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IX Sesja Rady Miejskiej
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

Sesja rozpoczęła się nietypowo, bo wręczeniem nagród pieniężnych 
młodym mieszkańcom Skoków za wybitne osiągnięcia sportowe. Bo 
właśnie, realizując postanowienia „Uchwały Nr V/30/2011 z dnia 
31.03.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe”, Burmistrz Tadeusz Kłos, nagrody w wy-
sokości 5000 zł brutto wraz z gratulacjami za odniesione w 2010 roku 
sukcesy sportowe oraz z życzeniami jeszcze lepszych wyników na arenach 
sportowych oraz powodzenia w życiu osobistym wręczył: 
Łukaszowi Nowakowi za następujące osiągnięcia w chodzie sportowym:
- 8 miejsce na Mistrzostwach Europy na 50 km w Barcelonie,
- 2 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na 50 km w Dudincach,
- 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na 20 km w Gdańsku.
Jarosławowi Rutkowskiemu za następujące osiągnięcia w skoku wzwyż:
- 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów (2,16m) w Białymstoku,
- 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów (2,22m) w Bielsku-Białej,
- 7 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów (2,17m) w Moncton 

w Kanadzie.

8 września 2011 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom Rady przewodniczył 
radny Zbigniew Kujawa, a rolę Sekretarza obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld.

Podpisanie Umowy „Kanalizacyjnej”
W Skokach 7 września została podpisana ostatnia umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych w 

ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zgodnie 
z jej zapisami, szczecińska firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski spółka jawna położy na terenie 
gminy Skoki około 40 kilometrów rur kanalizacyjnych i wykona 16 przepompowni.

Uroczystość odbyła się w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach. 
Wcześniej podpisane zostały umowy z wykonawcami prac na terenie 
gmin: Czerwonak (dwa zadania), Swarzędz (dwa zadania), Murowana 
Goślina (jedno zadanie) i Pobiedziska (jedno zadanie).

Kontraktem na terenie gminy Skoki objęte będą miejscowości: 
Sławica, Sława, Szczodrochowo, Rejowiec, Karolewo, Skoki. Firma 
„CESTAR” będzie miała 29 miesięcy (od daty rozpoczęcia robót) na 
realizację zadania. Wartość kontraktu wynosi  29 300 665,12 zł (brutto).

Spółka „CESTAR” wykonuje już jedno zadanie w ramach przedsięwzię-
cia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. 
Wspólnie, w konsorcjum z przedsiębiorstwem MOSTOSTAL Warszawa 
S.A., realizuje budowę na terenie gminy Murowana Goślina (zadanie 6).

Osobą najbardziej zadowoloną z podpisania umowy był burmistrz 
gminy Skoki Tadeusz Kłos: - Bardzo długo czekaliśmy na ten moment. Po 
wykonaniu prac i uruchomieniu systemu mieszkańcom gminy Skoki będzie się 
żyło wygodniej, będą funkcjonowali w czystszym, przyjaźniejszym środowisku.

Dokończenie na str. 4
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ARCHIWUM 
WYDARZEŃ

Z GMINY SKOKI
2010

(płyta DvD)

Po części uroczystej, a przed przystąpieniem do spraw merytorycznych Rada wysłuchała:  
Informacji Burmistrza z bieżącej działalności i z realizacji uchwał Rady. Informacji 
z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady oraz Informacji przewodniczących 
komisji z działalności Komisji Rady. 

W rezultacie obrad Rada podjęła 2 następujące uchwały:
- Uchwałę nr IX/65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

rok 2011. 
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu o kwotę 291.902 zł, a w kwocie tej 

zawarła min ponadplanowe dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 
5.000 zł oraz ponadplanowe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 
200.000 zł.

W rezultacie łączne dochody budżetu po zmianach wynoszą 28.177.648 zł.
Równocześnie zmniejszono o kwotę 169.073 zł ogólne wydatki budżetu, w rezultacie 

których zmian budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 31.090.173 zł.
- Uchwałę nr IX/66/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.
W/w Uchwałą Rada zmieniła treść załączników nr 1 i 2 do uchwały nr VIII/50/2011 

Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.07.2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032, 
w ten sposób ze wprowadziła do nich zmiany wynikające z uchwały nr IX/65/2011. 

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 stro-
nie 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.

IX Sesja Rady Miejskiej
Dokończenie ze str. 1

Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki

przypomina,
że  15 września 2011 roku
upłynął termin płatności

III 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 IV raty wyżej 

wymienionych podatków
przypada 15 listopada 2011 r.

Polski Czerwony Krzyż orga-
nizuje 14 października w Sko-
kach otwartą akcję poboru 
krwi w godz. od 9.00 do 14.00. 
Ambulans do poboru krwi 
będzie ustawiony na parkingu 
w okolicach Urzędu i Poradni. 
Honorowym dawcą może być 
osoba zdrowa w wieku od 18 - 65 
roku życia, powyżej 50 kg i musi 
posiadać dowód tożsamości. 
Jednorazowo można oddać 
450 ml. Serdecznie zaprawsza-
my do wzięcia udziału w akcji 
honorowego oddawania tego 
bezcennego leku.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Olender Alicja ur.21.08.
Olender Aleksandra ur.21.08.
Załęska Amelia ur.01.09.
Anders Dawid ur. 04.09.
Kmiecik Franciszek ur.06.09.
Serba Radosław ur.07.09.

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:
Koterba Marek i Kaliszczuk Natalia
Ewertowski Maciej i Czajka Daria
Gruszka Michał i Szcześniak Żaneta
Buchwald Paweł i Sottek Magdalena
Bania Łukasz i Boruszewska Anna
Nowakowski Dawid i Strojna Ewelina
Zamiatowski Damian i Królak Katarzyna
Jaszyk Piotr i Maćkowiak Małgorzata
Borkowski Wiesław i Bilicka Wiesława
Kulawiak Krzysztof i Buczek Aleksandra
Ryczek Daniel i Kowal Joanna
Giza Dariusz i Korczak Paulina
Makowski Łukasz i Strauchmann Anna
Kufel Filip i Adamczyk Anna
Kędziora Łukasz i Braun Milena
Wolny Maciej i Rymarska Estera
Graczyk Leszek i Frydrych Barbara
Koperski Mateusz i Siwka Weronika
Kamiński Jacek i Kawa Barbara

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:

Hlożek Jan r.1951 – Skoki zm.31.08.
Kurdelska Wanda r. 1953 – Sława Wielkopolska zm. 04.09.
Konieczny Kazimierz  r. 1957 – Skoki zm. 25.08.
Kasztelan Ryszard r. 1938 – Skoki zm. 23.08.
Sękowska Kazimiera r.1924 – Skoki zm. 18.09.
Krok Józefa r.1926 – Skoki zm. 14.09.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pa-
mięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Re-
daguje 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.

SpROStOWANIE
W ostatnim wydaniu „Wiadomości Skockich” w artykule poświę-

conym 65-leciu pożycia małżeńskiego Marianny i Józefa Skibińskich 
jako datę ślubu Jubilatów podaliśmy 13 sierpnia 1955 roku, gdy fak-
tycznie państwo Skibińscy ślubowali 13 sierpnia 1946 roku. 

Za tę istotną pomyłką, która nie mogła ulec uwadze czytelników 
serdecznie przepraszamy

Redakcja

Przewodniczący Zarządu Związku Tomasz Łęcki przypomniał naj-
ważniejsze momenty z historii przedsięwzięcia oraz podkreślił bardzo 
dobrą współpracę pięciu gmin w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Drugą stroną podpisującą umowę była firma „CESTAR”. W imieniu 
właścicieli-wspólników: Andrzeja Cebuli i Jerzego Starskiego Głos 
zabrał Dyrektor Cebula, który po zaprezentowaniu dokonań firmy, 
zapewniał, że „CESTAR” będzie starał się wykonać wszystkie prace 
w terminie, a prowadząc roboty będzie robić wszystko, aby jak najmniej 
utrudniać funkcjonowanie mieszkańcom.

Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka i okolic” od początku funkcjonowania otrzymuje bardzo 
mocne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uroczystym podpisaniu 
umowy brała udział Krystyna Poślednia, Prezes Zarządu Funduszu. 
Pani prezes zapewniła o wsparciu Funduszu dla działań proekologicz-
nych, przypomniała o podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Związ-
kiem Międzygminnym a Funduszem, które miało miejsce w połowie 
sierpnia, gratulowała Związkowi sukcesu, jakim jest doprowadzenie 
projektu do obecnego stanu, a współdziałanie gmin w ramach Związku 
podała jako wzór do naśladowania dla innych gmin. – Przyglądając się 
funkcjonowaniu przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i okolic” można śmiało powiedzieć, że 
warto mieć wielkie marzenia i dążyć do ich osiągnięcia – mówiła Prezes 
Krystyna Poślednia.

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

Dokończenie ze str. 1

pODpISANIE 
UMOWY „KANAlIZACYjNEj”

URAtUj ŻYCIE Z pCK
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty 

Wągrowieckiego, organizuje VII Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, 
który polega na honorowym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim 
jest krew. Konkurs trwa od września 2011 roku do czerwca 2012 roku 
i skierowany jest do: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, 
placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie 
powiatu wągrowieckiego. Podsumowanie konkursu odbędzie się pod-
czas obchodów Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas 
których laureatom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone 
wyróżnienia i podziękowania.

Wszystkim uczestnikom konkursu zapewniamy m. in.: bezpłatne 
badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień 
oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm. Dla 
zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników 
jest każdorazowo poinformowanie personelu medycznego, z której 
instytucji jest dany dawca. Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze 
w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek 
i czwartek, w godzinach rannych.

 Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Za-
służony Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do 
pewnych przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów komunikacją na trenie 
miasta oraz gminy Wągrowiec oraz bezpłatnych leków według wykazu 
Ministra Zdrowia.

Ponadto informujemy, że bardzo chętnie wygłosimy bezpłatne poga-
danki o znaczeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach dla honorowych 
dawców. Kontakt w sprawie pogadanek pod numer tel. 667059964. 

Warto wspomnieć, że w 2010 roku udało się zebrać ponad 805 litrów 
krwi od dawców z terenu powiatu wągrowieckiego. 

Otwarta akcja poboru krwi na terenie Skoków odbędzie się 14 paździer-
nika br, na którą serdecznie zapraszamy.

Oddanie tego bezcennego leku jest najbardziej humanitarnym czynem 
ratującym życie i zdrowie drugiego człowieka. Zachęcamy do odwiedzania 
strony: www.pck.wagrowiec.pl.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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Był taki wrzesień – 1 września 1939 roku 
o godz. 4.45 Niemcy rozpoczęli atak na Pol-
skę. Pancernik „Schleswig-Holstein” otworzył 
ogień w kierunku Westerplatte. W Gdańsku 
przez czternaście godzin broniła się Poczta 
Polska. O godz. 5.30 ppor. Pilot W. Gnyś 
zestrzelił pierwszy w tej wojnie samolot nie-
miecki. Pod wsią Mokra Wołyńska Brygada 
Kawalerii zatrzymała dywizję pancerną, nisz-
cząc ok. 70 wozów bojowych. Pod Krojantami 
18 pułk ułanów dokonał udanej szarży na 
niemiecką piechotę. To w skrócie spisane 
wydarzenia mające miejsce tego tragicznego 
dnia, będącego początkiem najstraszniejszej 
wojny XX wieku. 

II Wojna Światowa rozpoczęła się w Polsce. 
Musimy o tym pamiętać! Uczestnicy walk 
wrześniowych i kolejnych wojennych miesięcy, 
polscy żołnierze, obrońcy naszej Ojczyzny, 
świadkowie tamtych dni odchodzą. Jest ich 
coraz mniej. Tym bardziej musimy dbać, by 
pamięć o nich i o wydarzeniach, w których 
przyszło im uczestniczyć nie wygasła. 

Pamiętamy! Świadectwo pamięci daliśmy 
1 września 2011 r., jak co roku, gromadząc 
się na naszym, skockim rynku przed tablicą 
pamiątkową z inskrypcją: „W hołdzie pole-
głym w walkach o wolność ojczyzny i pomor-
dowanym w więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych mieszkańcom Miasta i Gromady 
Skoki w 600-lecie miasta – społeczeństwo.” 
Przybyła młodzież szkolna, przedstawiciele 
zakładów pracy i organizacji działających na 
terenie Skoków oraz poczty sztandarowe. 
Sztandar Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację jest ciągle obecny na ważnych 

UCZCIlIŚMY 72. ROCZNICĘ WYBUCHU 
II WOjNY ŚWIAtOWEj

1 września to dzień, który młodzieży kojarzy się nierozerwalnie z koniecznością powrotu po wakacjach 
do szkoły. Pamiętają o tym młodzi i starzy, dzieci i rodzice, nawet dziadkowie. W codziennym biegu zapo-
minamy jednak często, że był taki wrzesień, kiedy do ław szkolnych nie wróciły dzieci, bo zamiast dzwonka 
sygnalizującego początek roku szkolnego Polacy usłyszeli huk bomb i strzały. 

uroczystościach dzięki trosce i opiece nad 
nim skockich harcerzy. Tego dnia również nie 
zawiedli, stawili się na wezwanie przynosząc 
swój sztandar i sztandar im powierzony. 

