ha ziemniaków.
Od 1 czerwca 2011 rolnicy mogą składać w Biurach Powiatowych
ARiMR wnioski o dotacje na zalesianie gruntów rolnych. Do 24
czerwca br. w biurach Wojewódzkich ARiMR młodzi rolnicy mogą
składać wnioski o dotację dla „Młodego Rolnika” – 75 tys. zł. Więcej
informacji u doradcy rolników.
Rolnicy - są nowe druki do ewidencji (tj. zapisów) stanu trzody chlewnej.
Do 30 czerwca 2011r prowadzony jest w całym kraju (u rolników też)
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań. Spis jest obowiązkowy.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Z przykrością informujemy wszystkich miłośników dwóch kółek,
iż szlak rowerowy R9 w systemie szlaków rowerowych Puszczy
Zielonka biegnący głównie przez Gminę Skoki jest na pewnym
odcinku nieprzejezdny.

Z uwagi na bardzo wysokie stany wód tej wiosny grobla pomiędzy
rzeką Małą Wełną a stawami rybnymi w Skokach została przerwana.
Jest to przykre bo jeden z najbardziej malowniczych odcinków tego szlaku został wykluczony w tym roku. Jak donosi Gospodarstwo Rybackie
w Skokach do końca sezonu turystycznego nie zostanie to naprawione.

Jednakże nie zniechęcamy rowerzystów do jazdy szlakiem R9, proponujemy objazd przez Skoki, a zatem:
Dla jadących od strony Potrzanowa po dojechaniu do granicy stawów
na jazie na Małej Wełny proponujemy pojechać prosto ulicą Polną,
pojedziemy ok. 1,5 km i wyjedziemy w mieście naprzeciwko Komisariatu Policji, jesteśmy teraz na trasie Cysterskiego Szlaku Rowerowego
(CRS) którego znaki będą nas prowadzić. Tu skręcamy w prawo,
przejeżdżamy tory kolejowe i kierujemy się na wprost ul. Antoniewską następne ok. 1,5 km. Dojeżdżamy do mostu na Małej Wełnie, po
lewej stronie widzimy ostatni budynek na tej ulicy i za nim skręcamy
w lewo w las, żegnamy CRS i powinniśmy dojrzeć znów oznaczenie
R9. Jesteśmy ponownie na szlaku.
Dla jadących od strony Raczkowa sytuacja odwrotna, po wyjechaniu
na asfalt ul. Antoniewskiej nie skręcamy w kierunku stawów rybnych
ale jedziemy do miasta, koło Komisariatu Policji skręcamy w lewo
w ul. Polną, którą dojeżdżamy do jazu na małej Wełnie i tym samym
wracamy na szlak R9.

Poinformujemy wszystkich rowerzystów niezwłocznie po ustaniu
utrudnień na szlaku.
Karolina Stefaniak
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uroczystości 3-majowe
w Skokach

Chociaż oficjalnego przekazywania pałeczki nie było, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach stało się
inicjatorem i organizatorem uroczystości o charakterze państwowym i narodowo-patriotycznym w mieście
i gminie Skoki.
Nie inaczej było i 3 maja br. Uroczystości poświęcone 220-tej Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, której wyjątkowy charakter podkreślały liczne poczty sztandarowe reprezentujące placówki oświatowe oraz organizacje i stowarzyszenia działające w Gminie Skoki.
Po mszy świętej, jej uczestnicy w pochodzie przemieścili się na
Plac Powstańców Wielkopolskich, pod dom w którym w okresie
międzywojennym mieścił się Magistrat i w którym zmieszkiwał
ówczesny burmistrz, a zarazem Zielonoświątkowy Król Kurkowy
AD 1925 - Jan Smektała.

Tutaj po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Bractwa,
jego prezes Krzysztof Jahna w swym wystąpieniu przypomniał tło
historyczne i zdarzenia, które towarzyszyły uchwaleniu Konstytucji
3 maja – drugiej nowoczesnej konstytucjia świata i pierwszej konstytucji Europy. Konstytucja, która - niestety z niepowodzeniem
- miała uchronić Polskę przed ostatecznym rozbiorem, stała się
myślą przewodnią do której w przyszłości nawiązywały postępowe
siły narodu polskiego.
W dalszej części apelu nawiązano do czasów bardziej współczesnych, których bohaterem był mieszkaniec Skoków Piotr Babrakowski.
Piotr Babrakowski urodził się w 1962 r. w Skokach w rodzinie o patriotycznych tradycjach, jako
syn Urszuli i Jana Babrakowskich. Powstańcem
Wielkopolskim z Ziemi Skockiej był Jan Białożyński – jego dziadek. Po ukończeniu skockiej szkoły
podstawowej, a później zawodowej w Obornikach,
w poszukiwaniu pracy Piotr Babrakowski przeniósł
się na Śląsk, znajdując zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych przy Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Kopalnia ta stała się w pierwszych
dniach stanu wojennego miejscem najbardziej spektakularnego aktu
protestu, kiedy górnicy w solidarnościowym strajku zażądali uchylenia stanu wojennego oraz uwolnienia wszystkich internowanych.
Za udział w tym akcie potestu w dniu 16 grudnia 1981 r. 9 górników
poniosło śmierć, kilkudziesięciu, w tym Piotr Babrakowski ze Skoków, odniosło ciężkie rany. Znajdując w tradycji Konstytucji 3 maja
ponadczasową wartość - wartość pielęgnowania przywiązania do
wolności i niepodległości, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

podziękowało Piotrowi Babrakowskiemu za odwagę i poświęcenie
dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej ofiarowując Mu pamiątkowy
dyplom o następującej treści:
,,Do wolnej i niepodległej Ojczyzny prowadzą różne drogi. Jedną
z nich w grudniu 1981 roku podążyli prowadzeni najwyższym porywem patriotyzmu górnicy KWK ,,WUJEK” . Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Skokach, którego głównym celem określonym w § 3
ust.1 Statutu jest ,, …pielęgnowanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej …” wyrazy szczególnego - brackiego
szacunku za odwagę i poniesioną ofiarę krwi dla Ojczyzny, jednemu
z uczestników wolnościowego oporu przeciwko stanowi wojennemu
Panu Piotrowi Babrakowskiemu - mieszkańcowi Skoków – naszemu
sąsiadowi niniejszy UROCZYSTY DYPLOM PAMIĄTKOWY wystawia.”

Po apelu odbyły się zawody na strzelnicy sportowej im. ,,Zielonoświątkowego króla kurkowego 1939 r. Stanisława Glinkiewicza”
przy ul.Parkowej w Skokach.
Wyniki tych zawodów w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
- w strzelaniu do tarczy brackiej (turniej główny): I miejsce Stanisław Grzegorzewski, II - Krzysztof Jachna, III - Krzysztof
Migasiewicz
- w strzelaniu do tarczy darczyńców: I miejsce - Adam Mroziński,
II - Stefan Kubiak, III - Andrzej Tatara
- w strzelaniu do tarczy punktowej pań: I miejsce - Anna Śliwińska,
II - Anna Jachna, III - Elwira Stoińska
- w strzelaniu do tarczy punktowej młodych strzelców: I miejsce Piotr Maciejewski, II -Dawid Chojnacki, III - Radosław Chojnacki
- w strzelaniu do tarczy punktowej panów: I miejsce - Krzysztof
Jachna, II - Tomasz Przykucki, III - ks.Karol Kaczor.
E. Lubawy
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Pierwsze Komunie święte
w skockich parafiach

Świątecznie przybrane Kościoły, dziewczynki w białych sukienkach i wiankach na głowach oraz chłopcy
w białych albach oznaczać mogą tylko jedno – Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Nie inaczej było i w miesiącu maju br.
Tegoroczne uroczystości komunijne w skockich parafiach rozpoczęły się w niedzielę, 15
maja br. w parafii św. Mikołaja Biskupa. W tym
uroczystym dniu, wzruszenie widać było nie
tylko na twarzach 59 dzieci (32 dziewczynek
i 27 chłopców), pierwszy raz przyjmujących
do swych serc Pana Jezusa. Ogarnęło ono
również ich rodziców, chrzestnych i krewnych
towarzyszących uroczystościom komunijnym
w kościele, a następnie goszczących na przyjęciach komunijnych.
Jednak uroczystości w Skokach nie stanowią
jedynych uroczystości komunijnych w Gminie
Skoki. W niedzielę, 29 maja, swój wielki dzień
przeżywały 4 dziewczęta i 6 chłopców w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu
oraz 10 dziewczynek i 5 chłopców w parafii
św. Stanisława Biskupa w Lechlinie. W dniu
tym, godności Pierwszej Komunii Świętej
w kościele parafialnym Wszystkich Świętych
w Raczkowie dostąpiło też 12 dziewcząt i 2
chłopców – tu uroczystości komunijne były
organizowane wspólnie z parafią św. Michała
Archanioła w Jabłkowie.
Ale, że granice administracyjne Gminy
Skoki nie pokrywają się z granicami parafii,
tak jak każdego roku młodzi Skoczanie godności Pierwszej Komunii Świętej dostępują
też w sąsiednich parafiach. W dniu 1 maja
do Sakramentu Eucharystii przystąpiły 2
dziewczynki i 3 chłopców w parafii św. Jakuba
w Budziszewsku oraz 1 dziewczynka i 2 chłopców w parafii Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny w Popowie Kościelnym, a w dniu 8 maja,
2 dziewczynki i 1 chłopiec w parafii Św. Marii
Magdaleny w Długiej Goślinie. Analogicznie
w dniu 22 maja, trzej młodzi Skoczanie: 2
dziewczynki i 1 chłopiec swe pierwsze spotkanie z Panem Jezusem przeżyli w parafii
Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
w Dąbrówce Kościelnej.
Dzień Pierwszej Komunii Świętej zakończył
pierwszy etap w życiu religijnym dzieci, etap
przygotowań w zakresie poznawania zasad
wiary katolickiej. Przygotowując się do uroczystości komunijnych dzieci uczestniczyły
w święceniu różańców, książeczek do nabożeństwa oraz świec i strojów komunijnych.
Uczestniczyły też w spowiedziach świętych,
pierwszej na miesiąc przed, a drugiej w dniach
poprzedzających ten wielki dzień.
Aktualnie w parafiach trwają przygotowania
młodzieży klas 3 gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania.
E. Lubawy
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9 maja br. na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kłosa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach gościły 3
pary małżeńskie, które w IV kwartale 1960 r., w różnych Urzędach Stanu Cywilnego i w różnych parafiach
zdecydowały się na wstąpienie w związek małżeński i na założenie rodziny. Wszyscy przybyli małżonkowie,
wcześniej już w gronie rodziny i przyjaciół obchodzili 50-lecie małżeństwa.

50 lat minęło

Złote Jubileusze Małżeńskie

Wszyscy Jubilaci są też dzisiaj mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki. Łączy ich też to,
że Opatrzność pozwoliła im wspólnie przeżyć
ponad 18 250 dni i nocy, wśród których były
dni radosne, ale też dni pełne smutku i troski
o siebie nawzajem i o los swych dzieci i wnuków.
Wzajemna miłość i zrozumienie towarzyszące
małżonkom, zjednoczyły ich na dobre i na złe
i wraz z najbliższą rodziną pozwoliły im cieszyć
się ze wspólnie przeżytych lat.
Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, wiązała
się z przyznaniem Jubilatom przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego
Medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE”, które to Medale w imieniu
Prezydenta wręczył Im burmistrz Tadeusz Kłos.
Jubilaci obdarowani zostali też dokumentami
pamiątkowymi i bukietami kwiatów oraz upominkami promującymi m.in. Miasto i Gminę
Skoki i powiat wągrowiecki.
Nasi obecni Jubilaci to:
- zam. w Kakulinie: Anna, z domu Mrówczyńska ur. 15.01.1938 r. w Łopiennie i ur.
29.06.1932 r. w Kuszewie, Henryk - Kędziora;
ślubowali 20.12.1960 r. w USC w Mieścisku,
a sakramentalne „Tak” powiedzieli 7.01.1961
w kościele pw. „Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny” w Popowie Kościelnym; Po
zawarciu związku małżeńskiego zamieszkali
w gospodarstwie rolnym rodziców Henryka
w Kakulinie, które wspólnie, wychowując 3

córki i 4 synów prowadzili do czasu przekazania
na rzecz syna i przejścia na emeryturę – cieszą
się posiadaniem 20 wnuków.
- zam. w Glinnie: Stanisława, z domu Maślińska ur. 1.09.1941 r. w Glinnie i ur. 9.03.1943 r.
w Pawłowie Skockim, Kazimierz - Malczewscy;
ślubowali 8.12.1960 w USC w Skokach, a swą
wolę przed Bogiem potwierdzili 26.12.1960 w kościele pw. „Wszystkich Świętych” w Raczkowie;
Po ślubie zamieszkali w Glinnie gdzie wychowując 2 córki i 1 syna pracowali w miejscowym
Państwowym Gospodarskie Rolnym, cieszą się
posiadaniem 10 wnuków i 1 prawnuka.
- zam. w Skokach: Barbara, z domu Gąska
ur. 13.07.1937 r. w Skokach i ur. 4.01.1938 r.
w Skokach, Roman - Ogórkiewiczowie; ślubowali 19.11.1960 r. w USC w Skokach, a mówiąc
sakramentalne „Tak” swą wolę w obliczu Boga
potwierdzili w kościele parafialnym pw. „Świętego Mikołaja Biskupa”; Po zawarciu związku
pani Barbara zajmowała się prowadzeniem
domu i wychowaniem dzieci, a pan Roman
pracował w Urzędzie Pocztowo – Telekomunikacyjnym, a następnie w Telekomunikacji
Polskiej w Skokach. Cieszą się posiadaniem
2 córek i 1 syna oraz 1 wnuczki i 7 (w tym 3
studiujących) wnuków.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili też
mieszkańcy Skoków, Helena i Jan Mikołajczakowie. Niestety, nagła choroba, spowodowała
że pan Jan w dniu uroczystości trafił do szpitala.

W tej sytuacji Jubilatów reprezentowała pani
Helena, która po uroczystości w Urzędzie udała
się do męża do szpitala. Droga życiowa państwa
Mikołajczaków przedstawia się następująco:
Helena z domu Stefańska ur. 17.01.1942
r. w Żelazkach i ur. 24.06.1938 w Pyzdrach
Jan -Mikołajczakowie; ślubowali 29.11.1960
r. w USC Mieścisko, a swą wolę w obliczu
Boga potwierdzili 11.02.1961 r. w kościele pw.
„Świętego Mikołaja Biskupa” w Janowcu. Od
ponad 30 lat zamieszkują w Skokach, gdzie
pan Jan pracował w miejscowej Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a pani
Helena zajmowała się wychowywaniem 2 córek
i 3 synów. Cieszą się szczęściem 11 wnuków oraz
1 prawnuczki i 1 prawnuka.
Uroczystościom Jubileuszowym, 9 maja br.
towarzyszyły, nieodłączne w takich momentach
życzenia i podziękowania skierowane przez
burmistrza i Kierownika USC Joannę Wolicką-Przywarty pod adresem Jubilatów za trud
i poświęcenie w wychowanie dzieci oraz za
wkład wniesiony w rozwój społeczności Miasta
i Gminy Skoki. Było też wspólne zdjęcie oraz
spotkanie przy kawie, połączone z toastem za
zdrowie Jubilatów i z rozmowami przy stole
o wspólnie przeżytej przez nich „drodze życia”
i o problemach środowiskowych.
Zapraszamy do galerii zdjęć z Jubileuszu na
stronę www.gmina-skoki.pl
E. Lubawy
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Dzień mamy
u przedszkolaków

W piątek -27 maja, dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka świętowały Dzień Mamy.
Z tej okazji każda grupa przygotowała piękną część artystyczną.
Dzieciaki walczyły ze stresem i tremą by zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi mamami, które podziękowały za ten dziecięcy trud
długimi brawami. By ten dzień mamy na długo zapamiętały, dzieci
przygotowały dla nich upominki, które same wykonały.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na plac zabaw, gdzie
czekał słodki poczęstunek, kiełbaska z grilla, kawa, napoje, słodycze.
Nie zabrakło muzyki, wspólnych gier, zabaw oraz tańców.
Cieszymy się z tak dużej frekwencji. Dziękujemy rodzicom, że tak

dzielnie uczestniczyli w konkurencjach przeznaczonych specjalnie
dla nich.
Pogoda również dopisała, dzięki czemu w bardzo przyjemnej i rodzinnej atmosferze rodzice ze swoimi dziećmi spędzili popołudnie.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która była współorganizatorem imprezy jak również wszystkim tym, którzy okazali bezinteresowną pomoc i życzliwość naszej placówce podczas organizacji
Pikniku Rodzinnego.
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Cezary Żak w Skokach

Gdzie ten Mozart?!

Panowie we frakach, klasyczne instrumenty i chociaż to nie była prawdziwa sala koncertowa, a tylko hala widowiskowo – sportowa skockiego
gimnazjum, można było spodziewać się dźwięków muzyki poważnej.
I rzeczywiście zabrzmiały, lecz zupełnie nie w taki sposób, jak można było
się tego spodziewać.
Wydawało się, że muzycy nie mogą skupić się na grze, na kompozycjach klasyków. Choć wzywali ich wykrzykując co jakiś czas jak zaklęcia:
Mozart!, Bach!, Beethoven!, to wcale nie pomagało. Do gry wkradały
się ciągle jakieś chochliki, jakieś zakłócenia z zewnątrz: a to informacje
o działaniu terrorystów, a to chęć popisania się przed płcią piękną umiejętnością odbijania piłeczki pingpongowej, a to urok jazdy na wrotkach
czy czerwony balonik w kształcie serduszka, na którym przecież również
można grać. Ważna okazała się też przeszłość kryminalna panów oraz
doznania związane z odbywaniem kary więziennej i wreszcie wdzierające
się zewsząd dźwięki muzyki współczesnej. Na scenie pojawił się sam
król popu – Michael Jackson. Ciągle coś przeszkadzało, coś było nie tak
i z pewnością nie był to udany koncert kwartetu smyczkowego, jakim
jest przecież Grupa MoCarta. Niestety, ci panowie okazali się bardzo
niezrównoważeni, jakoś rozchwiani emocjonalnie. Nie umieli przez cały
czas trwania występu utrzymać w ryzach swoich doznań, by skupić się na
graniu muzyki klasycznej. To bardzo mało profesjonalne zachowanie!
Najgorsze jednak było to, że chyba nikt z publiczności nie spodziewał się
niczego innego i wszyscy zjawili się na hali z powodu właśnie tego, jakże
nagannego zachowania członków Grupy MoCarta.
Wniosek jest jeden – wszyscy lubimy wrażliwych ludzi, wrażliwych panów, którzy nie radzą sobie ze swoimi emocjami i pozwalają im ujawniać
się na scenie przed szeroką publicznością. Efekt, wbrew pozorom, był
bardzo pozytywny. Na twarzach wszystkich obecnych pojawiał się uśmiech
i zadowolenie, czasami słyszalny był też wręcz gromki śmiech i … brawa. Ze
zrozumieniem oraz pełną akceptacją przyjmowaliśmy wybryki sceniczne
członków kwartetu smyczkowego. Niestety, musimy przyznać, że nie wszyscy obecni w hali skockiego gimnazjum, dnia 30 kwietnia 2011 r., równie
ochoczo wybraliby się na koncert muzyki klasycznej, np. do filharmonii.