O godz. 11.00 usłyszeliśmy przejmujący 
dźwięk syren strażackich. Na komendę druha 
Andrzeja Surdyka flaga państwowa została 
wciągnięta na maszt i zabrzmiał Hymn Polski. 
Prowadzący uroczystość druh i jednocześnie 
nauczyciel historii przypomniał wszystkim, co 
działo się 72 lata temu, dlaczego zgromadzili-
śmy się tego dnia razem, w tym właśnie miejscu. 
Dał nam wszystkim krótką lekcję historii, za co 
serdecznie dziękujemy. To bardzo ważne, by 

przypominać i uczyć kolejne pokolenia o tym 
co było, co jest naszą wspólną historią, dziedzic-
twem i stanowi naszą narodową tożsamość. Na 
koniec, by ostatecznie dać wyraz pamięci, dele-
gacje złożyły pod tablicą biało-czerwone kwiaty. 

Wszystkim uczestnikom, także tym przy-
padkowym, którzy na chwilę przystanęli by 
wspomnieć i pomyśleć o tamtych latach, 
tamtych wydarzeniach i ludziach, dziękujemy 
oraz dopraszamy się o pamięć w przyszłym 
roku i latach następnych.

Więcej zdjęć z uroczystości w galerii na 
stronie www.gmina-skoki.pl

 Aleksandra Gajewska

16 września 2011 roku odbyła się okresowa narada Sołtysów Miasta 
i Gminy Skoki. W trakcie narady omówiono aktualne sprawy dotyczące 
skockiego środowiska. Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił przebieg 
realizacji inwestycji gminnych oraz zadań zaplanowanych w ramach 
Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Z kolej Skarbnik Gminy Aleksandra 
Kamińska przypomniała zasady wykorzystania środków budżetowych 
z uwzględnieniem środków przyznanych w formie nagród za udział 
reprezentacji wsi w Dożynkowym Turnieju Sołectw.

Narada posłużyła też do poinformowania sołtysów o sprawach zwią-
zanych z takimi działaniami i zadaniami, jak: 
- udział mieszkańców wsi w akcji sprzątani oświata – referujący kie-

rownik Referatu ochrony środowiska Krzysztof Mańka
- utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym – referujący Prze-

mysław Ćwik podinspektor ds. drogownictwa
- zasad dowozu dzieci do szkół – referujący kierownik Referatu oświaty 

Beata Nowak – Szmyra
Obecność sołtysów lekarz weterynarii Tomasz Brym wykorzystał do 

OBRADOWAlI SOŁtYSI

omówienia wymogów jakim podlega ubój zwierząt celem pozyskania 
mięsa na użytek własny.

Uczestniczący w naradzie sołtysi mieli możliwość zgłoszenia pod 
adresem Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy uwag i problemów 
nurtujących mieszkańców wsi. 

Edmund Lubawy
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Dru-
żynach Pożarniczych z terenu powiatu wągro-
wieckiego, Jednostka OSP Mieścisko, Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mieścisku 
oraz Jednostka OSP Skoki w miesiącu lipcu 
zorganizowała obóz szkoleniowo-wypoczyn-
kowy.  

Od 11 do 25 lipca 50 osób, a wśród nich 
14-tu młodych strażaków z Lechlina, Potrza-
nowa i Rościnna, spędzało czas pod okiem 
doświadczonej kadry i komendanta obozu 
druha Mariana Bodusa, z inicjatywy które-
go jest on organizowany od 7 lat. Zdaniem 
druha Mariana Bodusa, wakacje to czas nie 
tylko wypoczynku ale także doskonała okazja 
do pracy z młodzieżą strażacką. W myśl tej 
maksymy młodzież wypoczywała i szkoliła 
się na terenie pięknie położonego ośrodku 
w otoczeniu lasu i malowniczego jeziora 
w Rościnnie gm. Skoki.  

Po zapoznaniu się z regulaminem obozu 
młodzież uczestniczyła w zajęciach zapew-
niających realizację zamierzonego programu 
przygotowującego młodych ochotników do 
przyszłych działań podejmowanych w ramach 
działalności jednostek OSP. Młodzi adepci 
strażaccy  mogli między innymi zapoznać się 
z wyposażeniem samochodów strażackich 
oraz jego obsługą, zasadami działania sprzętu 
pożarniczego, budowy linii gaśniczej z po-
daniem wody. Poznali podstawowe zasady 
reagowania na zagrożenia. Brali udział w za-
jęciach z ratownictwa wodnego, na których 
wpajano  zasady bezpiecznego zachowania 
się nad wodą oraz ratowania tonącego. Nie 
zapomniano o nauce pływania. Dla bardziej 
zaawansowanych przeprowadzone zostały 
zajęcia z nurkowania, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem młodych obo-
zowiczów. Osoby lubiące aktywność  fizyczną 
mogły się sprawdzić podczas szkolenia w tere-

nie, na wysokościach (liny).  Niemały zachwyt 
wzbudziły zajęcia z zastosowania pirotech-
nicznych środków pozoracji, pirotechniki 
morskiej oraz samoobrony. Szkolenie nie 
mogłoby się odbyć bez poznania zasad udzie-
lania pierwszej pomocy i ćwiczeń wykonywa-
nia resuscytacji na fantomach oraz szkolenia 
z zakresu regulaminu CTIF. Odbył się także 
pokaz z ratownictwa drogowego, wykonany 
przez strażaków z jednostki OSP Mieścisko 
i Skoki. Młodzież  bardzo dużo czasu spędzała 
na powietrzu zażywając kąpieli w jeziorze oraz 
biorąc udział w zajęciach sportowych. 

Uczestnicy mieli doskonałe wzorce do na-
uki, gdyż kadrę instruktorską stanowili czynni 
strażacy i specjaliści z Komendy Wojewódz-

Wypoczywając doskonalili 
umiejętności ratownicze

MŁODZI STRAŻACY OCHOTNICY NA OBOZIE W ROŚCINNIE

kiej PSP w Poznaniu, Komendy Powiatowej 
PSP w Wągrowcu, Policji Powiatowej w Wą-
growcu i Ratowników PSP nr 2 w Poznaniu. 

Organizatorzy mają nadzieję, że młode 
druhny i druhowie w przyszłości będą umieli 
wykorzystać zdobytą na obozie wiedzę nie 
tylko w ramach obowiązków  strażackich ale 
także w życiu codziennym w sposób prak-
tyczny, zawsze kiedy będzie ona potrzebna. 
Wbrew pozorom obozowy rygor, pobudka, 
apele,  musztra, marsz w szyku bardzo przy-
padła wszystkim do gustu.  

Jesteśmy przekonani, że wspomnie-
nia z obozu na długo pozostaną pamięci 
ich uczestników.

Marian Bodus 

Po raz XII odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, 
tym razem 11 września w Damasławku. Zawodnicy rywalizowali 
w bojówce i sztafecie. 

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych zwycięstwo od-
niosła drużyna z Gminy Skoki z OSP Lechlin, która wyprzedziła OSP 
w Damasławku i OSP w Wapnie i będzie reprezentować nasz powiat 
na zawodach wojewódzkich w Gnieźnie. W kategorii seniorów OSP 
Lechlin zajęła V miejsce. 

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl.
Karolina Stefaniak

Nasi młodzi strażacy najlepsi!
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
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Zgodnie z regulaminem Turnieju każda 
reprezentacja składała się z 6 osób, w tym 
z sołtysa i musiała zmierzyć się z rywalami 
w pięciu konkurencjach obejmujących: dojenie 
sztucznej krowy, tor przeszkód, rzut balotem, 
workowanie ziarna i bieg z rurą. 

Wszystko odbywało się na oczach publiczno-
ści, a każda ekipa miała głośno dopingujących ją 
kibiców – zresztą, nie tylko mieszkańców swego 
Sołectwa. Nic też dziwnego, ze wszyscy walczyli 
ambitnie o zajęcie poczesnych miejsc, a wynik 
zmagań do końca nie był pewny. 

Pierwszą konkurencję dla sołtysów, polegają-
cą na dojeniu sztucznej krowy wygrał reprezen-
tant Rościnna, który w ciągu 30 sekund udoił 
1000 ml mleka. II miejsce egzekwo zajęli sołtysi 
Lechlina i Grzybowa, którzy mogli pochwalić 
się 900 ml udojonego mleka. 

W drugiej konkurencji pięciu zawodników 
z każdej drużyny musiało na czas pokonać tor 
przeszkód. I tutaj nastąpiła zasadnicza niespo-
dzianka, bo zwycięzcą okazała się reprezentacja 
Pomarzanek obejmująca niemal wszystkich 
dorosłych mieszkańców tego najmniejszego 
sołectwa naszej Gminy. Jej czas to 1 minuta 
i 21 sekund. II miejsce zajęła reprezentacja 
Potrzanowa – z czasem 1 minuta i 23 sekundy 
, a III miejsce z wynikiem 1 minuta i 26 sekund 
wywalczyła drużyna z Roszkowa. 

Trzecią konkurencją obejmującą rzut ba-
lotem przez jednego przedstawiciela każdej 
drużyny wygrała Sławica, której przedstawiciel 
rzucił balot na odległość 11,5 m. II miejsce 
rzutem na 9,86 m zajął przedstawiciel Poma-
rzanek, a III miejsce z wynikiem 9,82 m zdobył 
zawodnik z Potrzanowa. 

W czwartej konkurencji udział brało dwóch 
zawodników z każdej drużyny, którzy w ciągu 30 
sekund musieli nasypać do worka jak najwięcej 
ziarna. Tym razem, zwycięską drużyna okazała 
się reprezentacja Lechlinka, której udało się 
„zaworkować” 50,30 kg ziarna. Kolejne, II 
miejsce z 49,40 kg nasypanego ziarna zajęła 
drużyna ze Stawian, a III z wynikiem 49,10 
kg drużyna z sąsiedniego Pawłowa Skockiego. 

W piątej konkurencji, pięciu zawodników 

z każdej drużyny mając między nogami grubą 
rurę musiało jak najszybciej przebiec trzydzie-
stometrowy odcinek trasy. W tej konkurencji 
zwycięstwo wywalczyła drużyna Łosińca. II 
miejsce zajęła ekipa ze Sławicy, a III miejsce 
zawodnicy z Lechlina.

Nad przebiegiem Turnieju czuwał sędzia 
Krzysztof Mańka oraz komisja w składzie: 
Mirosław Hamera, Michał Rosik i Stanisław 
Kida, która po podsumowaniu punktacji 
z poszczególnych konkurencji ogłosiła co 
następuje. 

Zwycięzcą Turnieju, a tym samym zdo-
bywcą I nagrody w wysokości 5.000 zł zo-
stała reprezentacja Łosińca występująca 
w składzie: Miłosz Graczyk, Adam Graczyk, 
Patryk Ćwiertniak, Szymon Zalewski, Michał 
Mazurek i Robert Czarczyński. II miejsce 
i nagrodę w wysokości 3.000 zł wywalczyła 
drużyna z Kakulina, a III miejsce oraz 2.000 
zł drużyna reprezentująca Lechlinek.

Kolejne miejsca i nagrody w wysokości 1000 
zł uzyskały reprezentacje: IV – Potrzanowo 
(zwycięzca i zdobywca I miejsca na Turniejach 
Dożynkowych: w 2009 roku w Jabłkowie i w 

ŁOSINIEC ZWYCIĘZCĄ 
„DOŻYNKOWEGO tURNIEjU SOŁECtW”
Skockie Dożynki nie mogły obyć się bez „Turnieju Sołectw”. Tak więc, w sobotę 27 sierpnia „na arenie 

w Potrzanowie” pojawiło się 18 zespołów reprezentujących Sołectwa: Bliżyce, Budziszewice, Chociszewo, 
Glinno, Grzybowo, Jabłkowo, Kakulin, Kuszewo, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Pomorzanki, Potrzanowo, 
Pawłowo Skockie, Roszkowo, Rościnno, Sławicę i Stawiany. 

2010 roku w Lechlinie), a V miejsce egzekwo 
Grzybowo i Pomarzanki. Następne w kolejności 
miejsca wraz z nagrodami w wysokości 500 zł 
zajęły reprezentacje: Sławicy, Rościnna, Lechli-
na, Pawłowa Skockiego, Kuszewa, Budziszewic 
i Jabłkowa oraz egzekwo Roszkowa i Stawian, 
a po nich Chociszewa, Bliżyc i Glinna. 

Tegorocznym zwycięzcom Turnieju gratu-
lujemy sukcesu. Gratulujemy też wszystkim 
jego uczestnikom. Wszyscy byliście świetni już 
przez sam fakt swego udziału w Turnieju, nie 
mówiąc już o wspaniałej, szlachetnej rywali-
zacji i walce na „naszej arenie”. 

Myślimy, że organizatorzy kolejnych Do-
żynek przygotują nowe konkurencje i nowe 
atrakcje na kolejne Gminne Święto Plonów. 
Dlatego też zachęcamy wszystkich, również 
mieszkańców sołectw, które nie zdecydo-
wały się na udział w tegorocznym Turnieju, 
na start w roku 2012, czego z utęsknieniem 
oczekujemy. 

Galeria zdjęć z Turnieju znajduje się na 
stronie www.gmina-skoki.pl w galerii poświę-
conej tegorocznym Dożynką.