To smutna prawda. Grupa MoCarta pokazała jak otaczająca rzeczywistość
może inspirować różne zachowania, inne niż byśmy sobie tego życzyli
w danej chwili. Inne, nie zawsze oznacza – złe. Po prostu jesteśmy różni
i czasy są bardzo absorbujące. Dziś mało kto słucha klasyki, by się rozerwać,
zrelaksować czy wypocząć. Niektórzy twierdzą przecież, że gdyby Mozart
czy Bach żył dzisiaj, tworzyłby zupełnie inną muzykę, np. taką jak Michael,
albo taką jak Metallica. Nikt tego nie wie na pewno. Zmuszeni jesteśmy
bazować na przypuszczeniach. Pewne jest tylko to, że tworzyliby muzykę,
czerpiąc natchnienie z otoczenia i dostępnych środków.
Pozostaje jedynie tęsknota do dźwięków instrumentów klasycznych,
w tym wypadku smyczkowych. Myślę, że tę tęsknotę udało się przemycić
Grupie MoCarta.
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę www.gmina-skoki.pl
Aleksandra Gajewska

„Prywatnie jestem nieciekawy…. „ tak o sobie mówi znany i ceniony
aktor, gość spotkania w kawiarence „na piętrze” w Bibliotece Miasta
i Gminy, które miało miejsce 12 maja, Pan Cezary ŻAK.
Chciał studiować romanistykę. Pod namową kolegi zdał do szkoły
teatralnej. Studia na PWST we Wrocławiu ukończył w 1985r. Mało kto
wie, że początkowo pracował w kabarecie „Drozda Show” pod okiem
swego brata ciotecznego Tadeusza Drozdy. Po pięciu latach rozpoczyna pracę na deskach teatralnych: wrocławski Teatr Współczesny,
Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze. Przez następne 10 lat, do roku
2006 praca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Obecnie związany
z Teatrem Krystyny Jandy.

W swej ponad 25 letniej karierze aktorskiej występował nie tylko na
deskach teatralnych ale próbował swych możliwości w kabarecie, był
gospodarzem teleturnieju telewizyjnego, grał w filmach długometrażowych, gra w serialach. We wszystkich tych formach się odnalazł, jednak
najlepiej czuje się w filmie. Kręcenie scen do filmu daje możliwość
wielokrotnego powtarzania ujęć, w teatrze gdzie gra się na żywo tej
możliwości nie ma.
Grał już u wielkich reżyserów: Kazimierza Kutza, Juliusza Machulskiego, Krzysztofa Zanussiego - ale były to role epizodyczne. Panu
Cezaremu marzy się duża rola u reżysera takiego formatu, jednak nie
otrzymuje propozycji.
Znany głównie z seriali, w których tworzy zawsze znakomite kreacje.
W „Tajemnicy księgi szyfrów” (wojenny dramat historyczny Bogusława Wołoszańskiego) wcielając się w rolę Harrego Sauera – zarządcy
obozu w Książu, bezwzględnego sadysty, alkoholika, narkomana, stworzył wspaniałą i niezapomnianą kreację, jakże inną od wcześniejszych .
Pokazał, że jego warsztat aktorski nie może być zaszufladkowany tylko
do aktora komediowego.
Większość seriali to jednak obrazy komediowe, w których gra
z niesamowitą swobodą. Bawi widzów, rozwesela, powoduje uśmiech
na twarzy nie jednego ponuraka. W rozmowie jednak podkreśla, że
na scenie teatralnej czy w filmie jest to jego gra, zgodna z napisanym
scenariuszem, zgodna z tym czego wymaga reżyser. Mówi: „prywatnie
jestem nieciekawy, jestem mało zabawny”. W „Miodowych latach”
tworzył świetną parę wraz z Arturem Barcisiem. Barciś to aktor,
z którym współpracuje się Cezaremu najlepiej, bowiem rozumieją
się bez słów. Innym serialem bawiącym widzów są „Ludzie Chudego”
będącym satyrą na policjantów .
Jednak serialem, który co niedzielę gromadzi ponad 8,5 milionową
widownię jest „Ranczo”. Fenomen „Rancza” wynika z pokazywania
naszej rodzimej rzeczywistości w krzywym zwierciadle, ze świetnego
scenariusza i znakomitej gry aktorskiej. Ważnym wydarzeniem w serialu
dla Cezarego Żaka jest podwójna rola: wójta i księdza. Aktor podejmując wyzwanie zagrania tychże ról, jakże odmiennych, nie miał na
względzie wzrostu popularności, bo popularność zdobył już wcześniej.
W „Ranczu”, a wcześniej w „Miodowych latach”, Cezary Żak
gra wraz z żoną Katarzyną. Państwo Żak kwestii tej nie rozpatrują
w kategoriach rodzinnych ale stricte warsztatowych. Nie ukrywają,
Dokończenie na str. 16
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Dokończenie ze str. 15
że małżeństwem są już prawie 26 lat. Mają dwie córki. Żadna z nich
nie chce iść w ślady znanych i popularnych rodziców i zostać aktorką.
Starsza Ola studiuje zarządzanie, natomiast młodsza Zuzia interesuje
się biologią i być może zostanie lekarzem. Rodzina każde wakacje
spędza razem i tak będzie w tym roku. Małżonkowie sami wyjeżdżają
najczęściej do Włoch.
Patrząc na zdjęcia Cezarego Żaka sprzed i po kuracji odchudzającej
aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Wcześniej w oczy rzucała się

tusza, teraz widzimy młodego, szczupłego, uśmiechniętego mężczyznę.
Pan Cezary odchudzał się 3 lata, tracąc 30 kg (!). Nie stosował żadnej
drakońskiej diety, nie torturował się fizycznie na siłowni, ale ograniczył
ilość i kaloryczność spożywanych pokarmów. Jego mottem w trakcie
odchudzania było oczywiste stwierdzenie iż „tyje się od jedzenia”!
Efektem kuracji jest napisana książka „Moja skuteczna dieta”. Jak do
tej pory jest to jedyna i prawdopodobnie ostatnia pozycja jaką napisał.
Uważa bowiem, że aktor powinien robić to, co potrafi najlepiej robić,
to czego się nauczył, czyli grać a nie zajmować się pisaniem, na czym
tak naprawdę się nie zna.
Aktor kiedy znajduje czas lubi chodzić do kina, do teatru aby oglądać
i podziwiać grę aktorską kolegów. Lubi tez czytać książki. Szczególnie
mu bliska jest tematyka II-ej wojny światowej. Znajomość zagadnień
z tego okresu pozwoliła mu wcielić się tak znakomicie w rolę wspomnianego wcześniej Harrego Sauera. Zna film „Niepokonani” produkcji
amerykańskiej oparty na światowym bestsellerze, książki polskiego
autora Sławomira Rawicza „Długi marsz”, którą niebawem przeczyta.
Spotkanie ze znamienitym gościem zakończyło się rozdaniem autografów i sesją zdjęciową, z czego skorzystali prawie wszyscy uczestnicy .
Panu Cezaremu Żakowi dziękując za bardzo miłe spotkanie życzymy
wymarzonych ról i ról, które powodować będą uśmiech na twarzach
wszystkich widzów nie tylko wiernych fanów.
Galeria zdjęć ze spotkania pod na stronie www.gmina-skoki.pl
Danuta Kęsik

Bajkowe spotkanie

„…Mają tu strażacy samochód czerwony. Na szerokich kołach czarne
lśnią opony. Mają sprzęt strażacki, bogaty, nie skąpy: drabiny, gaśnice,
sikawkii pompy…”. Te i inne wersy opowieści Czesława Janczarskiego,
o tym „Jak Wojtek został strajkiem”, rozbrzmiewały w środowe przedpołudnie 11 maja w sali Biblioteki Publicznej w Skokach. W rolę lektora
bajkowej przygody wcielił się kierownik ochrony i strażak w jednej
osobie Pan Mirosław Hamera, pracownik „Naftobazy” Rejowiec. Jego
słuchaczami były natomiast dzieci i ich opiekunowie z Przedszkola
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. Młodzi skoczanie
oprócz historii Wojtka ze wsi Kozie Różki poznać mogli również historię jednego dnia z życia zwykłego strażaka. Mogły one także pozować
do zdjęć w strażackim hełmie oraz skosztować „strażackich” słodkości.
A wszystko to w ramach obchodów Święta Biblioteki, które skocka
książnica wspólnie z małymi czytelnikami świętuje już po raz trzeci.
Sylwia Popadowska

Spławikowe Zawody Wędkarskie
o Tytuł „Mistrza Koła”

Omówieniem regulaminu zawodów i losowaniem stanowisk, rozpoczęły się w niedzielę 8 maja br. na jeziorze Rościńskim Zawody
Spławikowe o Mistrzostwo Koła PZW nr 120 w Skokach. Chociaż,
niesprzyjające warunki atmosferyczne wystraszyły co niektórych, 14
najwytrwalszych (2 juniorów i 12 seniorów) wędkarzy zajęło stanowiska i o godz. 8:00 na wystrzał z pistoletu, zanęta trafiła do wody i kije
poszły w ruch.
Zdobyczą wędkujących padała drobnica, która w większości, po
zakończeniu akcji i tak powróciła do wody, a do siatek zawodników
trafiło łącznie 156,84 kg ryb. Tym razem szczęście dopisało wszystkim,
jednak jak na zawody przystało, ktoś musiał być najlepszym i tym razem
kolejny raz, pewnie nie tylko szczęście, ale i umiejętności zadecydowały
że najwięcej kilogramów, bo aż 16,78 ryb złowił Andrzej Szymkowiak,
II miejsce łowiąc 13,98 zajął Romuald Dudek, a III z ilością 12,66
kg Marek Kubicki. Wśród dwóch startujących juniorów wyniki były
niemal wyrównane, ale zwycięstwo przypadło Piotrowi Maciejewskiemu – 7,08 kg. Zdobywcą II miejsca łowiąc o 0,2 kg mniej, tj. 6,88 kg
został Adrian Dudek.
Kolejne miejsca wśród seniorów zajęli:
Dariusz Bałażyk – 12,66 kg, Jacek Dudek –
10,40 kg, Roman Tadeusz – 10,28 kg, Karol
Neuman – 7,98 kg, Zbigniew Kujawa – 6,30
kg, Marian Konrad – 5,98 kg, Zbigniew
Pietrzak – 5,78 kg, Marian Bałażyk – 8,08 kg
i Adam Lisiecki – 4,94 kg.
Wszystko to ogłosiła komisja sędziowska
w składzie: Wojciech Kłosowski, Andrzej
Ludzkowski i Jerzy Śluósarczyk. Ona też
dokonała wręczenia zwycięzcom pamiątkowych dyplomów i medali.
Zwycięzcy seniorzy otrzymali też bony na zakup sprzętu wędkarskiego o wartości 100 zł, 75 zł i 50 zł, a juniorzy dwa równorzędne bony
o wartości 50 zł każdy.
Na zakończenie zawodnicy i organizatorzy raczyli się ciepłymi napojami i karkówką z rożna. Wyłoniono też reprezentację, która 15 maja
br. będzie reprezentować Koło na Zawodach Rejonu 6, które podobnie
jak obecne odbędą się na jeziorze Rościńskim.
Więcej zdjęć z zawodów na stronie www.gmina-skoki.pl
					
E. Lubawy

III Rajd rowerowy z okazji
Dnia Ziemi

Ponad 110 rowerzystów z terenu Gminy Skoki, okolic Poznania, Wągrowca, Suchego Lasu i Owińsk wyruszyło 8 maja ze skockiego rynku
w pierwszy tego roku rajd rowerowy pod nazwą III Rajd Rowerowy
z okazji Dnia Ziemi.
Trasa nie była zbyt długa, zaledwie 18 km wiodło przez Potrzanowo,
Budziszewice, Budziszewko, Grzybowo do Rościnną. Rowerzyści na
trasie zrobili sobie dwa przystanki, pierwszy w Budziszewicach w po-

17
wstającym właśnie Gospodarstwie Agroturystycznym „Trzy Dęby”
państwa Grażyny i Stanisława Derpińskich, a drugi w bardzo urokliwym
miejscu tj. moście między jez. Budziszewskim, a jez. Czarnym na terenie
sąsiedniej Gminy Rogoźno.
Meta rajdu została zorganizowana w Rościnnie przy nowo wyremontowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
świetlicy wiejskiej.
Na uczestników czekało ognisko i kiełbaski do upieczenia oraz
placek.
Z racji tego, że rajd był zorganizowany z okazji Dnia Ziemi nie
zabrakło akcentu przyrodniczego. Po posiłku wszyscy wyruszyli do
parku okalającego Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, gdzie dwaj
młodzi ornitolodzy z Rościnna: Hubert Czarnecki i Adam Loręcki
przy pomocy koleżanki Hanny Janiszewskiej rozstawili specjalne siatki
ornitologiczne do łapania ptaków. Niestety z racji tego, że mamy maj
i trwa w pełni okres lęgowy ptaków, które w tym czasie nie latają zbyt
intensywnie złapał się tylko jeden osobnik z gatunku Pokrzewka Czarnołbista (Kapturka). Ptaka oznaczono, zaobrączkowano i wypuszczono.
W świetlicy Hubert i Adam pokazali po powrocie z parku prezentację
multimedialną o ptakach, o których opowiadali z ogromną pasją. (Należy dodać, o czym już wspominaliśmy kiedyś, że panowie ci posiadają
wszelkie uprawnienia nadane przez Ministra Ochrony Środowiska
w celu obrączkowania ptaków.) Po prezentacji uczestnicy wypełnili test
wiedzy o ptakach. Na każdego uczestnika czekała nagrody.
Do galerii zdjęć zapraszamy na stronę www.gmina-skoki.pl
I do zobaczenia na kolejnym rajdzie 
Karolina Stefaniak

Zawody Wędkarskie Rejonu VI PZW

10 trzyosobowych drużyn, w tym 2 z Koła Skoki reprezentujących 9
Kół PZW Rejonu VI Okręgu Poznańskiego wzięło udział w odbywających się 15 maja br. na jeziorze Rościńskim Zawodach Rejonowych.
3 godzinne wędkowanie odbywało się w układzie sektorowym. Na
podstawie przeprowadzonego na wstępie losowania 1 reprezentant
każdej drużyny łowił w każdym sektorze – A, B, C, a o ogólnych
wynikach reprezentacji decydowała suma punktów uzyskanych przez
wszystkich jej zawodników.
Po zakończeniu zawodów, zważeniu ryb i podliczaniu punktów,
Komisja Sędziowska w składzie: Jerzy Ślósarczyk, Wojciech Kłosowski
i Piotr Babrakowski ogłosiła, że zwycięzcą Zawodów została reprezentacja Koła Wiórek, która zyskała w sumie 7 pkt. II miejsce zyskując
8 pkt. zdobyła I reprezentacja Koła Skoki występująca w składzie:
Dariusz Bałażyk, Jacek Dudek i Romuald Dudek, a III miejsce z 11
pkt. przypadło drużynie z Koła Starołęka.
Kolejne miejsca zajęły drużyny z Kół: Tarpan, Rataje, Skoki II,
Rogalik, Wojnówko, Naramowice i Odlewnik.
Wszyscy zawodnicy łącznie złowili 201 kg ryb, a zwycięskie drużyny
odpowiednio: 26.76kg, 25.20kg i 23.16kg.
Wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie drużyny nagrodzono pucharami, a ich członków dodatkowo
sprzętem wędkarskim.
Do galerii zdjęć zapraszamy na stronę www.gmina-skoki.pl
E. Lubawy

BLIŻEJ REYMONTA

Co roku w miesiącu maju organizowany jest w Kołaczkowie Międzywojewódzki Kolarsko Pieszy Rajd Reymontowski. Od 9 lat chłopcy
i dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
biorą udział w tej plenerowej imprezie, której głównym celem jest
uczczenie rocznicy urodzin naszego Noblisty. 		
9 maja br. chłodnym rankiem 29- osobowa grupa młodzieży z opiekunami: Katarzyną Kopczyńską, Bartoszem Seidlerem i Grażyną
Lubawą zameldowała się na starcie w Kołaczkowie. W jednodniowym
etapie współzawodnictwa turystycznego powiatów województwa
wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
wzięły udział 22 drużyny. Nasze 4 drużyny godnie reprezentowały

powiat wągrowiecki, zajmując czołowe miejsca w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów. Przed wyjściem na 12-kilometrową
trasę przedstawiciele każdego z zespołów wzięli udział w konkursie nt.
wiedzy i twórczości Władysława Reymonta. Świetnie spisały się nasze
dziewczyny. Bardzo dobry wynik uzyskała Pamela Burzych . W teście
sprawdzającym wiedzę zajęła III miejsce. Również duży sukces odniosły
jej koleżanki w konkursie plastycznym pt.” Obrzędowość w Chłopach
Wł. Reymonta”. Prace naszych podopiecznych były przepięknie wykonane , ich kunszt plastyczny został wysoko oceniony przez jury. Paulina
Strzechowska zajęła I miejsce, II miejsce przyznano Paulinie Zielonce.
Natomiast w konkurencjach sprawnościowych prym wiodła płeć męska.
W rzucie kółkiem ringo do celu I miejsce zajął Dariusz Michalak, tuż
za nim na II miejscu uplasował się Piotr Młodożaniec. Pan Bartosz
Seidler zmierzył się z innymi uczestnikami rajdu w konkursie rzutu
lotką, wywalczył II miejsce.