Edmund Lubawy

Szanowny Czytelniku!
Ukończyłeś 18 lat. Jesteś pełnoprawnym obywatelem i przysługuje Ci prawo wyborcze. Dlatego nie zmar-

nuj tej szansy. Oddaj swój głos w dniu 9 października 2011 na wybranych przez siebie kandydatów: 
- na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

- na senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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SPRZEDAż I DZIERżAWA DZIAŁEK
• 23 września br. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 

budowlanych położonych w Potrzanowie. Z siedmiu wystawionych 
do sprzedaży działek sprzedano jedną tj. działkę nr 762/10 o pow. 
0,0961 ha. Cena wyjściowa sprzedaży wynosiła 56.260 zł, działkę 
sprzedano za 56.830 zł.

• Ogłoszono II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Brzeźnie. Przetargi zaplanowano na 7 
października br. Do sprzedaży przeznaczono:

- Działkę nr 66/8 o pow. 0,0834 ha, cena wywoławcza 31.390 zł.
- Działkę nr 66/15 o pow.0,0908 ha, cena wywoławcza 34.120 zł.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-

dowlanych w Sławie Wlkp. Do sprzedaży przeznaczono 28 działek, 
przetargi zaplanowano na 14, 21 i 27 października br. – szczegółowe 
zestawienie działek znajduje się na łamach niniejszego numeru 
Wiadomości Skockich.

Działki budowlane w Sławie Wlkp.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 

lat części (ok. 0,0640ha) działki nr 130 o ogólnej powierzchni 1,7653 
ha, położonej w Skokach przy ul. Parkowej. W skład działki wchodzi 
plac utwardzony o powierzchni ok. 0,1522 ha z wyjazdem od ul. 
Parkowej, który w przeszłości był wykorzystywany jako kort tenisowy 
oraz boisko. Obecnie część placu utwardzonego wykorzystywana 
będzie jako plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy. Przetarg 
odbędzie się 10 października br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat 
części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677/1 o ogólnej powierzchni 0,3110 
ha położonej w Skokach przy ul. Zamkowej. W skład nieruchomości 
wchodzi plac utwardzony o pow. ok. 0,0580 ha z wjazdem od ul. 
Zamkowej, przeznaczony na cele parkingowe, który wykorzystywany 
będzie jako plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy. Przetarg 
odbędzie się 10 października br.

WyNAJEM MIESZKAń KOMUNALNyCH
• W związku z ogłoszeniem w sprawie przeznaczenia do wynajmu loka-

lu mieszkalnego położonego w Grzybowicach 3, do Urzędu wpłynęły 
2 wnioski o przyznanie tego lokalu. W najbliższym czasie Komisja 
Mieszkaniowa, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/286/10 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki, rozpatrzy wnioski pod kątem określonych kryteriów.

• Ogłoszono do wydzierżawienia dwa lokale mieszkalne tj. lokal poło-
żony przy ul. Zamkowej 13/5 o pow. użytkowej 53,70 m2, oraz lokal 
mieszkalny przy ul. Zamkowej 9/7 o pow. użytkowej 25 m2. Wnioski 
o przydział mieszkania można składać w Urzędzie do końca września 
br. Przydział mieszkań odbywa się w oparciu o kryteria określone 
w Uchwale Nr XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

PRACE PROJEKTOWE
•Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji 

technicznej centrum targowo-parkingowego w Skokach. Do przetargu 
przystąpiło 6 firm, trwa ocena merytoryczna złożonych ofert.

PRACE BUDOWLANE I REMONTOWE
•Rozstrzygnięto przetarg na budowę nawierzchni drogi gminnej 

w Niedźwiedzinach (łącznie z usunięciem kolizji linii energetycznej 
i telekomunikacyjnej). W ramach inwestycji zaplanowano budowę na 
istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej 
kruszywem z recyklingu nawierzchni bitumicznej na długości 530 m 
i szerokości 5 m. Do przetargu przystąpiły 2 firmy, najtańszą ofertę 
przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o. z Gniezna. 
Cena oferty 393.110,35 zł. Podpisana została już umowa z wykonawcą, 
który prace rozpocznie jeszcze we wrześniu. Zakończenie budowy 
przewidziano do 28 października br.

•Przeprowadzono przetarg nieograniczony na doprowadzenie sieci 
wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie. W ramach 
inwestycji wybudowany zostanie wodociąg o długości 295 m  i przy-
łącze o długości 49,5 m. Do przetargu przystąpiło 5 firm, trwa ocena 
merytoryczna złożonych ofert. Wykonanie inwestycji zaplanowano 
do 25 listopada br.

•Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa ul. Kościuszki w Sko-
kach wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową.

Budowa ulicy Kościuszki w Skokach.
•Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzanowie. Wartość inwestycji 

to 183.111,05 zł, z tego pozyskana dotacja z UE 110.293 zł.
•Trwa przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Roszkówku 

(654m nawierzchni bitumicznej), na odcinku Lechlin –Grzybowice 
(2.240m nawierzchni bitumicznej), w Lechlinie (300m nawierzchni 
bitumicznej) oraz w Kakulinie (350 m podbudowy). Łączny koszt 
budowy wymienionych odcinków wyceniono na 613.973,45 zł.  Termin 
wykonania całego zadania upływa 10 października br. Wykonawca 
zakończył już odcinek drogi w Roszkówku i Kakulinie, natomiast na 
odcinkach w Lechlinie (wieś) i Lechlin-Grzybowice ułożono pod-
budowę, pozostała do wykonania jedynie nawierzchnia bitumiczna.

WyBORy DO SEJMU RP I SENATU RP
•W związku z zarządzonymi na 9 października br. wyborami do 

Sejmu RP i Senatu RP Burmistrz wyznaczył na obszarze Gminy 
Skoki wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
obwieszczeń i plakatów wyborczych. Są to wyłącznie gminne  słupy 
ogłoszeniowe (20 sztuk na terenie miasta oraz ok. 30 sztuk na terenie 
sołectw – szczegółowy wykaz dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie 
internetowej). Zgodnie z kodeksem wyborczym plakaty wyborcze, 
których sposób umieszczenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo 
bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym 
będą systematycznie usuwane (dotyczy to  w szczególności skrzyżo-
wania ulic Poznańskiej, Kościelnej i Rogozińskiej oraz niskich lamp 
oświetleniowych w Skokach).

•Zarządzeniem nr 118/2011 z dnia 19 października br. Burmistrz 
powołał Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia za-
rządzonych na 9 października br. wyborów do Sejmu RP i Senatu 
RP – szczegółowa informacja dostępna jest w Urzędzie i na naszej 
stronie internetowej.
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L.p.
Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji  gruntów, 
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena 

wywoławcza 
w zł (brutto)

Termin wpłaty  
wadium 

i wysokość wa-
dium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6
 1. Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 

ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki” zatwierdzony  Uchwałą  Nr XXXVI/245/09 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r.
W y m i e n i o n y  p l a n  u s t a l a  w a r u n k i  z a b u d o w y 
i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany 
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabu-
dowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 
200 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-
podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

78.351,00 7.800,00
do dnia

11. 10. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.10.2011r.
o godz. 830

 2. Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

 j.w. 51.168,00 5.100,00
do dnia

11. 10. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 915

3. Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w. 50.553,00 5.000,00
do dnia

11.10.2011r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 1000

4. Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 50.430,00 5.000,00 
do dnia 

11.10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14.10. 2011r. 
o godz. 1045

5. Działka nr 64/35 o pow. 0,1008 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 50.922,00 5.100,00 
do dnia 

11. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2010r. 
o godz. 1130

6. Działka nr 64/36 o pow. 0,0919 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 46.371,00 4.600,00 
do dnia 

11.10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 1215

7. Działka nr 64/37 o pow. 0,1019 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 51.414,00 5.100,00 
do dnia 

11. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 1300

8. Działka nr 64/38 o pow. 0,1032 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 52.152,00 5.200,00 
do dnia 

11. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 1345

9. Działka nr 64/39 o pow. 0,1003 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 50.676,00 5.100,00 
do dnia 

11. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

14. 10. 2011r. 
o godz. 1430

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

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

ogłasza
przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. 
– obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budow-

nictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowę usługową

I. Przetargi w dniu 14 października 2011r. (piątek) od godz. 830- 1430
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II. Przetargi w dniu 21 października 2011r. (piątek) od godz. 830- 1430

10. Działka nr 64/40 o pow. 0,1009 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w. 50.922,00 5.100,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 830

11. Działka nr 64/41 o pow. 0,1020 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w. 51.537,00 5.200,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 915

12. Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w. 51.537,00 5.200,00 
do dnia 

18.10.2011r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 1000

13. Działka nr 64/43 o pow. 0,1008 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 50.922,00 5.000,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 1045

14. Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 57.072,00 5.700,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2010r.
o godz. 1130

15. Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 45.879,00 4.600,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2011r.
o godz. 1215

16. Działka nr 64/47 o pow. 0,1108 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 51.845,00 5.200,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 1300

17. Działka nr 64/48 o pow. 0,0994 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 46.494,00 4.700,00 
do dnia 

18.10.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 1345

18. Działka nr 64/49 o pow. 0,0981 
ha .K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec – bez ob-
ciążeń

j.w 45.879,00 4.600,00 
do dnia 

18.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

21.10.2011r. 
o godz. 1430

III. Przetargi w dniu 27 października 2011r. (czwartek) od godz. 800- 1445

19. Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 43.788,00 4.400,00 
do dnia 

24.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

27.10.2011r.
o godz. 800

20. Działka nr 64/51 o pow. 0,1002 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 46.863,00 4.700,00 
do dnia 

24.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27.10.2011r. 
o godz. 845

21. Działka nr 64/52 o pow. 0,1099 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w. 51.414,00 5.100,00 
do dnia 

24.10.2011r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27.10.2011r. 
o godz. 930

22. Działka nr 64/53 o pow. 0,0869 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 40.713,00 4.100,00 
do dnia 

24.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu 

27.10.2011r. 
o godz. 1015

23. Działka nr 64/54 o pow. 0,1158 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 54.182,00 5.400,00 
do dnia 

24.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27.10.2010r. 
o godz. 1100

24. Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 
ha .K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 49.692,00 5.000,00 
do dnia 

24.10.2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27.10.2011r. 
o godz. 1145

25. Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 
ha .K.W  nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

j.w 41.882,00 4.200,00 
do dnia 

24. 10. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27. 10. 2011r. 
o godz. 1230

26. Działka nr 64/58 o pow. 0,2171 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudo-
wy usługowej:
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz  nieuciąż-
liwego rzemiosła. Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć 
drobną wytwórczość, dla której na podstawie przepisów od-
rębnych z zakresu ochrony środowiska nie będzie wymagane 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,

91.020,00 9.100,00 
do dnia 

24. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27. 10. 2011r. 
o godz. 1315
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2/ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, 
dowolna geometria dachu,
3/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z normatywem 
określonym w planie,
4/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce  - 40%,
5/maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
6/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kondygnacje,
7/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m

27. Działka nr 64/59 o pow. 0,2186 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy 
usługowej jak wyżej.

91.635,00 9.200,00 
do dnia 

24. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27. 10. 2011r. 
o godz. 1400

28. Działka nr 64/65 o pow. 0,3172 
ha .K.Wnr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec – bez obciążeń

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-miesz-
kaniową.  
Wa r u n k i  z a b u d o w y  i  z a g o s p o d a r o w a n i a  t e r e -
n u  d l a  z a b u d o w y  u s ł u g o w o - m i e s z k a n i o w e j : 
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz  
nieuciążl iwego rzemiosła z dopuszczeniem funk-
cji uzupełniającej – mieszkaniowej jednorodzinnej, 
Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć drobną wy-
twórczość, dla której na podstawie przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony środowiska nie będzie wymagane 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, 
2/maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej-mieszka-
niowej: 30% powierzchni użytkowej budynku usługowego 
3 /  f o r m a  z a b u d o w y :  w o l n o s t o j ą c a ,  d o  t r z e c h 
k o n d y g n a c j i ,  d o w o l n a  g e o m e t r i a  d a c h u , 
4 /  nakaz  loka l i zac j i  m ie jsc  pos to jowych  zgod -
n i e  z  n o r m a t y w e m  o k r e ś l o n y m  w  p l a n i e , 
5/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce  - 40%, 
6 / m a k s y m a l n a  w y s o k o ś ć  z a b u d o w y :  1 2  m , 
7/ maksymalna i lość kondygnacji:  3 kondygnacje, 
8/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m,

132.840,00 13.300,00 
do dnia 

24. 10. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

27. 10. 2011r. 
o godz. 1445

IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
V. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO 

BP  SA  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia:
1.  11 października 2011r. ( przetargi w dniu 14 października 2011r. – piątek)  
2.  18 października 2011r. ( przetargi w dniu  21 października 2011r. –piątek)   
3.  24 października 2011r. ( przetargi w dniu 27 października 2011r. – czwartek) 
VI. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:  
1. 14 października 2011r. od godz. 830  - piątek (9 działek  -  wadium na koncie Urzędu do dnia 11.10.2011r.)
2. 21 października 2011r. od godz. 830  - piątek (9 działek  -  wadium na koncie Urzędu do dnia  21.10.2011r.)
3. 27 października 2011r. od godz. 800  - czwartek (10 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 24.10.2011r.) 
VII. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
VIII. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 

przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 

61 8925-814 lub 815.

Doświadczasz przemocy domowej?
Nie czekaj! Dzwoń!

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie  
„Niebieska Linia” 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  
„Niebieska Linia” 22 666 10 38, 

strona internetowa www.niebieskalinia.pl
Ponadto pomocy udziela:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 

Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - 61 892 58 00 wewn. 52
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach – 61 892 58 49
- Komisariat Policji w Skokach – 61 841 59 80
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 67 262 

76 14

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.
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OBWIESZCZENIE  BURMIStRZA MIAStA I GMINY SKOKI
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej do przeprowadzania głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art.16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn, zmianami) podaję 
do wiadomości wyborców informację o:

• numerach i granicach obwodów glosowania, 
• wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
• lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych,
• obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego,
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

Nr obwodu
Głosowania

Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1
Miasto Skoki
ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Krańcowa, Kręta, 
Krótka, Ludwika Dąbrowskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Kościel-
ny, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Pogodna, Poznańska, Przylesie, 
Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wągrowiecka, Wąska, Wincentego 
Ciastowicza, Wodna, Zamkowa.

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2
62-085 Skoki

2
Miasto Skoki
ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska, Bartosza Głowackiego, Bliska, 
Brzozowa,  Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna, Henryka Sienkie-
wicza, Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Karolewo, 
Kasztanowa, Klonowa,  Konwaliowa, Leśna, Lipowa, Okrężna, Osiedlowa, Piła Młyn, 
Podgórna, Polna, Poprzeczna, Rakojedzka, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Tadeusza 
Kościuszki, Topolowa, Tulipanowa, Wczasowa.
Osada: Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo.

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

3 Wsie: Chociszewko, Chociszewo, Kakulin, Nadmłyn, Rakojady.
Wsie: Jabłkowo, Kuszewo.

Ośrodek
Socjalno-Kulturalny
Kakulin 17
62-285 Popowo Kościelne

4
Wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin,
Lechlińskie Huby, Roszkówko, Rościnno.
Wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo.

Szkoła Podstawowa
Lechlin 9
62-085 Skoki

5 Wsie: Budziszewice, Potrzanowo.

Świetlica Wiejska
ul. Skocka 45
Potrzanowo
62-085 Skoki

6

Wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Sławica, Szczodrochowo.
Osada: Gozdowiec.
Wsie: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Ignacewo, Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo 
Skockie, Stawiany.

Szkoła Podstawowa
Rejowiec 12
62-093 Rejowiec

7 Wsie: Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jagniewice Niedarzyn, Pomorzanki, 
Raczkowo Wysoka

Świetlica Wiejska
Bliżyce 24
62-085 Skoki

 obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 obwód oznaczony symbolem, Zarządzeniem nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wyznaczony został do celów głosowa-
nia korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Wyżej wymieniony wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 
września 2011 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, glosowanie za pośrednictwem peł-
nomocnika jest wyłączone.
Wyborcy niepełnosprawni mogą do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach 
głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do 25 września 2011 r.
Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 9 października 2011 r. otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest zobowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.



13

W roku 2007 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Wągrowcu, a w roku 2009 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Siedlcach, które ukończył w roku 2010. W tym też roku podjął 
studia na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach. 

Już w trakcie nauki w Gimnazjum Jarosław należał do czołówki 
lekkoatletycznej szkoły i osiągając doskonałe wyniki w skokach w dal 
i wzwyż startował w rozgrywkach międzyszkolnych. Umiejętności swe 
rozwinął i kontynuował w wągrowieckim Liceum, a następnie w Ze-
spole Szkół w Siedlcach. Aktualnie studiując jest członkiem WLKS 
Iganie Nowe. 

Mimo swego młodego wieku Jarosław Rutkowski należy do czołówki 
polskich młodych sportowców i może pochwalić się nie tylko udziałem 
w zawodach ogólnokrajowych i międzypaństwowych, ale i udziałem 
w Mistrzostwach Polski oraz w Mistrzostwach Europy i Świata. 

Najważniejsze osiągnięcia Jarosława Rutkowskiego w skoku wzwyż 
osiągnięte w latach 2008-2010 przedstawiamy poniżej:
Lp. Rodzaj /miejsce zawodów Rok Zajęte miejsce Wynik

1
Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży  
/ Bydgoszcz

2008 2 2,04

2 Mistrzostwa Europy Juniorów  
/ Nowy Sad w Serbii 2009 9 2,11

3 Mistrzostwa Polski Juniorów / 
Słupsk 2009 2 2,14

4 Halowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów / Spała 2009 2 2,06

5 Mistrzostwa Polski / Bielsko 
Biała 2010 5 2,22

6 Halowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów / Spała 2010 1 2,15

7 Mistrzostwa Świata Juniorów  
/ Moncton w Kanadzie 2010 7 2,17

8 Mistrzostwa Polski Juniorów / 
Białystok 2010 1 2,16

Za w/w doskonałe wyniki w roku 2010 Jarosław w dniu 8 września 
2011 roku otrzymał z rąk Burmistrza Tadeusza Kłosa nagrodę pienięż-
ną w wysokości 5000 zł przyznaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Skoki wybitnym sportowcom naszej Gminy.

Rok 2011, to też kolejne sukcesy sportowe młodego sportowca na 
arenach sportowych w kraju i zagranicą, których wyniki podajemy po-
niżej:

Lp. Rodzaj /miejsce zawodów Rok Zajęte miejsce Wynik

1 Mistrzostwa Europy / Ostrawa 
w Czechach 2011 6 2,21

2 Mistrzostwa Polski / Gdańsk 2011 2 2,15

3 Halowe Mistrzostwa Polski 
Seniorów / Spała 2011 5 2,13

4 Akademickie Mistrzostwa 
Polski / Poznań 2011 1 2,14

5 Miting Lekkoatletyczny / 
Opole 2011 2,23

6
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Europy /  
Ostrawa w Czechach

2011 1 2,21

Niestety, Jego start na Mistrzostwach Europy w Ostrawie w Cze-
chach zakończył się kontuzją i uniemożliwił Mu start w Mistrzostwach 
Polski, czego wraz z nim żałujemy. Równocześnie cieszymy się, że 
Jarek powraca już do pełni sił i wierzymy, że o jego udanych startach 
i sukcesach jeszcze usłyszymy, o czym z przyjemnością poinformujemy 
naszych Czytelników

SKOCZANIN WYSOKO SKACZE
Sukcesy jarosława Rutkowskiego

Jarosław Rutkowski, syn Ewy i Jacka Rutkowskich urodził się 11 sierpnia 1991 roku  w Wągrowcu. Dzie-
ciństwo spędził w rodzinnych Skokach, gdzie też był uczniem naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

W dniu 20 sierpnia 2011 roku odbyły się Dożynki w Rejowcu. O go-
dzinie 14.30 odbyła się Msza Św. w intencji rolników. Po mszy, dalsza 
część uroczystości odbywała się przy świetlicy w Rejowcu. Starostami 
tegorocznych dożynek w Rejowcu byli Kazimiera Rybicka z Brzeźna 
i Jerzy Dembiński z Pawłowa Skockiego. W części artystycznej wystąpił 
zespół ,,STOKROTKI” z Tulec i Martyna Kujawa z Rejowca, która 
bardo ładnie  zagrała na organach. Następnie rozpoczęła się zabawa 
taneczna. Dodatkową atrakcję stanowiła loteria fantowa, w której 
nagrodą główna był tucznik, a którego wygrała pani Kramer z Brzeź-
na. 

Organizatorami dożynek byli Sołtysi z Rejowca, Brzeźna, Stawian, 
Niedzwiedzin, Szczodrochowa i Pawłowa Skockiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim 
sponsorom i osobom, które pomagały przy organizacji, prowadzeniu 
i obsłudze dożynek.

Arkadiusz Sommerfeld

KONtYNUUjĄ tRADYCjĘ pRZODKÓW – DOŻYNKI W REjOWCU
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UROCZYSKO HENRYKOWO 
ZAUROCZYŁO SKOCZKI

W miniony weekend 3-4 września 2011 roku Grupa Artystyczna 
Skoczki wraz z opiekunami przebywała na warsztatach wokalno – 
tanecznych we wspaniałej wsi wakacyjnej Henrykowo. Wyjazd na 

warsztaty był nie tylko okazją do doskonalenia umiejętności wokalno-
tanecznych, integracji zespołu, ale także nagrodą za całoroczną  pracę 
i udział w zajęciach. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że oprócz zajęć, 
na uczestników czekało również wiele atrakcji na świeżym powietrzu: 
była kąpiel w basenie, konne przejażdżki, grillowanie, zabawy na placu 
zabaw i wiele innych, które pozwoliły jeszcze na dwa dni zapomnieć 
o rozpoczętym roku szkolnym. Dwa dni w pięknym gospodarstwie 
agroturystycznym w Henrykowie szybko minęły, wszyscy bardzo za-
dowoleni, zauroczeni miejscem wracaliśmy do Skoków, chcielibyśmy 
wrócić tam za rok. 

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl.
Gabriela Bałażyk

CHÓR KAMERAlNY 
WYpOCZYWA I KONCERtUjE
W dniach od 11 do 15 sierpnia bieżącego roku Chór Kameralny 

przebywał w Kotlinie Kłodzkiej. Inspiracją do wyjazdu było zaproszenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kudowie Zdroju do dania koncertu 
w Muszli Parku Zdrojowego w Kudowie, a również zaproszenie do 
wykonania kilku utworów na wieczornej mszy św. w wigilię odpustu 
w Wambierzycach. 

Pobyt w Kudowie Czermnej w parafii Św. Bartłomieja Apostoła 
i śpiew na mszy św. w dniu 15 sierpnia do tego stopnia podobał się 
słuchaczom, że Ks. proboszcz zaprosił chór w okresie kolędowym do 

dania koncertu kolęd. Ksiądz Prałat Romuald Bródnowski i dyrygent 
Chóru Pan Andrzej Kaliski; wymienili kontakty. Być może z tego 
zaproszenia skorzystamy. 

W trakcie podróży podziwialiśmy Góry Stołowe od czeskiej strony, 
zwiedzając Miasto Skalne w Aderspach. Pobyt w samej Kotlinie Kłodz-
kiej obfitował w wiele atrakcji. Zwiedziliśmy parki zdrojowe Kudowy 
i Dusznik, zabytkową fabrykę papieru czerpanego w Dusznikach Zdr. 
Pojechaliśmy do Radkowa żeby choć chwilę nacieszyć się widokiem 
Szczelińca, a stamtąd prosto do Wambierzyc, aby zwiedzić Sanktuarium 
Matki Bożej Wambierzyckiej. Jeden dzień poświęciliśmy na zwiedzanie 
Pragi Czeskiej. 

Skoro Chór to również jakiś pokaz jego umiejętności.  Pojechaliśmy 
nie tylko po to żeby zwiedzać i odpoczywać, lecz potraktowaliśmy go 
również jak swego rodzaju warsztaty muzyczne. Wyjazd należał do tych 
bardziej udanych. Wyraz tego dali uczestnicy po powrocie do domu.

Andrzej Mizgajski

„jestem miastowa, jednak cała 
unurzana we wsi…”

Małgorzata Kalicińska, autorka niezwykle popularnej trylogii: „Dom 
nad Rozlewiskiem”, „Powroty nad Rozlewiskiem”,  „Miłość nad Roz-
lewiskiem”, odwiedziła swoich czytelników w Skokach, w czwartek, 15 
września 2011 r., o godz. 18.00. 

Czekaliśmy na nią niecierpliwie i pojawiła się – drobna blondynka 
w dżinsach i czerwonych szpilkach. Chyba każdy z obecnych na spo-
tkaniu chciał się przekonać jaka jest osoba, o której długo nikt nic nie 
słyszał, aż na rynku wydawniczym, w 2006 roku, pojawiła się pierwsza 
część trylogii i zachwyciła chyba wszystkich. W każdym razie ja nie 
słyszałam skarg, a wręcz przeciwnie, po pojawieniu się „Domu nad 
rozlewiskiem” czytelniczki pilnowały, by nie zdarzyło mi się przeoczyć 
pojawienia się w księgarniach kolejnych książek pani Małgorzaty. 

Po krótkim przywitaniu i wstępie pisarka poprosiła o zadawanie 
pytań, bo jak sama zaznaczyła, nie jest bardzo rozmowna i nie wie co 
ma mówić, nie wie co nas interesuje. Obecni na spotkaniu z pewną 
nieśmiałością i drżeniem w głosie zadali raptem może pięć pytań, nie 
więcej. Ich powściągliwość wynikająca raczej z nieśmiałości charaktery-
stycznej dla ludzi pogrążonych w książkach, niż z nieznajomości litera-
tury tworzonej przez naszego gościa, wcale nie zaszkodziła spotkaniu. 
Pani Małgorzata, wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom mówiła 
dużo i bardzo sensownie. Jak zaczęła pisać, dlaczego? Na początku 
pisała dla swoich „bachorów”, dla dzieci, żeby wiedziały jak żyło się 
kiedyś i by znały wszystkie rodzinne historie i koligacje, przynajmniej 
te, które ona sama pamięta. Potem jakoś wszystko samo się potoczyło. 
Zaczęła tworzyć, wymyślać świat swojej pierwszej powieści. Opowieść 
rozrastała się nieoczekiwanie w imponującej grubości tomisko, później 
pojawiło się kolejne i kolejne i jeszcze… . Podczas rozmowy wynurzyły 
się refleksje na temat różnic jak wyglądało dzieciństwo niegdyś i jak 
wygląda świat współczesnych dzieci, nastolatków. Okazuje się, że 
istniał kiedyś świat bez telewizji, komputerów i dzieci się nie nudziły. 