W oczekiwaniu na podsumowanie wyników, jakie uzyskały poszczególne drużyny mieliśmy chwilę czasu na zwiedzanie pałacu zwanego
też dworkiem Reymonta. Władysław Reymont był jego właścicielem
latach 1920-1925 . Obecnie w pałacu mieści się Gminny Ośrodek
Kultury z Izbą Pamięci poświeconą pisarzowi, który w dniu dzisiejszym
tłumnie był zwiedzany przez wszystkich uczestników rajdu.
O godz.14.00 organizatorzy ogłosili wyniki końcowe współzawodnictwa powiatów woj. wielkopolskiego. Młodzież z Antoniewa wywalczyła
najwyższe trofeum- za zajęcie I miejsca otrzymała przepiękny, wielki
puchar oraz dyplom pamiątkowy.
Serdecznie dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za godne reprezentowanie placówki, za dostarczenie niezapomnianych wrażeń
i poczucia satysfakcji z odniesionego przez nich sukcesu.
Grażyna Lubawa

Zmienne szczęście „Wełny”

W miesiącu maju, grająca w klasie okręgowej pierwsza drużyna
„Wełny” ze zmiennym szczęście rozegrała 5 spotkań:
- 3.05 na własnym boisku z GLKS „Radwan” Lubasz. Mecz zakończył
się sukcesem „Wełny”. Wynik 3:1, strzelcami bramek byli: 2 Radosław
Modlibowski i 1 Grzegorz Meller.
- 7.05 wyjazdowe z MLKS „Sparta” Złotów w którym meczu drużyna
wystąpiła bez czołowych zawodników. Zakończyło się zwycięstwem
przeciwników. Wynik 4:0 dla „Sparty”.
- 14.05 na własnym boisku z GLKS Wysoka. Mecz ten zakończył
się zwycięstwem naszej drużyny z wynikiem 3:1. Zdobywcami goli dla
„Wełny” byli: 2 – Radosław Modlibowski i 1 Grzegorz Meller.
- 21.05 wyjazdowe z KS „Fortuna” Wieleń. Zakończyło się przegraną „Wełny” z wynikiem 2:1. Bramkę dla „Wełny” strzelił Radosław
Modlibowski. Na usprawiedliwienie naszej drużyny wypada zaznaczyć
stronniczość sędziego i popełnione na niekorzyść „Wełny” błędy.
- 28.05. na własnym boisku z LZS „Orkan” Śmiłowo. Mecz ten
zakończył się zwycięstwem „Wełny” z wynikiem – 10 : 0. Strzelcami
bramek byli: Marcin Ślósarczyk junior – 3, Marcin Ślósarczyk senior – 3,
Robert Ludowicz – 1, Krzysztof Witkowski – 1, Arkadiusz Szudarski – 1
i Tomasz Jarzembowki – 1.
Grając ze zmiennym szczęściem KS ‘Wełna” przez okres miesiąca
maja zajmowała 5 miejsce w tabeli.
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Kangur matematyczny

17 marca 2011 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Wzięło w nim udział 20 uczniów
z klas czwartych, piątych i szóstych oraz 4 z klas drugich. Wyróżnienia i brązowe odznaki zdobyli Julia Frąckowiak z klasy 3c i Jacek
Śrama z klasy 4c. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

Powiatowy Turniej Wiedzy
o Ruchu Drogowym

29 kwietnia 2011 r. odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu IX Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym.
W programie zawodów znalazły się następujące konkurencje: test
wiedzy, tor sprawnościowy i praktyczne działanie z zakresu ratownictwa medycznego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:
Julia Wasylewicz, Edward Surdyk i Piotr Teofilewski. Uczniowie ci
w stawce 13 szkół podstawowych z powiatu wągrowieckiego zajęli drużynowo drugie miejsce. Jako drużyna dostali dyplom i okazały puchar,
a indywidualnie cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Konkurs
z języka angielskiego

29 maja 2011 r. już po raz drugi, odbył się szkolny Konkurs z Języka
Angielskiego dla uczniów klas drugich przygotowany przez Justynę
Grzgorzewską. W konkursie wzięło udział 16 dzieci. Zadanie polegało
na rozwiązaniu testu opartego na materiale omawianym podczas lekcji.
Miejsce I zajął Kamil Słomiński z kl. II c ,zdobywając maksymalną liczbę punktów. Miejsce II zajęła Paulina Kubiak (IIb) a trzecie Klaudia
Szwed (II c). Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich,
którzy wzięli udział w konkursie.

Projekt

Uczniowie klasy IVa, której wychowawczynią jest Magdalena
Fertsch, wykonali międzyprzedmiotowy projekt pod nazwą ,,BUDOWA ZEWNĘTRZNA CIAŁA CZŁOWIEKA”. Projekt wykonywany
był podczas lekcji przyrody, godziny wychowawczej oraz języka angielskiego. Uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające budowę
człowieka wraz z napisami zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Zadaniem było również nauczenie się słówek w języku angielskim
w celu zaliczenia kartkówki. Wszystkie prace zostały wywieszone na
gazetce na korytarzu szkolnym.
Projekt przygotowała Justyna Grzegorzewska i Magdalena Fertsch.

Błogosławiony Jan Paweł II

Drogie dzieci. Pragnę powtórzyć wam to, o czym same dobrze wiecie: Papież was bardzo kocha. Mówiłem to wiele razy dzieciom ze wszystkich krajów.
Ojcze Święty, my też Ciebie bardzo kochamy! Tak dzieci odpowiadały Papieżowi. Również uczniowie naszej szkoły wielokrotnie dawali
świadectwo o tym, że kochają Jana Pawła II. Przygotowując się do
beatyfikacji Papieża- Polaka podjęliśmy kilka inicjatyw, aby każde
dziecko w naszej szkole wiedziało, dlaczego Polacy tak kochają Ojca
Świętego. Przez cały marzec i kwiecień 2011 roku w holu naszej szkoły
prezentowana była wystawa prac dziecięcych związanych z osobą Jana
Pawła II. Prac plastycznych i wierszy było tak wiele, że musieliśmy
naszą wystawę zmieniać co kilka dni, a część prac prezentowana była
w kościele.
Na religii katecheci prowadzili lekcje na temat nauczania papieskiego korzystając z biuletynów ,,Lekcje z Janem Pawłem II”. Uczniowie

wybierali fragmenty nauczania papieskiego, które najbardziej im się
podobały lub szczególnie do nich przemawiały. Podsumowaniem
naszych przygotowań do beatyfikacji było przedstawienie słownomuzyczne z piękną oprawą wizualną, które zostało zaprezentowane
w szkole i kościele. I mimo naszych wielkich starań nie zdołaliśmy
oddać tego wszystkiego, co należałoby powiedzieć o naszym Wielkim
Rodaku błogosławionym Janie Pawle II.
Izabela Biała

,,Salamandra” w rezerwacie
,,Meteoryt Morasko”

W sobotę 21 maja odbyło się w Poznaniu zakończenie zmagań przyrodniczych organizowanych przez PTOP „Salamandra” oraz Lubuski
Klub Przyrodniczy dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych
z województw wielkopolskiego i lubuskiego. Po części konkursowej
ponadwojewódzkiej uczniowie gościli na Wydziale Geografii UAM.
Następnie brali udział w wycieczce do Rezerwatu „Meteoryt Morasko”.
Naszą szkołę reprezentował Edward Surdyk, który zagwarantował
sobie udział w imprezie wysokim wynikiem uzyskanym podczas etapu wojewódzkiego.

Dzień Ziemi

26 maja dokonano podsumowania działań związanych z obchodami
Dnia Ziemi. Uczniowie tradycyjnie wzięli udział w sprzątaniu wyznaczonych terenów wokół szkoły, Konkursie Wiedzy Ekologicznej,
dyktandzie, a także prezentowali prace „Coś nowego ze starego, czyli
recykling”. Nagrody ufundowane przez UMiG w Konkursie Wiedzy
Ekologicznej otrzymali:
Klasy I-III
I miejsce Paulina Kubicka, Angelika Wysocka, Aleksandra Tyll, Julia
Frąckowiak
II miejsce Aleksandra Jaskulak, Bartosz Sierzchuła, Julia Kwapińska
III miejsce Jagoda Owczarzak, Aleksandra Szymańska, Julia Martynek
Klasa IV-VI
I miejsce Julia Wasylewicz, Adam Pilaczyński, Jacek Śrama
II miejsce Edward Surdyk, Michał Kerntopf, Maria Sawińska
III miejsce Radosław Dorawa, Tomasz Markiewicz, Krzysztof Neldner
Dyktando ekologiczne w klasach I-III
I miejsce Aleksandra Szymańska, Karolina Wysocka
II miejsce Julia Witkowska, Julia Kwapińska
III miejsce Kajetan Dłużnik, Julia Borkowska
Nagrody za prace plastyczne otrzymał Jacek Mania i Izabela Druciarek.