15

Znajdowały dla siebie mnóstwo interesujących zajęć i chyba rosło 
się w tamtych czasach jakoś bliżej przyrody, natury, bliżej drugiego 
człowieka. Nie obcowało się tyle ze szklanym ekranem, bo zwyczajnie 
go nie było. Małgorzata Kalicińska ceni sobie bardzo chwile spędzane 
na łonie natury i to nie tylko w czasach dzieciństwa. Określiła siebie 
wręcz słowami: „Jestem miastowa, jednak cała unurzana we wsi…” 
To musi być prawda, świadczy o tym sceneria w jakiej umiejscawia 
bohaterów swoich książek. Wystarczy zajrzeć do książek, by się prze-
konać. Właśnie, sceneria, obraz, film - nie zabrakło pytania o serial 
nakręcany na podstawie jej książek, o stosunek do niego samej autorki. 
Okazało się, że podobnie jak czytelnicy, pisarka nie do końca zgadza 
się z serwowaną przez telewizję, przesłodzoną wersją jej historii. Ale 
cóż, liczy się oglądalność, nazwiska aktorów,… komercjalizm. Pani 
Małgosia opowiedziała jak wyglądał początek jej pisania i jak smakował 
niespodziewany sukces. Zdradziła, że wie również, bo przekonała się na 
własnej skórze, jak to jest, kiedy pojawia się w domu kryzys finansowy. 
Dała w ten sposób do zrozumienia, że mimo iż teraz jest świetnie, to 
przeszła różne sytuacje w swoim życiu, jest doświadczonym życiowo 
człowiekiem. Osobiście rozbawiło mnie określenie jakim obdarzyła 
swego małżonka – „książę mąż”. To dziwne, bo pasuje ono do róż-
nych panów, których znam. Nie zabrakło również rozmowy na temat 
książek i czytania. Bardzo interesująca i niezwykle sensowna wydaje 
mi się interpretacja terminu „literatura kobieca”, którą sformułowała 
podczas spotkania pani Kalicińska, opowiadając o swoim spotkaniu 
z jednym ze znawców literatury. Rzeczywiście literatura nie posiada 
płci, ale można literaturę kobiecą wyznaczyć kierując się statystyką 
czytelniczą. Te książki, po które najczęściej sięgają kobiety, należy 
właśnie zaliczyć do literatury kobiecej.  Nasz gość nie jest zwolennikiem 
wartościowania literatury na taką, którą warto czytać a nawet trzeba 
i na taką, po którą pod żadnym pozorem sięgać nie należy. Przytoczyła 
przykład książek z serii „Harlequin”. Czytanie jest bowiem dla niej 
jak pożywienie. Po przeczytaniu czegoś bardzo treściwego, trudnego 
i ciężkiego, człowiek zwyczajnie ma ochotę na coś lekkiego, słodkiego 
i odwrotnie. Czasami to sytuacje życiowe skłaniają, by sięgnąć po coś, 
co przeniesie nas w inny świat. Mamy do tego święte prawo, taką misję 
literatura również w sobie niesie.

Pani Małgorzata mówiła jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy, dlatego 
niech żałują ci, którzy na to spotkanie nie przyszli. Atmosfera była bar-
dzo ciepła i serdeczna. Na koniec można było zdobyć autograf pisarki 
oraz kupić jej najnowszą powieść „Zwyczajny facet”.  

Aleksandra Gajewska

Z biblioteką w rok szkolny
Rozpoczął się rok szkolny i pierwsze kroki swoich podopiecznych 

panie Katarzyna Dukszta oraz Małgorzata Futro skierowały w mury 
naszej książnicy. Bardzo się cieszymy i dziękujemy wychowawczyniom 
dwóch grup z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach. To bardzo ważne w edukacji dzieci, by wiedziały o istnie-
niu biblioteki, o funkcji jaką biblioteka pełni, albo raczej może pełnić 
w życiu lokalnych społeczności i poszczególnych jednostek. Dzieci 
dowiedziały się podczas dwóch spotkań, które miały miejsce 7 i 12 
września 2011 r., o tym, w jakim celu można odwiedzić bibliotekę, 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w roli widza podczas

V TURNIEJU RECyTATORSKIEGO 
„GŁOS POEZJI”

 w tym roku pod hasłem „Liryki moje ulubione”
Konkurs odbędzie się 4 listopada 2011r. o godz. 17.00 w Sali „na 

piętrze” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 

wągrowieckiego. Po części konkursowej zapraszamy do wysłuchania 
koncertu w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Będzie to pierwszy kontakt młodego widza z „Zaczarowanym światem 
operetki i musicalu”.

Z racji ograniczonej ilości miejsc w Sali prosimy o zgłoszenia oso-
biście, telefonicznie lub  mailem do Biblioteki w Skokach. 

Gwarantujemy przeżycie wspaniałych chwil w klimacie poezji 
i pięknej muzyki.

Organizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach,

ul. W. Ciastowicza 11a, 62-085 Skoki, 
tel.(061) 89 25 822, fax(061) 89 25 199, 

e-mail: bibliotekaskoki@wp.pl

co to w ogóle jest biblioteka i czym zajmują się pracujący w niej bi-
bliotekarze. Poznały też budowę książki i usłyszały czego można się 
dowiedzieć czytając książki, jak miło można spędzić z książką czas. 
Przecież z czytania można czerpać radość, czytanie nie tylko wzbogaca, 
uczy ale również sprawia przyjemność. Dowiedziały się, że symbolem 
bibliotek, a raczej zgromadzonej w książkach wiedzy jest sowa. Pani 
Sylwia, bibliotekarz pracujący w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, 
przeczytała swoim gościom książeczkę Franklin mówi „przepraszam”. 
Dzieci chętnie słuchały rozmawiały, opowiadały o swoich doświadcze-
niach z biblioteką. Mamy nadzieję, że wrócą do nas i przyprowadzą 
swoich rodziców.

Aleksandra Gajewska
Bibliotekarz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach po wakacjach 
rozpoczyna zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym!
Już od początku października!

• Klub Molika Książkowego – środy (od 5.10.), godz. 15.40 (pięcio-
latki i sześciolatki)

• Popołudnia z Maluchem – wtorki (od 4.10), godz. 15.30 (cztero-
latki i pięciolatki)

• Klub Małych Pasjonatów Bajek „Elfiki” – poniedziałki (od 3.10), 
godz. 15.30 (trzylatki)

• Biblioteka Malucha – poniedziałki (od 3.10), godz. 11.30 (dwulatki)
Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie.
Zainteresowane uczestnictwem w zajęciach dzieci oraz ich rodziców
prosimy o kontakt z Biblioteką.
Biblioteka wznowi również spotkania z cyklu Baśnie na dużym 
ekranie. Miłośników tego typu zajęć zapraszamy raz w miesiącu, 
w czwartkowe popołudnia. Ruszamy 27 października.

Sylwia Popadowska
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CENy ZBóż
Obecnie (z dnia 22 września 2011 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę ok. 820 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 840 zł/t, jęczmień 
do 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 740 zł/tona, 
pszenżyto ok. 690 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 660 - 680 zł/t. Do 
ceny doliczyć VAT. Rok temu, w sierpniu 2010 ceny skupu zbóż, np. 
pszenica była w cenie ok. 750 zł , żyto było średnio 540 zł za 1 tonę, 
jęczmień był w cenie ok. 600 zł za tonę. Obecnie targowiskowe ceny 
pszenżyta, jęczmienia do 40 zł za 50 kg, pszenicy do 50 zł za 50 kg, 
ziemniaki jadalne średnio 0,50-0,70 zł za 1 kg i tanieją.

CENy TUCZNIKóW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 22 września 2011) – średnio 4,80 

zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 110 – 130 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego 
bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki ok. 6,50 – 7,30 zł/kg, jałówki 
5,00 – 5,30 zł/kg , krowy 3,50 do 5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie 
ok. 0,90 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń  22 WRZEŚNIA 2011 R.
Ceny nawozów (na 22 września br.): polifoska 8 - 1920 zł/t., polifo-

ska 6 - 1900, polifoska 4 i Max - ok. 1650 - 1700 zł/tona. Sól potasowa 
około 1670 zł/tona.

Cena kwalifikowanego ziarna siewnego zbóż ozimych nawet w gra-
nicach ok. 200 zł za 100 kg. W Centralach Nasiennych brakuje już 
zboża siewnego.

INNE WIADOMOŚCI
Jakie będą w najbliższym czasie ceny skupu zboża – raczej podobne. 

Trudno powiedzieć jak będzie to za miesiąc czy za kilka miesięcy. Za-
pasy dobrego zboża na mąkę nie są zbyt duże. Na cenę skupu zboża 
duży wpływ będzie miał ewentualny import zboża do Polski. Może 
będą dobre plony ziarna kukurydzy.

Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 0,90 zł/kg wyższa jak rok 
temu i  wyższa o 0,20 zł/kg niż 2 lata temu. Utrzymuje się dobra cena 
skupu bydła rzeźnego – głównie dlatego, że bydła mamy coraz mniej 
i jest eksport. Pogłowie trzody chlewnej – dużo mniejsze niż jeszcze 
kilka lat temu. 

Pogoda nadal naszych rolników nie sprzyja. Po okresie suszy w maju 
i czerwcu mieliśmy „mokre żniwa”. Opady deszczu bardzo utrudniały 
zbiory. Trudno prognozować jaka będzie pod względem opadów desz-
czu teraz jesień. Obecnie jest sucho i być może, że tak na razie będzie. 
Obecny stan wilgoci w glebie pozwala w miarę na dobre wykonanie 
uprawy pod zboża ozime. 

 Jest szansa na dobre plony kukurydzy i ziemniaków – ich uprawy 
wyglądają dobrze. Radzę rolnikom, aby w miarę możliwości finanso-
wych jeszcze jesienią wykonali opryski przeciw chwastom w rzepaku 
i zbożach ozimych. Rok temu był z tym problem (opady deszczu) 
i wiemy jak bardzo dużo było chwastów przed żniwami w rzepakach 
i zbożach ozimych, co też obniżyło plony.

W dniach 26 i 27 września br. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie „Wniosków” na dofinan-
sowanie ( max. do 100 tys. zł na jednego zatrudnionego) do tworzenia 
i rozwoju „Mikroprzedsiębiorstw” na terenach wiejskich ( i miast do 5 
tys. mieszkańców) oraz wniosków na „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” w gospodarstwach. Wspierane będą odnawialne 
źródła energii, np. biogazownie. Więcej informacji u doradcy rolników 
i na stronach internetowych ARiMR.

Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów 
finansowych. Jest zapowiedź zmian w systemie ubezpieczeń upraw 
rolnych. Zobaczymy jaka będzie cena (kurs bankowy) za Euro w dniu 

30 września br. bo od tego zależy kwota złotówek „dopłat bezpośred-
nich” za 2011 r do 1 ha. Obecnie kurs Euro jest wysoki, co ma też duży 
wpływ na wysokie ceny paliw. W dniu 9 października br. wybieramy 
posłów i senatorów. Idźmy na Wybory !

Skoki, 23 września 2011 r. 
Doradca Rolników - Stanisław Kida

KOMUNIKAt 
AGENCjI REStRUKtURYZACjI 
I MODERNIZACjI ROlNICtWA

Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ogłosiła nowe 
nabory wniosków o po-
moc finansową na roz-
wój przedsiębiorczości 
na wsi.

Jeszcze w tym miesiącu bę-
dziemy przyjmować wnioski 
o dofinansowanie inwestycji na 

terenach wiejskich z dwóch działaniach z PROW 2007 – 2013, a mia-
nowicie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Pierwszy nabór wniosków o pomoc w okresie od 27 października 
do 7 listopada br. z działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” jest skierowany do rolników i członków ich rodzin (osób 
ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie przez okres 12 miesięcy).

Od 27 września do 14 października br. roku mogą oni złożyć wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem biogazu 
rolniczego lub energii elektrycznej z tego gazu.

Następnie w okresie od 17 października do 04 listopada br. mogą 
składać wnioski na inne rodzaje działalności gospodarczej. Na projekty 
dotyczące biogazu rolniczego można otrzymać dotację do 500 tys. 
złotych, a na pozostałe rodzaje działalności do 100 tys. zł i niej więcej 
niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Drugi nabór wniosków o pomoc w okresie od 26 września do 7 
października br., jest zaadresowany do osób, które planują utworzyć 
lub rozwinąć działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Mikro-
przedsiębiorstwem jest podmiot, który łącznie spełnia następujące 
warunki: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiąga roczny 
obrót / bilans roczny do 2 mln euro. Aby otrzymać dofinansowanie 
projektu należy utworzyć i utrzymać przez okres 24 miesięcy  jedno 
i mniej niż dwa miejsca pracy w zamian za pomoc w wysokości do 100 
tys. zł  lub co najmniej dwa i mniej niż trzy miejsca pracy w zamian 
za pomoc w wysokości  do 200 tys. zł lub co najmniej 3 miejsca pracy 
za pomoc do 300 tys. zł. Pomoc nie może przekroczyć 50 % kosztów 
kwalifikowanych projektu.

W obydwu działaniach wpierany jest szeroki wachlarz rodzajów 
działalności, np.: usługi produkcyjne, usługi dla ludności i usługi ko-
munalne, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło, rękodzielnictwo, 
roboty budowlane i instalacyjne, magazynowanie towarów, usługi 
rachunkowe, doradztwo, usługi informatyczne. Dotowane są koszty 
budowy i modernizacji obiektów budowlanych, zakupu maszyn, urzą-
dzeń, aparatury, narzędzi, wyposażenia, sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, zagospodarowania terenu.

Wnioskodawcy mogą otrzymać z Agencji zaliczkę na finansowanie 
projektu w wysokości do 50 % wnioskowanej kwoty pomocy. Zaliczka 
wypłacana jest niezwłocznie po podpisaniu umowy przyznania pomocy 
i po przedłożeniu stosownej gwarancji.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji z w/w działań 
zachęcam zapoznania się z warunkami przyznawania pomocy zamiesz-
czonymi na stronie www.arimr.gov.pl.
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ZAWODY WĘDKARSKIE 
NA WARCIE

11 września tego roku wędkarze z Koła PZW nr 120 w Skokach 
zorganizowali coroczne wewnętrzne zawody wędkarskie na Warcie 
koło Sierakowa.

W szranki zawodów stanęło 18 wędkarzy i jedna wędkarka. Dzień 
okazał się upalny, co dla wędkarzy nie jest dobrą pogodą, jak się okazu-
je nawet ryby w upalne dni nie chcą zbyt intensywnie żerować, jednakże 
kilku łowiącym udało się cos złowić. Zawody odbywały się metodą 
spinningową, czyli „polowano” na ryby drapieżne, nęcąc je sztuczną 
przynętą, na haczyki łowiły się głównie szczupaki, leszcze i okonie. 

Zawody wygrał zajmując I miejsce z wynikiem 5,06 kg Jarosław Pa-
chela, II okazał się Marian Bałażyk, który złowił tego dnia największa 
rybę – 3,25 kg szczupaka, III był Marek Kubicki z wynikiem 3kg.

Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Ostatnie poczynania 
„Wełny” Skoki

Miniony wrzesień w życiu „Wełny”, to 2 zwycięstwa, 1 remis i 1 
porażka oraz IV miejsce w Tabeli Pilskiej Klasy Okręgowej. 

Ale po kolei:
- 4 września, zawodnicy „Wełny” na własnym boisku rozegrali mecz 

z „Unią” Wapno. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla „Wełny”, 
a strzelcami bramek dla naszego Klubu byli: Tomasz Jarzembowski, 
Radosław Modlibowski i Mateusz Deminiak. 

- 10 września, na wyjeździe w Pile „Wełna” spotkała się z drużyną 
Towarzystwa Piłkarskiego Piła. Po wyrównanej grze mecz zakończył 
się remisem, z wynikiem 2:2, przy czym bramki dla Skoczan zdobyli 
Radosław Modlibowski i Tomasz Jarzembowski. 

- 18 września, przeciwnikami „Wełny” na meczu rozegranym w Sko-
kach byli zawodnicy „Iskry” Krajenka. Mecz ten przyniósł zdecydowane 
zwycięstwo naszej reprezentacji i zakończył się wynikiem 11:1, a do 
zwycięstwa Skockiej drużyny zdobyciem bramek przyczynili się: Rado-
sław Modlibowski - 3, Eryk Nadworny - 3, Jakub Ślósarczyk - 2, Tomasz 
Jarzembowski - 1, Robert Ludowicz i Marcin Ślósarczyk junior - 1.

- 25 września na kolejnym meczu wyjazdowym „Wełna” starła się 
z zawodnikami „Płomienia” Połajewo. Mecz ten zakończył się przegra-
ną naszej reprezentacji z wynikiem 4:2, przy czym strzelcami bramek 
dla „Wełny” byli Radosław Modlibowski i Jakub Ślosarczyk. 

Do końca sezonu jesiennego I drużynę „Wełny” czekają jeszcze 
spotkania: 

- 2.10 wyjazdowe z „Radwanem” Lubasz
- 9.10 na własnym boisku z WKS Wyszyny
- 15.10 wyjazdowe z „Fortuną” Wieleń
- 23.10 na własnym boisku z „Pogonią” Łobżenica.
- 29.10 wyjazdowe z „Sokołem” Szamocin
- 6.11 na własnym boisku z „Nielbą” Wągrowiec
- 11.11 wyjazdowe z „Koroną” Stróżewo

 Festyn integracyjny w Łosińcu
W słoneczne, niedzielne popołudnie 18 września 2011 roku Rada 

Sołecka wsi Łosiniec zorganizowała festyn rekreacyjno-sportowy. 
W imprezie uczestniczyli zarówno mieszkańcy wsi jak i goście, którzy 
właśnie w ten dzień postanowili bawić się z nami. Po ceremoni powi-
tania odbyły się rozgrywki piłkarskie pomiędzy drużynami mężczyzn 
– żonatych, a młodzieżą stanu wolnego. Dla statystyki podajemy, że 
mecz ten zakończył się remisem 1:1. Do zmagań piłkarskich ruszyły 
również kobiety i panienki. Rezultatu tego spotkania nie podajemy, 
bo nie wynik był tutaj najważniejszy, ale zaangażowanie, wola walki 
i zobowiązania, szczególnie mężatek, że mecze na Euro 2012 oglądać 
będą ze swoimi mężami.

Po meczach organizatorzy zaprosili wszystkich na kiełbaski pieczone 
przy ognisku oraz na biesiadę taneczną w nowo powstałym obiekcie 
rekreacyjnym, o którym była mowa w poprzednim wydaniu Wiado-
mości Skockich.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA 
SUROWCÓW WTÓRNYCH

PPHU „Wspólnota” Skoki INFORMUJE, ŻE przyjmuje 
codziennie, NIEODPŁATNIE 

- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 na 
terenie bazy ul. Rogozińska 12  zużyty sprzęt agd, te-
lewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory , sprzęt  
elektrotechniczny, oraz  t/zw wielkogabaryty czyli zużyte 
tapczany, fotele, meble itp.

Dowiezienie w/w sprzętu we własnym zakresie. 
Transport można zamówić - odpłatnie - tel. 61 8124122.

Informujemy również, że „Wspólnota” Skoki od jakie-
goś już czasu na terenie miasta odbiera bezpośrednio 
z gospodarstw domowych w firmowych workach; pety, 
folie, szkło, makulaturę. Worek; niebieski – makulatura, 
biały – szkło, żółty – plastik. Nowe  worki  zostawiać 
będziemy przy odbiorze, odbioru  segregowanych su-
rowców dokonujemy 2 x w miesiącu, zawsze w środę. 
/październik 5 i 19, listopad 9 i 23, grudzień 7 i 21/ 

O terminach roku 2012 powiadomimy.
Worki do odbioru również u kierowców i w biurze firmy.

Powyższa oferta dotyczy  wyłącznie klientów , którzy 
mają podpisaną umowę z PPHU „Wspólnota” na wywóz 
nieczystości stałych.

W następnym roku firma rozważa dalsze poszerzenie 
oferty, tak aby swoim klientom, zapewnić kompleksową 
obsługę i jednocześnie uchronić nasze lasy i przydroż-
ne rowy.
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ZABRZMIAŁ 
pIERWSZY DZWONEK!

W dniu 01 września 2011 r., jak co roku, rozpoczął się w szkołach 
prowadzonych na terenie Gminy Skoki, nowy rok szkolny 2011/2012. 

Łącznie do wszystkich szkół uczęszczać będzie 930 młodych miesz-
kańców naszej gminy. 

Ten dzień był szczególnie wyjątkowy dla uczniów klas I. W Szkole 
Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skokach naukę rozpoczęło 
87 „pierwszaków”, w tym 24 sześciolatków, w Szkole Podstawowej 
w Jabłkowie - 26, natomiast w Gimnazjum Nr 1 imienia Polskich 
Olimpijczyków w Skokach -95 . 

W tym roku szkolnym, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Sko-
kach został utworzony oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 26 
dzieci sześcioletnich.

Wszystkim uczniom życzymy samych ocen celujących.
Beata Nowak-Szmyra

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka –
rok szkolny 2011/2011

165 dzieci
13 nauczycielek

7 oddziałów (w tym oddział integracyjny)

powitanie jesieni
23.09. wszystkie przedszkolaki wspólnie powitały nadejście nowej 

pory roku – Jesieni. Tego dnia na placu zabaw obejrzeliśmy przedsta-
wienie przygotowane przez grupę integracyjną. Wspólnie śpiewaliśmy 
piosenki, tańczyliśmy.

Wszystkim dzieciom bardzo się podobało. Nowej porze roku chyba 
też, gdyż przez cały dzień pięknie świeciło słońce.

Sprzątanie świata
W dniu 22 września nasze przedszkolaki wzorem lat ubiegłych 

przyłączyły się do ogólnej akcji „Sprzątanie Świata”, której hasłem 
przewodnim było „Lasy to życie-chrońmy je” Najpierw dzieci w gru-
pach wysłuchały literatury na temat ekologii, rozmawiały o potrzebie 
segregacji śmieci, po czym zaopatrzone w rękawice i worki z ogromnym 
zaangażowaniem posprzątały najbliższy teren wokół przedszkola. 

To była doskonała lekcja ekologii dla dzieci, które od najmłodszych 
już lat uczą się jak dbać o środowisko naturalne. 

Wszystkie grupy wróciły do przedszkola z pełnymi workami śmieci 
i poczuciem, że zrobili coś dobrego dla planety a już na pewno wła-
snej okolicy.

Wybiła już godzina. 
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. 

Znów dni popłyną pracowite 
Nad książką szkolną, nad zeszytem.... 

Życzę wam wszystkim na początek 
Szkolnego roku - samych piątek!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 
w szkołach prowadzonych 

przez Stowarzyszenie Edukacyjne „tęcza”

w jabłkowie
W słoneczny wrześniowy poranek spotkaliśmy się wszyscy na boisku, 

aby powitać nadchodzący nowy rok szkolny. Uroczysta inauguracja 
rozpoczęła się krótką inscenizacją przygotowaną przez dzieci z klasy 



19

trzeciej i czwartej. Po części artystycznej przemówiła p. dyrektor Sła-
womira Kędziora, która skierowała do wszystkich słowa powitania. 
Szczególnie ciepło powitała dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły 
progi szkolne. Zapoznała nas także z nową strukturą prowadzenia 
szkół przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA, przedstawiła wice-
dyrektor szkoły p. Małgorzatę Przybysz, wicedyrektor przedszkola 
p. Agnieszkę Skraburską oraz grono pedagogiczne. Po części arty-
stycznej  wszyscy zebrani udali się na Mszę św. odprawioną przez ks. 
Mirosława Węglarza.

Kolejne dni – to już regularne lekcje – i wielki zapał do nauki 
i pracy! 

w Rejowcu
W Rejowcu 1 września 2011 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego i przedszkolnego 2011/2012, które miało szczególne 
znaczenie. Od tego dnia placówka jest pod skrzydłami Stowarzyszenia 
Edukacyjnego TĘCZA prowadzącego Szkołę Podstawową i Przedszko-

le Publiczne w Jabłkowie, z punktami filialnymi w Lechlinie, Łosińcu 
i Rejowcu, którego dyrektorem jest pani Sławomira Kędziora. 

Uczniowie klas 4-6 przygotowali krótką inscenizację  obchodów 
72 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i pożegnali wakacje witając 
nowy rok szkolny. 

Wszystkim dzieciom szkolnym życzymy samych szóstek, a przed-
szkolakom miłej i bezpiecznej zabawy.  

i w lechlinie
Nowy rok szkolny 2011/2012 społeczność Szkoły Podstawowej 

w Lechlinie rozpoczęła od udziału we mszy świętej, którą w miejsco-
wym kościele odprawił ks. Tomasz Trzaskawka. Następnie uczniowie, 
rodzice i nauczyciele udali się na szkolne boisko, by wziąć udział 
w uroczystości  rozpoczęcia kolejnego roku wypełnionego nauką 
i ciężką pracą. Jako pierwszy głos zabrał kierownik Punktu Filialnego 
w Lechlinie, pan Piotr Wiśniewski, który powitał szkolną społeczność 
i przybyłych  gości, przedstawił kadrę nauczycielską, a także przybliżył 
zgromadzonym zadania przewidziane do zrealizowania w nowym roku 
szkolnym. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły - i zarazem Prezes 
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, prowadzącego szkoły wiejskie 
w naszej gminie - pani Sławomira Kędziora, która serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych na uroczystość. Uczniom życzyła sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy. Na 
zakończenie uroczystości uczniowie klasy piątej, pod kierunkiem pani 
Grażyny Kufel, zaprezentowali program artystyczny. Recytując wiersze 
i śpiewając skoczne piosenki, dzieci wspominały z rozrzewnieniem 
uroki wakacyjnego czasu i ze zrozumiałą rezerwą powitały nowy rok 
szkolny  Niemniej, wszystkim uczniom życzymy niesłabnącego zapału 
w zdobywaniu wiedzy, pogody ducha, otwartego umysłu i wiary we 
własne możliwości! 