Mistrzostwo
Piłkarzy Nożnych

Spory sukces odnieśli nasi piłkarze nożni zdobywając mistrzostwo
powiatu wągrowieckiego w piłce nożnej. Wygrana po latach przerwy
cieszy tym bardziej, że rywalizacja w popularnej piłce nożnej jest bardzo
wyrównana i już na etapie powiatu do walki przystąpiło 15 zespołów!
Reprezentanci naszej szkoły w eliminacjach pokonali swoich rówieśników m.in. z Sienna oraz faworytów turnieju Szkołę Podstawową nr
4 w Wągrowcu, której wszyscy reprezentanci grają na co dzień w MKS
"Nielba" Wągrowiec. Tym samym nasi chłopcy awansowali do finału,
w którym nie dali szans kolejno: SP Damasławek, SP Niemczyn, SP
Łaziska, SP Żelice, SP Sienno. O klasie naszego zespołu świadczy bilans
bramek: 25 strzelonych i 2 stracone. Dzięki wygranej uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach będą reprezentować
powiat wągrowiecki w mistrzostwach rejonu pilskiego.
Reprezentanci drużyny: Dorawa Radosław, Kubiński Jakub, Szymaś
Bartosz, Grabiszewski Denis, Pendziński Patryk, Surdyk Edward, Tyll
Mateusz, Łukaszewski Hubert, Belter Bartosz, Jankowski Patryk,
Sommerfeld Adrian, Markiewicz Tomasz.
Drużynę przygotował Janusz Bojarski
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strojach z epoki grali role postępowych patriotów i obywateli Warszawy. Uroczystość uświetniły piosenki: „Witaj majowa jutrzenko”, „Tu
wszędzie jest moja ojczyzna", utwór wykonany na flecie poprzecznym
„Święta miłości kochanej ojczyzny” i staropolski polonez. Uczniowie
recytowali wiersze poświęcone tak ważnym wartościom jak wolność,
naród, ojczyzna. Dla podkreślenia doniosłości wydarzenia występowali
we wspaniałych strojach, dziewczęta z upiętymi we włosach różami.
Tłem były biało – czerwone dekoracje uzupełnione prezentacją multimedialną. Brawurowo wykonany taniec i aktorskie kreacje uczniów
zyskały życzliwe przyjęcie publiczności i gromkie brawa.

Młodzi zdolni sportowcy

Radosław Dorawa i Jakub Kubiński są uczniami Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Skokach. To co łączy obu uczniów to nie
tylko zainteresowanie piłką nożną i talent sportowy, ale również ciężka
praca jaką wykonują podczas wielu zajęć treningowych. Od najmłodszych lat chłopcy uczestniczą w zajęciach sportowych odbywających się
w naszej szkole, gdzie oboje są objęci indywidualną opieką nauczycieli
wychowania fizycznego.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu
rodziców oboje rozwijają swoje umiejętności
w MKS "Nielba" Wągrowiec pod opieką doświadczonych szkoleniowców.
Ich talent został również dostrzeżony przez
trenerów kadry OZPN
w Pile, przez których są
regularnie powoływani na
konsultacje szkoleniowe.
Ponadto oboje mają już
za sobą występy w kadrze
województwa wielkopolskiego, gdzie jako wyróżniający się zawodnicy
mogli doskonalić swoje
umiejętności wraz z najbardziej utalentowanymi
piłkarsko rówieśnikami. Podobnie jak kilku innych naszych uczniów
i absolwentów, chłopcy mają realną szansę na to aby w przyszłości
zawodowo grać w piłkę nożną.

Witaj, majowa jutrzenko

W dniu 04 maja 2011 roku uczniowie szkoły podstawowej wraz
z Dyrekcją, Nauczycielami i zaproszonymi Gośćmi - zgromadzili się
na akademii z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość miała przypomnieć i przybliżyć przełomowe wydarzenie
z dziejów Rzeczpospolitej, jakim było uchwalenie demokratycznej ustawy. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo
patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim,
była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Montaż słowno-muzyczny został przygotowany pod kierunkiem
nauczycielek: Renaty Stróżewskiej, Alicji Kramer i Wioletty Molińskiej.
W trakcie uroczystości prezentowane były wystąpienia posłów przemawiających podczas obrad Sejmu Wielkiego. Uczniowie w pięknych

W telegraficznym skrócie

• Marta Szmyra laureatką, a Paulina Szymkowiak zdobywczynią
II miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Cystersach.
• 19 maja miał miejsce organizowany przez naszą szkołę III
Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej, o którym więcej można
przeczytać na łamach niniejszego numeru gazety.
• Tego samego dnia gościliśmy około 83 uczestników finału XV
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Wśród nich
znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły. Ogłoszenie wyników
na początku czerwca.
• Wychowawcy klas podczas spotkania z rodzicami powiadomili
ich o zagrożeniu oceną niedostateczną. Nieobecnych zawiadomiono pisemnie o tym przygnębiającym fakcie. Uczniowie
w ciągu miesiąca mają jeszcze szansę na nadrobienie zaległości
i uzyskanie pozytywnej oceny końcoworocznej.
• Pięcioosobowa grupa uczniów uczestniczy w Mistrzostwach
Świata w Biegach na Orientację, które odbywają się we Włoszech.
• W dniach 25-26 maja trwały rozgrywki w piłkę plażową. Ich
uczestnikami byli uczniowie szkół powiatu wągrowieckiego
• W piątek, 27 maja odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu
Ortograficznego o „Pióro Burmistrza”, którego finał tradycyjnie
będzie miał miejsce w czasie Dni Skoków.
• Trzecioklasiści wraz z rodzicami przygotowują się do balu absolwentów, który będzie miał miejsce 14 czerwca br. w murach
naszego gimnazjum.
• 2-3 czerwca odbędzie się w naszej szkole IV Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy Olimpijskiej połączony z IX Ogólnopolskim
Zlotem Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Będą w nim uczestniczyli uczniowie z Klinisk, Gliwic, Kędzierzyna Koźla, Krakowa, Gryfina, Szczebrzeszyna, Szczutowa, Racotu, Bydgoszczy,
Ostrowite oraz Skoków.
Redakcja „Szkolnego Miszmasza”
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Niecodzienny gość w szkole
w Łosińcu

4 maja 2011 rodbyło się spotkanie Jerzego Omelczuka, artysty malującego ustami i nogami z uczniami Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
– Punkt Filialny w Łosińcu.
Artysta opowiadał dzieciom o sobie, swojej twórczości, o Związku
Światowego Stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami
z siedzibą w Księstwie Lichtenstein. (O związku można dowiedzieć
się więcej odwiedzając stronę internetową www.amun.com.plJerzy
Omelczuk bardzo chętnie przyjeżdża i spotyka się z dziećmi. W ten
sposób chce uświadomić młodym ludziom, iż obok nich żyją także
osoby niepełnosprawne, dla których nie jest przeszkodą brak rąk, które
pomimo swojego kalectwa żyją normalnie i czynnie uczestniczą w życiu
społecznym, chociażby malując obrazy.

Artysta często bierze udział w akcjach charytatywnych, przekazując
swoje obrazy na różne cele. Szkole w Łosińcu również przekazał swoje
prace. Są to obrazy olejne namalowane przez artystę na płótnie i na
sklejce. Zdobią one korytarz szkolny.
Jerzy Omelczuk urodził się 24.08.1957 r. w Siemiatyczach. Przyszedł
na świat z porażeniem mózgowym. Od czwartego roku życia przebywał
w zakładach dla niepełnosprawnych. Już od dziecka interesował się malarstwem, dlatego pewnego dnia wziął ołówek do ust i zaczął rysować.
Kilka lat później dostał w prezencie farby i pędzel, co pogłębiło jego
miłość do malarstwa. Jest samoukiem, a swoje obrazy maluje ustami.
Od 1980 roku Jerzy Omelczuk tworzy na sztalugach. Już w 1982 r.
otrzymał stypendium Związku Światowego Stowarzyszenia Artystów
Malujących Ustami i Nogami, co umożliwiło mu intensywne zajęcie się
swoją pasją. Na początku pracy twórczej Jerzy Omelczuk posługiwał
się głównie farbami akwarelowymi, lecz obecnie preferuje technikę
olejną. Przez wszystkie te lata namalował ponad tysiąc obrazów olejnych. Ulubione motywy artysty to pejzaże, martwe natury, portrety

oraz obrazy o treści sakralnej.
Pan Omelczuk już wielokrotnie prezentował swe prace szerokiej
publiczności, biorąc udział w licznych wystawach indywidualnych
oraz w ponad stu wystawach zbiorowych. W roku 1997 malarz został
zrzeszonym członkiem VDMFK. Oprócz malarstwa Jerzy Omelczuk
interesuje się historią. Jego nauczycielami są plastycy poznańscy: Danuta Kaniewska i Andrzej Grzelachowski.
Obrazy Jerzego Omelczuka
Najważniejsze wydarzenia w dotychczasowej twórczości artysty:
• 1973 r. – bierze udział w Międzynarodowej Wystawie Twórczości
Dziecięcej w Belgii,
• 1982 r. – zostaje stypendystą VDMFK (Światowe Stowarzyszenie
Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w Księstwie
Lichtenstein),
• 1993 r. – zostaje członkiem AMUN (Artyści Malujący Ustami i Nogami w Polsce),
• 1995 r. – otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Skoki (woj.
Pilskie),
• maluje Poczet Prezydentów Polski (za namową ówczesnego   nauczyciela A. Grzelachowskiego),
• 1.03.1997 r. – otrzymuje status Członka Stowarzyszonego VDMFK,
• 2001 r. – otrzymuje od ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznaczenie „Zasłużonego Działacza Kultury”;
• maluje cykle obrazów olejnych: „Wilki” inspirowany poezją Jacka
Kaczmarskiego (przy współpracy artysty plastyka), „Poczet Naszych
Opiekunów” – obrazy prezentujące osobistości VDMFK oraz cykl
ośmiu obrazów „Tragedia w Nowym Jorku”,

• 2002 r. – bierze udział w Zjeździe Generalnym związku VDMFK
w Lizbonie,
• 2003 r. –maluje cykl obrazów olejnych utrwalających pejzaż i zabytkową architekturę Wielkopolski pt. „Moja Wielkopolska” oraz
kończy cykl obrazów „Trylogia Henryka Sienkiewicza” inspirowany
zdjęciami z filmu Jerzego Hoffmana,
• 2006 r. – przekazuje na ręce mera Druskiennik „Poczet Prezydentów
Litwy” – cykl monochromatycznych obrazów, które powstały w 2004
roku z inspiracji tłumaczki litewskiej, Jadwigi Siedleckiej.
Jego obrazy brały udział w 115 wystawach indywidualnych i w 300
wystawach zbiorowych. Artysta prezentował je również za granicą (400
wystaw zbiorowych organizowanych przez VDMFK).
W Polsce prace pana Omelczuka wystawiano w Białej Podlaskiej,
Białymstoku, Bornym Sulinowie, Busku Zdroju, Bytowie, Chełmnie,
Czarnej Dąbrówce, Darłowie, Drohiczynie, Ełku, Gdańsku, Gdyni,
Gogolewie, Jabłonnie, Jadowie, Jasieniu, Kaliszu, Katowicach, Kole,
Koninie, Kołobrzegu, Kozach, Krakowie, Lęborku, Lądku Zdroju,
Lisewie, Łaskarzewie, Łodzi, Łupawie, Mikorowie, Nożynie, Opolu,
Pobiedziskach, Pomysku Wielkim, Poznaniu, Swarzędzu, Śremie,
Szczecinie, Słupsku, Siemiatyczach, Toruniu, Ustce, w Warszawie
w Sejmie RP, Wągrowcu, Wrocławiu i w Zielonej Górze. Za granicą
obrazy brały udział w wystawach na Białorusi, w Belgii, Emiratach
Arabskich, Francji, Kanadzie, Litwie, Lichtensteinie, Niemczech, USA,
Szwecji, Watykanie i w Wielkiej Brytanii.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH
W prawie polskim możemy wyróżnić odpowiedzialność cywilną i karną.
Odpowiedzialność cywilna wynika
z przepisów kodeksu cywilnego, a karną ponosi się na podstawie przepisów
kodeksu karnego. Odpowiedzialność
cywilna ma postać wyłącznie majątkową, a odpowiedzialność karna i postać
majątkową i osobistą, np. możliwość
wymierzenia kary grzywny i kary pobawienia wolności. Trochę inaczej
wygląda to gdy mówimy o osobie nieletniej.
Odpowiedzialność cywilna osoby nieletniej
Odpowiedzialność ta w pierwszym rzędzie uzależniona jest od pojęcia zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej - zwłaszcza od
wieku osoby nieletniej. Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego
( art. 426 ), małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność ta jest
przeniesiona na osobę sprawującą opiekę nad małoletnim.
Nadzór wykonywany przez rodziców lub opiekunów
Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom stąd też są oni
solidarnie odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną przez dziecko. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie określa obowiązki nadzorcze
rodziców. Z unormowań tych wynika, że działalność wychowawcza
rodziców ma wpływ na zachowanie się dziecka. W szczególności może
ona zapobiegać wyrządzaniu szkód osobom trzecim przez stosowanie
w ramach procesów wychowawczych:
odpowiednich pouczeń;
zaleceń;
zakazów;
sankcji.
Okoliczności konkretnego przypadku będą decydować o tym, jak zostanie ocenione postępowanie rodziców, którzy tych środków w ogóle
nie stosowali albo mimo ich stosowania, okazały się one niewystarczające. Z reguły chodzi o ustalenie, czy rodzice uczynili wszystko, co było
możliwe - w ramach ich obowiązków, możliwości materialnych i rodzinnych - aby dziecku stworzyć odpowiednie warunki wychowawcze,
możliwości kształcenia, spędzania wolnego czasu, czy interesowali się
środowiskiem, w jakim dziecko się obraca, jak spędza czas wolny itp.
Odpowiedzialność innych osób zobowiązanych do nadzoru z mocy
ustawy (np. nauczycieli i wychowawców)
Obowiązek nauczycieli do nadzoru nad podopiecznymi wynika
z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).
Art. 4. ustawy o systemie oświaty stanowi: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Przewidziana
w art. 427 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność opiera się na winie
osoby zobowiązanej do nadzoru. Omawiany przepis wprowadza domniemanie winy osoby zobowiązanej do nadzoru - np. nauczyciela
- oraz domniemanie związku przyczynowego między wyrządzeniem
szkody przez osobę poddaną pieczy a wadliwym wykonywaniem nadzoru. Tak więc nie poszkodowany powinien wykazać winę nadzorującego
nauczyciela. To zobowiązany do nadzoru nauczyciel, chcąc uwolnić
się od odpowiedzialności musi wykazać swoją „bezwinność” udowadniając, że nadzór był sprawowany należycie lub, że szkoda nastąpiłaby
także i przy starannym wykonywaniu pieczy nad małoletnim. Zakresu
wymaganej staranności przy wykonywaniu obowiązku nadzoru nie da
się określić według kryteriów jednolitych dla wszystkich mogących
wchodzić w grę przypadków i musi być on dostosowany do okolicz-

ności. Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod
opieką i nadzorem, wobec czego obowiązek należytego nadzoru obciąża
szkołę również w stosunku do młodzieży, która nie ma zlecenia zajęć
dodatkowych, ale w czasie gdy szkoła jest czynna, ma możność przebywania na szkolnym boisku).Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów
powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości. Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej szkoły pozostają
w dyspozycji nauczycieli lub administracji szkolnej, podczas lekcji przerw
międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę. Doświadczenie
życiowe przekonuje też, że samo wydanie zakazu nie wystarcza i że
konieczna jest kontrola jego wykonania - zbyt bowiem silna jest pokusa
i ciekawość młodzieży. Istnieje też chęć popisania się wykonaniem niebezpiecznego przedsięwzięcia. Tu nasuwa się zaraz pytanie, co w sytuacji,
kiedy uczeń samowolnie oddali się poza teren szkoły mimo zakazu, pod
czyją wtedy jest opieką? W stosunku do małoletniego powyżej 13 lat
w grę wchodzi własna odpowiedzialność. Art. 427 Kodeksu Cywilnego
będzie miał zastosowanie w przypadkach, gdy zarówno poszkodowany
jak i sprawca szkody poddani są nadzorowi tej samej osoby np., gdy
uczeń zrani innego ucznia podczas bójki odbywającej się na boisku
szkolnym w trakcie przerwy.
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność karna nieletnich, a ściślej odpowiedzialność za
popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, została w polskim
prawie uregulowana dwutorowo. Z jednej strony przepisy kodeksu
karnego przewidują w pewnych wyjątkowych wypadkach możliwość
zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej,
z drugiej natomiast obowiązująca ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich reguluje, między innymi, także postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego. Wspomniana ustawa
ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach
nieletnich, jednym z przejawów demoralizacji jest popełnienie czynu
zabronionego. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne
(ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny)
należy rozróżnić następujące sytuacje:
nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13
roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako
przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;
nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem
życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat
15 i dopuścił się czynu zabronionego:
zabójstwa i morderstwa;
umyślne ciężkie uszkodzenie ciała;
umyślne sprowadzenie katastrofy godzącej w bezpieczeństwo powszechne;
gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu;
umyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji;
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną
osobą;
wzięcie lub przetrzymanie zakładnika;
rozboje,
może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym,
o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności
wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się
bezskuteczne.
sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem
życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca
nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17); wyjątkowo jednak sąd
zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze
Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21
przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem,
a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości
i warunki osobiste za tym przemawiają.
W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego
dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekunów ich obowiązków
wobec nieletniego uwzględniając przy tym interes społeczny.
Wobec nieletniego sąd rodzinny może:
Udzielić upomnienia.
Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń
na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia
pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym
lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania
alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia.
Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów.
Zastosować nadzór kuratora.
Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji lub instytucji zajmujących pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się
z tą organizacją lub instytucją.
Orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem
czynu karalnego.
Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym - ale w zasadzie tylko
wtedy, gdy nieletni dopuścił się czynu karalnego, jeżeli dodatkowo
przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki okazały się
nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.
Zastosować inne środki zastrzeżone w ustawie o postępowaniu
w sprawach nieletnich do właściwości sądu rodzinnego, jak również
zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
pedagog szkolny
koordynator ds. bezpieczeństwa
Krzysztof Ołdziejewski

BEZPŁATNY
odbiór stłuczki szklanej,
plastiku i makulatury
od mieszkańców
Miasta Skoki