Nowy Rok Szkolny 
rozpoczęty

1 września szkoła zaczęła ponownie tętnić życiem. Po wakacyjnej 
przerwie korytarze i sale lekcyjne zapełnili uczniowie, którzy z entuzja-
zmem powitali stare znajome mury. Dla części z nich to pierwszy etap 
nauki i dlatego zostali otoczeni szczególną troską. W tej wyjątkowej 
sytuacji są sześciolatki uczęszczające do zerówki oraz dzieci sześcio-
letnie i siedmioletnie będące uczniami pierwszej klasy. Wszystkim 
stworzono doskonałe warunki edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze, 
a także dostosowano zaplecze dydaktyczne i warunki lokalowe do 
wieku i potrzeb. 

Nasza placówka uchodzi za bardzo nowoczesną i sprzyjającą roz-
wojowi uczniów wszystkich klas. Dyrektor i nauczyciele gwarantują 
bezpieczeństwo i profesjonalizm w dziedzinie edukacji. Oprócz zajęć 
obowiązkowych i realizowania wymogów podstawy programowej szkoła 
oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, zarówno 
dla dzieci mających kłopoty z nauką, jak i tych, którzy przejawiają 
szczególne uzdolnieni w różnych dziedzinach, mają pasje i talenty. Pro-
wadzący zajęcia w różnorodnych formach odkrywają ukryte uzdolnienia 
w ramach wielu kół zainteresowań – przedmiotowych, artystycznych, 
społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wielu innych. Uczestnicy 
tychże zajęć to potencjalni zdobywcy laurów w wielu konkursach, 
olimpiadach, zawodach na różnych szczeblach, a także przyszli dosko-
nale wykształceni absolwenci odnoszący sukcesy naukowe i zawodowe 
w dalszych etapach życia.

Niewątpliwy atut naszej szkoły to warunki lokalowe godne miana 
szkoły XXI wieku: nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, sprzęt 
audiowizualny, dostęp do technologii komputerowej, gabinety przed-
miotowe, biblioteka, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, gabinet 
pielęgniarki i wiele innych wspomagających rozwój ucznia udoskonaleń. 
W tak przygotowanej placówce uczniowie zapewne znajdą wsparcie 
i sprzymierzeńców w żmudnym trudzie zdobywania wykształcenia .

Wycieczka do Biskupina
„Grecja – narodziny Europy” to motto XVII Festynu Archeolo-

gicznego odbywającego się w Biskupinie. 21 września uczniowie klas 
piątych  wybrali się tam, gdyż  Grecja to kraj słynący z bogatej kultury, 
będącej kolebką naszej cywilizacji, kraj w którym narodziły się igrzyska 
sportowe. Dla zwiedzających  przygotowano szereg atrakcji, m.in. pre-
zentację starożytnych dyscyplin olimpijskich, pokazy życia codziennego 
starożytnych Greków, kuchnię grecką, fryzury, makijaż czy greckie 
stroje. Chętni mogli brać udział w nauce pisania i czytania w szkółce 
greckiej, grach planszowych i zabawach w gimnazjonie. Z ciekawością 
przyglądano się przygotowaniom i ceremonii greckich zaślubin .

Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy walki i  
uzbrojenia prezentowane przez greckich Hoplitów.

             Hoplici z grupy „Koryvantes”                               Pokaz walki

Wioleta Grzegorzewska 
Magdalena Fertsch
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Wielkie sprzątanie
W dniach 19-23 września (za zgodą rodziców) uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Skokach włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. 
Z optymizmem trzeba stwierdzić, że śmieci nie było tak dużo jak w la-
tach ubiegłych, ale smutkiem napawa fakt, że to co znaleźliśmy w więk-
szości zostało wyrzucone przez „świadomych” dorosłych. Posprzątanie 
okolicy to miły dar dla nas wszystkich na koniec lata. Dziękujemy 
uczestnikom oraz UMIG Skoki  za wieloletnie organizowanie akcji.

Kolorowy komiks
Od kwietnia 2011r.  podczas zajęć świetlicowych uczniowie klas 

I-III poznawali zwierzęta klonując komiksy pochodzące z „ Biuletynu 
Eko-edukacyjnego”. Było to zadanie konkursu „Kolorowy komiks” 
ogłoszonego przez Ligę Ochrony Przyrody i „Przyrodę Polską”. Pracę 
podjęło wiele dzieci. Wszystkie warunki regulaminu konkursu spełnili: 
Oliwier Michalak, Kacper Mocny, Małgorzata Surdyk i Klaudia Szwed. 
Nasi uczniowie znaleźli się w grupie 201 uczestników konkursu z całej 
Polski, których listę opublikowano w lipcowym biuletynie.

Udział uczniów w tym przedsięwzięciu był możliwy dzięki wyposaże-
niu pracowni przyrodniczej w miesięcznik „Przyroda Polska”, w którym 
od kilku lat ukazywały się komiksy wykorzystane w konkursie. Czaso-
pismo służy uczniom również podczas lekcji przyrody i pozalekcyjnych 
zajęć przyrodniczych.

Udział w I powiatowym 
Festiwalu młodych talentów

W sobotę 24 wrze-
śnia do Wiejskiego 
Ośrodka Integracji 
i Aktywizacji Wsi 
w Rgielsku z całe-
go Powiatu Wągro-
wieckiego nadcią-
gnęło aż 41 młodych 
talentów. Wśród wy-
stępujących przewa-
żały talenty śpiewa-
jące, ale nie zabrakło 
również tańca, gryna 
keyboardach, gita-
rach elektrycznych 
i klasycznych, po-
kazów sportowych, 
monologów i recy-
tacji.Nie zabrakło 
tam uczniów naszej 
szkoły: Franciszka 
Dukszty i Szymona 
Serafińskiego, któ-

rzy zaprezentowali się w tańcu. 
Chłopcy brawurowo zatańczyli do muzyki Michaela Jacksona, jednak 

Regulamin Festiwalu przewidywał tylko jedną główną nagrodę bez 
względu na wiek i kategorię, dlatego trudno było rywalizować z dużo 
starszymi uzdolnionymi kolegami. 

Cieszymy się, że Franek przeszedł do finału konkursu zdobywając 
ogromne uznanie publiczności i finałową nagrodę. Gratulujemy Ma-
ciejowi z gimnazjum, który zdobył najwyższe uznanie jury.

Renata Stróżewska

Wystawa o 
Marii Skłodowskiej -Curie

W sto lat po wręczeniu drugiego Nobla obchodzony jest Rok Chemii 
i Rok Marii Curie-Skłodowskiej. 

W połowie września klasa IIIa stworzyła żywą historyjkę obrazko-
wą o niezwykłej Polce. Stopniowo wnikając w jej życie odnajdowała 
sprawy sobie bliskie: rodzinę, naukę, zabawę, oczekiwanie, problemy, 
wreszcie - fascynacje. Uczniowie poznawali wyposażenie laboratorium 
naukowego. Używali naczyń, narzędzi, elementów ochronnych. Za-
praszali i oprowadzali kolegów. 

Zmienił się świat, ważnymi stały się inne odkrycia, wynalazki, nawet 
wartości. Życie toczy się dalej i jak dawniej- smakuje.

Justyna Markiewicz

Ze Szkoły podstawowej 
w Skokach do lecha poznań 

Radosław Dorawa jest tegorocznym absolwentem Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, który przez sześcioletni 
okres nauki odniósł wiele sukcesów sportowych. Od kilku lat Radek 
był powoływany na konsultacje szkoleniowe przez trenerów kadry 
pilskiej i wojewódzkiej w piłce nożnej. Jednakże w tym roku osiągnął 
życiowy wynik zdobywając wicemistrzostwo Polski wraz z reprezentacją 
województwa wielkopolskiego. Chłopca można niewątpliwie nazwać 
talentem sportowym, ponieważ spełnia wymagane ku temu kryteria. 
Należy tu nadmienić, że wybitna jednostka- „gwiazda” może pojawić 
się wszędzie, ale żeby zabłysnęła, trzeba stworzyć odpowiednie wa-
runki rozwoju.

Kolejnym ogromnym osiągnięciem chłopca jest zmiana barw klu-
bowych- w tym sezonie będzie on reprezentował barwy poznańskiego 
Lecha do którego przeszedł z Nielby Wągrowiec. Od 1 września 2011 
r. jest uczniem Sportowej 13- Szkoły Mistrzostwa Sportowego o dłu-
giej tradycji piłkarskiej, którą kończyło wielu zawodników Kolejorza 
i reprezentantów Polski jak Bartosz Bosacki czy Arkadiusz Głowacki. 
Cieszymy się, że chłopiec, który obok klubu w naszej szkole zdobywał 
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NOWY ROK SZKOlNY

SKOCCY GIMNAZjAlIŚCI 
W EDYNBURGU

W dniach 2-5 września 2011 czworo uczniów naszego gimnazjum: 
Daria Brykczyńska, Kinga Bielecka, Paweł Dziekan oraz Adam 
Graczyk wraz z opiekunami: Renatą Rudną i Renatą Wróblewską 
odwiedziło stolicę Szkocji, Edynburg. To już drugi wyjazd naszej 
młodzieży na Wyspy Brytyjskie w ramach projektu pt.: „Edynburg – 
Szkocja wczoraj i dziś”.

Wycieczka ta była swoistą nagrodą za najlepsze wyniki tych uczniów 
w nauce języka angielskiego w minionym roku szkolnym. Mianowicie 
każdy z nich wykazał się ponadprzeciętną wiedzą, zdobywając z tego 
przedmiotu ocenę celującą.

Podróż nie miała jedynie charakteru rozrywkowego. Podczas jej 
trwania gimnazjaliści mieli za zadanie nawiązywać osobiste kontakty 
z anglojęzycznymi mieszkańcami tych gościnnych wysp i uzyskać od 
nich odpowiedzi na przygotowane wcześniej przez siebie pytania, 
mające na celu poznanie m.in. ich wyobrażenia o Polsce. Obowiązu-

pierwsze piłkarskie i ogólnosportowe szlify, może poszczycić się takimi 
osiągnięciami. Chociaż od młodzieżowej piłki nożnej do zawodowstwa 
jest daleka droga, to już dziś można powiedzieć, że Radek jest na 
najlepszej drodze do sportowego sukcesu. Jakkolwiek potoczy się jego 
dalsza kariera, jego piłkarskie osiągnięcia są jednymi z największych 
w gminie Skoki. Radkowi życzymy dalszych sukcesów i spełnienia 
sportowych marzeń.

Janusz Bojarski

jącym językiem w konwersacjach był oczywiście angielski. Uczniowie 
zwiedzili również tamtejszą szkołę podstawową i mieli okazję uczest-
niczyć w jednej z lekcji w charakterze obserwatorów. Mogli również 
porozmawiać z tamtejszymi nauczycielami.

Część nieoficjalna podróży naszych prymusów obfitowała w wyciecz-
ki krajoznawcze. Zwiedzili oni zabytki stolicy Szkocji, m.in. zamek 
królewski, pałac, kościoły. Podziwiali też niezwykle nastrojowy, prawie 
godzinny pokaz sztucznych ogni, który organizowany jest na wzgórzu 
zamkowym rokrocznie na zakończenie znanego w całym świecie fe-
stiwalu teatrów ulicznych.

Niekwestionowanych wrażeń dostarczyły również uczniom same 
przeloty samolotowe pomiędzy krajami – wszyscy czworo po raz pierw-
szy w życiu mieli okazję obserwować ziemię z lotu ptaka. 

Renata Wróblewska

Szanowny Wyborco!
Pamiętaj, Twój głos też się liczy i może zadecydować o wynikach 

wyborów, o składzie przyszłego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dlatego, udaj się w dniu 9 października 2011r. do lokalu Ob-
wodowej Komisji Wyborczej i zagłosuj na wybranego przez siebie 
kandydata na posła do Sejmu i na kandydata na senatora do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ośrodek Szkoleniowy 
„SZKOlENIOWIEC” w Skokach

zaprasza do nauki
Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od wrze-

śnia 2011 r.) do następujących oddziałów:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w zawodzie technik rolnik – nauka trwa 
trzy lata,

- Szkoła Policealna – kierunek: technik administracji,
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy 

w miesiącu (sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum 
w Skokach, ul. Rogozińska 1.

Nowość: organizujemy kilkudziesięciogodzinne kursy w róż-
nych zawodach robotniczych dające kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-

620-645.
ZAPRASZAMY
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UWAGA!!!
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 

2011/2012 W ŚWIADCZENIACH 
RODZINNYCH 

OD 1 lIStOpADA br.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach Dział Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski 
na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2011r. do 31.10.2012r. są 
wydawane w siedzibie OPS w Skokach.

Wnioski wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych należy złożyć do dnia 31.10.2011r.

Przypominamy!!!
że w nowym okresie zasiłkowym 2011/2012 do wniosku należy 

załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych do-
chodach w 2010 roku lub oświadczenie z klauzulą „Jestem świado-
my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

(Powyższe oświadczenie musi zawierać poszczególne skład-
niki: przychód brutto, dochód brutto, składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, podatek należny).

Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz podatkowy 
za 2010r.