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, iż nieprzerwanie od
listopada 2009 roku prowadzony jest pogram selektywnej zbiórki
surowców wtórnych „u źródła ” dla mieszkańców Miasta Skoki .
Osoby zainteresowane akcja otrzymują pojemnik na szkło oraz worek przeznaczony do plastiku; wysegregowana makulatura powinna
być paczkowana, aby ułatwić załadunek. Odbiór surowców wtórnych
odbywa się raz w miesiącu, według ustalonego wcześniej grafiku.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest nieodpłatnie przez
firmę LUK-GLAS z Podanina. Przedsiębiorstwo nie pobiera od
mieszkańców żadnych opłat za pojemnik, worki, ani za odbiór surowców.
Mieszkańców Miasta Skoki chcących dołączyć do prowadzonej
akcji prosimy o zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
pokój nr 1 lub telefon 61 8925 817

„SPALAJĄC ŚMIECI
NIEODWRACALNIE
NISZCZYSZ ZDROWIE SWOJE
I SWOICH BLISKICH”

Czy wiecie , że spalanie śmieci w piecach i ogniskach powoduje
powstanie substancji szkodliwych tzw. dioksyn i furanów , które mają
silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne? Są to bez wątpienia jedne
z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość .
Ich działanie toksyczne polega na podstępnym – bo powolnym –
ale nie zwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek
w organizmach żywych. W ten sposób nieodwracalnie niszczą zdrowie
–powodując powstanie nowotworów wątroby i płuc, uszkadzając płód
i strukturę kodu genetycznego, wywołując alergie.
W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otoczenia - znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach , przedmiotach
i pozostają tam na długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem i zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami,
na których się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu.
W ten sposób trafiają również do organizmu zwierząt, a potem również
mogą stanowić nasz pokarm.
Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewidoczne i niewyczuwalne węchem. Refleksja przychodzi zwykle za
późno tj. w momencie wykrycia choroby.
Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszych bliskich , nie narażajmy
się na choroby bezmyślnie spalając śmieci . Pamiętajmy, że nasze
zdrowie zależy od naszego środowiska w którym żyjemy! Pamiętajmy
też, że dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to substancje
ciężkie, które spadają również w pobliżu źródła ich powstawania.
W rezultacie tego truskawki i marchewki , które w swym warzywniaku
z pietyzmem hodujesz dla swoich dzieci czy wnuków niejednokrotnie
mogą być więcej skażone od tych hodowanych na polach, z dala od
źródła spalania śmieci .
E. Lubawy

DROGI TURYSTO
I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku,
wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia.
Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych
lasów w poszukiwaniu grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego
rodzaju odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego
wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych
dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów. Dlatego pamiętaj, że łowiąc
ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując po lesie i spożywając w tym
czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które
zaśmiecają środowisko.
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego
przeznaczonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za
rok, Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się
będą zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.

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

www.gmina-skoki.pl

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

NR 356 POZNAŃ WSCHÓD –
BYDGOSZCZ NA ODCINKU
POZNAŃ WSCHÓD – WĄGROWIEC
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 -2013 realizowana będzie przez Spółkę PKP Polskie Linie
Kolejowe modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód
– Wągrowiec.
Priorytetowymi celami modernizacji są:
- podniesienie maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich do 120
km/h;
- skrócenie czasu jazdy o ok. 34 minuty;
- zwiększenie ilości kursujących pociągów.
Projekt w swym zakresie obejmuje zmodernizowanie i unowocześnienie:
- układów torowych na długości – 50,3 km;
- naprawę obiektów inżynieryjnych;
- przebudowę istniejących peronów;
- budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana
Goślina Zielone Wzgórza;
- zabudowę akustycznej informacji dla podróżnych;
- budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nastawianych z lokalnego centrum sterowania (LCS) w Wągrowcu;
- budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych;
- przebudowę oświetlenia stacji i przystanków osobowych.

SKOCZANIE CZY WAM NIE WSTYD?!

Nic nie dało zdjęcie połamanych drzew na ul. Kazimierza Wielkiego w ostatnim numerze! Kolejne drzewa padły ofiarą wandali w nocy z 14 na 15maja
TYM RAZEM WANDALI UJĘTO I SPOTKA ICH ZASŁUŻONA KARA!
Skokach. Fot. Michał Kołpowski

Odpady porzucone przez „oszczędnego-zaradnego” Skoczanina w lesie
w okolicach Raczkowskiej Góry. Fot. Michał Kołpowski

Odpady porzucone przez „oszczędnego-zaradnego” Skoczanina w lesie
w okolicach Borówca. Fot. Michał Kołpowski

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac od dnia
1 czerwca 2011 roku na okres 6 miesięcy nastąpi całkowite zamknięcie linii.
Z tym dniem zostanie wprowadzona kolejowa komunikacja pasażerska
w relacjach Wągrowiec (Gołańcz) – Poznań przez Rogoźno Wlkp. umożliwiając tym samym dojazdy do szkół i zakładów pracy w Poznaniu. Zgodnie
z ostatnimi ustaleniami autobusy szynowe na odcinku linii Wągrowiec –
Rogoźno Wlkp. będą poruszały się z prędkością 60 km/h. Zakłada się, że
czas przejazdu w relacji Wągrowiec – Rogoźno – Poznań będzie zbliżony
do aktualnie obowiązujących czasów w relacji Wągrowiec – Poznań przez
Skoki. Spółka Przewozy Regionalne, która będzie obsługiwała to połączenie
prowadzi prace nad rozkładem jazdy dla połączeń przez Rogoźno Wlkp.
Natomiast w odniesieniu do połączenia Wągrowiec – Poznań przez Skoki,
Murowaną Goślinę to na odcinku tym przewóz osób będzie realizowany
regularną komunikacją autobusową. Niebawem przewoźnicy autobusowi
powinni przedstawić szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy.
Źródło: Departament Transportu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Odpady porzucone przez „oszczędnego-zaradnego” Skoczanina na
„Sowiej Górze” w Skokach. Fot. Michał Kołpowski
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poznaj swoją gminę
Gmina Skoki, datująca swe istnienie od 1 stycznia 1973 roku, utworzona została uchwałą Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Poznaniu nr XVIII/98/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku. W jej skład weszły miasto Skoki
oraz obecne wsie sołeckie: 23 z równocześnie zlikwidowanej Gromady Skoki, tj.: Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Grzybowo, Jagniewice, Kakulin, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Niedźwiedziny, Raczkowo,
Rakojady, Rejowiec, Roszkowo, Roszkówko, Rościnno, Sława Wlkp., Sławica, Stawiany, Szczodrochowo,
Pawłowo Skockie i Potrzanowo oraz 4 wsie ze zlikwidowanej Gromady Popowo Kościelne: Chociszewo,
Jabłkowo, Kuszewo i Pomorzanki.

Siedzibą władz administracyjnych Gminy
stało się miasto Skoki, które równocześnie
pełniło funkcję usługową i kulturalno-oświatową dla mieszkańców wsi.
Do roku 1975, tj. do czasu zmiany w administracyjnym podziale kraju Gmina wchodziła
w skład powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskim. Z chwilą likwidacji powiatów
i utworzenia 49 województw, Gmina pozostała
w okrojonym województwie poznańskim, a w
roku 1999 po kolejnych zmianach w terytorialnym podziale kraju łączącym się z wprowadzeniem 16 województw i przywróceniem
powiatów znalazła się w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.
Tak więc nasza Gmina leży w północnowschodniej części Województwa Wielkopolskiego i graniczy z Gminami: Wągrowiec,
Rogoźno, Murowana Goślina, Kiszkowo,

Kłecko i Mieścisko, a pod względem fizjograficznym rozpościera się nad rzeką Mała
Wełna na skraju Pojezierza Gnieźnieńskiego
i Pojezierza Chodzieskiego.
Obszar Gminy obejmuje 19 852 ha, z których 1120 ha zajmuje Miasto Skoki. Na obszarze tym, według stanu na dzień 31 grudnia
2010 roku zamieszkiwało 9 344 osób, w tym
4 159 w Mieście Skoki. Spośród mieszkańców
ogółem 448 osób stanowiły osoby zameldowane na pobyt czasowy.
Użytki rolne zajmują 11.060 ha, tj. 56 %
ogólnej powierzchni, z pośród których 9.110
ha, stanowią grunty orne. Lasy stanowią
7.211 ha, tj. ok. 36% powierzchni Gminy,
a powierzchnia wód wynosi 420 ha co daje
ponad 2% obszaru Gminy.
Malowniczy krajobraz, 17 jezior i mnogość lasów, w tym włączenie 1 093,5 ha, tj

5% jej powierzchni w skład utworzonego
w roku 1993 Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” oraz 4 położone tu zabytkowe
kościoły drewniane stanowią o przyrodniczokulturowym bogactwie Gminy. One decydują
też o tym, że Ziemia Skocka stanowi region
o wyjątkowych walorach zarówno dla stacjonarnego wypoczynku, jak i dla rozwoju
turystyki i rekreacji, a zwłaszcza dla rozwoju
turystyki wiejskiej.
Równocześnie stosunkowo nieduża odległość, bo 35 km od granic miasta Poznania
i przebiegające przez Gminę drogi woj.: nr
196 Poznań – Wągrowiec – Bydgoszcz i nr 197
Sława Wlkp. – Gniezno oraz linia kolejowa
relacji Poznań – Wągrowiec – Bydgoszcz przy
równoczesnym rozwoju infrastruktury technicznej czynią Gminę atrakcyjną dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.