Szczegółowych informacji udziela:
Iwona Tyll pod nr tel. 61/8925-827
Anna Przykucka pod nr tel. 61/8925-827

GODZINY OTWARCIA URZĘDU
poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

BURMISTRZ 
Tadeusz Kłos

przyjmuje interesantów
w każdą środę 

w godz. 12:00 -15:30

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
Zbigniew Kujawa

przyjmuje interesantów
w Biurze Rady w każdą środę 

w godz. 14:00-15:30

KASA URZĘDU OTWARTA W GODZINACH
poniedziałek
9:00 - 16:00

wtorek - piątek
8:00 - 15:00

UWAGA
WYMIANA 

DOWODÓW OSOBIStYCH 
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie od 01.01.2009r. 

zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoby 
zmieniające dane, które są zamieszczane w dowodzie osobistym 
(np. zmiana adresu, nazwiska), mają obowiązek w terminie  do 14 
dni złożyć nowy wniosek o wystawienie dowodu osobistego. 

W razie nie złożenia takiego wniosku po upływie 3 miesięcy 
od zaistniałej okoliczności dowód osobisty z urzędu podlegać 
będzie unieważnieniu.

Ponadto dowody osobiste wydane w 2001r. na okres 10 lat tracą 
ważność w 2011r. Termin ważności dowodu osobistego określony 
jest w każdym wydanym dowodzie osobistym. 

Po tym terminie unieważniany jest w systemie komputerowym. 
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy składać 

osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pokój nr 4, co naj-
mniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego. 
PRZYPOMINAMY TAKŻE, ŻE DOWODY OSOBISTE WY-
DAWANE SĄ BEZPŁATNIE.

ŻEBY DOStAć BECIKOWE 
W pRZYSZŁYM ROKU, 

jUŻ tERAZ tRZEBA IŚć 
DO lEKARZA

Kobiety, które zgłoszą się po becikowe czyli jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł) lub dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (również 
1.000,00zł) po 1 stycznia 2012 roku, powinny pamiętać, że 
muszą odwiedzić ginekologa nie później niż w 10-tym tygo-
dniu ciąży. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do świadczenia.

Już od 1 stycznia przyszłego roku ponownie zaczną obowiązywać 
zaostrzone kryteria ubiegania się o becikowe. Przyszły rodzic wraz 
z pisemnym wnioskiem o te świadczenia będzie musiał przedłożyć 
w Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczenie wystawione przez 
lekarza. Ma ono potwierdzać odbycie trzech wizyt u ginekologa. 
Każda z tych wizyt powinna przypaść na inny trymestr ciąży. Co 
ważne, pierwszą z nich nie będzie mogła odbyć się później niż do 
10. tygodnia ciąży.

Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziec-
ka.

Uwaga!!! 
Jednak kobiety, które urodzą przed 1 stycznia 2012 roku i pierwszy 

raz były u lekarza po 10. tygodniu ciąży, powinny złożyć wniosek 
o przyznanie becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka do końca grudnia 2011r. Później stracą 
prawo do zapomogi.

Szczegółowych informacji udzielają: 
Iwona Tyll tel. 061/ 8925-827
Anna Przykucka tel. 061/ 8925-827
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Wyprawa rozpoczęła się w poniedziałek, 23 
czerwca o godz. 23 w Potrzanowie, a zakończyła 
w niedzielę 3 lipca o godz. 24. Szczegółowo opra-
cowany przez Annę i Stanisława Kaczmarków 
i wręczony każdemu uczestnikowi program, już 
w trakcie przejazdu do Domu Wypoczynkowego 
„Pod Smrekami” Agnieszki i Adama Kmiecików 
w Krynicy Zdroju zapewniał atrakcje w postaci 
zwiedzania najstarszej w Polsce, powstałej 
w 1248r i działającej do dzisiaj Kopalni Soli 
w Bochni oraz Zamku Kmitów i Lubomirskich 
w Nowym Wiśniczu.

Po przyjeździe do Krynicy, zakwaterowaniu 
i krótkim wypoczynku wycieczkowicze spotkali 
się na obiadokolacji połączonej z wieczorem 
integracyjnym przy muzyce kapeli góralskiej 
„Nawojowianie”. Góralskie przyśpiewki, aneg-
doty i „wyce” w wykonani zespołu zachęcały 
nie tylko do wspólnych pieśni biesiadnych, ale 
i do tańca, z czego też nasi wycieczkowicze 
skwapliwie skorzystali i bawili się do późnych 
godzin nocnych. 

W środę, 29 czerwca po śniadaniu i spotkaniu 
z przewodnikiem panem Władysławem Augu-
styńskim, który też towarzyszył wycieczkowiczom 
w trakcie ich całego pobytu w Krynicy, rozpoczę-
ło się zwiedzanie i poznawanie historii miasta. 
Była więc miedzy innymi wyprawa na położoną 
741m n.p.m. Górę Parkową skąd podziwiano 
miasto i okolicę. Było zwiedzanie Parku Zdro-
jowego i pobyt w Domu Zdrojowym i w Pijalni 
Wód oraz w Muzeum Nikifora i w kościele 
NMP Wniebowziętej. Miłą niespodzianką dnia 
było spotkanie z Ireneuszem Witkiewiczem, 
Skoczaninem przebywającym na leczeniu w kry-
nickim sanatorium.

Równie urozmaicone były też kolejne dni 
wykorzystane do poznawania Ziemi Nowosądec-
kiej w trakcie których były autokarowe wycieczki 
po okolicy połączone z wjazdem kolejką gon-
dolową na Jaworzynę Krynicką oraz z pobytem 
w Starym Sączu i w Kamiannej. 

W Starym Sączu czas przeznaczono na od-
wiedziny ołtarza papieskiego na błoniach oraz 
związanych z zespołem klasztornym Klarysek: 
cudownego źródła i datującego swój początek 
w XIII wieku kościoła Świętej Trójcy. Natomiast 
w trakcie pobytu w Kamiannej, rozsławionej 
przez wieloletniego proboszcza miejscowej pa-
rafii, a zarazem Honorowego Prezesa Polskiego 
Związku Pszczelarskiego dr Henryka Ostacha 
i określanej mianem Miodowej Stolicy Polski 
zwiedzono użytkowaną jako kościół katolicki 
drewnianą cerkiew oraz Muzeum Pszczelarstwa 
i Dom Pszczelarza. Naturalnie, nie obyło się 

bez połączonych z degustacją zakupów miodów 
pitnych oraz miodów naturalnych i innych pro-
duktów pszczelich.

Niezapomnianych przeżyć dostarczyła wy-
cieczkowiczom wyprawa do Budapesztu. Bo cóż 
z tego, że aby dotrzeć do celu należało spędzić 
ponad 5 godzin w autokarze. Tu niezawodnym 
okazał się pan Władysław, który był nie tylko 
doskonałym przewodnikiem w Nowosądeckim. 
W trakcie przejazdu przez Słowację i na Wę-
grzech z zapałem opowiadał o historii i życiu 
współczesnym mijanych krajów i miejscowo-
ści, a w samym Budapeszcie o zwiedzanych 
i podziwianych obiektach. Tak więc, w pamięci 
uczestników zapisały się m.in.: upamiętnione na 
wspólnej fotografii pomniki Placu Bohaterów 
oraz Zespół PałacowyVajdahunyad, Wzgórze 

Zamkowe z basztą Rybacką i kościołem Macieja, 
Wzgórze Św. Gelerta z Pomnikiem Wolności, 
Gmachy: Opery, Parlamentu i Akademii Nauk 
oraz Bazylika Św. Stefana.

Niezapomniane też pozostały – podziwiane 
z punktów widokowych oraz w trakcie przejazdu 
autokarem i rejsu statkiem po Dunaju – buda-
pesztańskie mosty łączące Budę z Pesztem. 

Oczywiście, nie obyło się bez wizyty na ulicy 
Vaci oraz wizyty w Centralnej Hali Targowej, 
gdzie nasi wycieczkowicze mieli możliwość 
zakupu pamiątek i skorzystania z miejscowej 
gastronomii. 

Zresztą zakupom, nie tylko pamiątek, służył 
też czas wolny w Krynicy i wyskok za pozbawioną 
szlabanów granicę do przygranicznej miejscowo-
ści na Słowacji. 

Miłym akcentem, kończącym pobyt w Krynicy 
stał się sobotni wieczór integracyjny z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Tyliczu. Serdecznie 

To były piękne dni
- z KGW w Krynicy i w Budapeszcie
Sześć dni pięknych przeżyć połączonych z aktywnym wypoczynkiem i zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc 

południowej Polski, Słowacji i Węgier dostarczył uczestnikom tegorocznej wycieczki Zarząd Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Potrzanowie. 

witani przez przewodniczącą Koła panią 
Władysławę Królikowską nasi wycieczkowicze 
pod przewodnictwem kierownika miejscowej 
biblioteki poznali historię Tylicza i zwiedzili tę 
piękną, słynącą z gospodarności miejscowość 
wypoczynkową. 

Pobyt w Tyliczu, to nie tylko spotkanie 
z członkiniami miejscowego Koła KGW „przy 
stole”. Była też wzajemna prezentacja swych 
miejscowości i Gmin oraz wymiana upominków. 
Był też pokaz  umiejętności artystycznych Tyli-
czanek w towarzystwie przygrywającego im na 
akordeonie pana Ryszarda Czopa oraz występ 
Potrzanowskiego Kabaretu „Nie dej się”. Były 
też wspólne śpiewy pieśni biesiadnych i tańce 
oraz poprzedzone wymianą adresów serdeczne 
pożegnanie. 

Uczestnikiem wycieczki był też ks. Krzysztof 
Burwiel, który nie zapomniał o strawie duchowej 
dla współtowarzyszy. Tak więc każdy chętny 
mógł skorzystać z codziennej Mszy Świętej. 

I chociaż trochę żal, że wysoki poziom wód 
Popradu uniemożliwił spływ łodziami i podzi-
wianie okolicy z nurtów rzeki, a rzęsisty deszcz 
skłonił samych uczestników do rezygnacji ze 
zwiedzania miejsc przewidzianych w drodze 
powrotnej, to były piękne wspólnie spędzone 
dni, które mimo upływających 3 m-cy pozostają 
w pamięci uczestników. Poznano nowe, piękne 
okolice nie tylko Polski ale również Słowacji 
i Węgier oraz przyjaznych i serdecznych ludzi. 
Dlatego też, zarówno organizatorom wycieczki, 
jak i wszystkim wymienionym w powyższych 
wspomnieniach osobom jako jeden z „anoni-
mowych” jej uczestników w imieniu wszystkich 
serdecznie dziękuję.

E. Lubawy
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Podróż do Holandii podzielona została na 
dwa etapy. W czwartkowy wieczór byliśmy  
goszczeni u naszych niemieckich przyjaciół, 
by następnie rankiem w czwartek wyjechać 
dalej razem do Holandii. Zakwaterowanie 
znaleźliśmy w stanicy skautowej w miejsco-
wości Grootebroek. Po wspólnym powitaniu, 
jeszcze tego samego dnia nie obyło się bez 
„moczenia kijów” w wszechobecnych wszę-
dzie, okalających bazę kanałach. 

Sobotni dzień, był dniem poświęconym na 
zwiedzanie okolicy i ciekawych miejsc. Do 
południa zwiedzaliśmy nowoczesną hodowlę 
krów mlecznych w Westwoud. Po obiedzie 
natomiast zostaliśmy zabrani do miejscowości 
Opeer, gdzie do samego wieczora spędziliśmy 
czas w restauracji pod nazwą „De Speulde-
rai”, której główną atrakcją były tradycyjne 
stare holenderskie gry. Podzielono nas na 
grupy cztero osobowe międzypaństwowe 
i zadaniem każdej grupy było zagranie w ok. 
10 gier zgodnie z ich regułami i zapisanie 
wyniku. Jak się okazało trójka uczestników 
z największą liczbą wyników to nasi wędkarze: 
Karol Neumann, Piotr Babrakowski i Alojzy 
Pacholski. 

Niedziela była dla wędkarzy dniem zawo-
dów. Zawody rozgrywane były jak na Ho-

Polsko-niemiecko-holenderskie
wędkowanie w Holandii!

W ubiegłym roku na Skockiej ziemi organizowane były Międzynarodowe Zawody Wędkarskie Polsko-Nie-
miecko-Holenderskie wędkarzy z partnerskich gmin Skoki – Bardowick – Drechterland. W tym roku kolejne 
zawody z tego cyklu zorganizowali na swojej ziemi wędkarscy przyjaciele z Holandii. Zaproszenie do przyjazdu 
w dniach 15-18 września przyjęła 13 osobowa grupa wędkarzy i ich rodzin z Koła PZW nr 120 w Skokach.

landię przystało na kanale. Panie natomiast 
w tym samym czasie pojechały do miejscowo-
ści Medemblik, gdzie zwiedzałyśmy De Oude 
Bakkerij Museum – Muzeum Piekarnictwa. 

Po powrocie obydwu grup nastąpiło oficjal-
ne podsumowanie wyjazdu. Ogłoszono wyniki 
zawodów wędkarskich, w których trzecie 
miejsce zdobył nasz wędkarz Marek Kubicki. 
Pozostali wędkujący otrzymali pamiątkowe 
medale, a wszystko to z rąk pani Wicebur-

mistrz partnerskiej Gminy Drechterland. 
Wymieniono także pamiątkowe upominki 
i po wykonaniu wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia, wyruszyliśmy tym razem prosto do 
Polski w trwającą 12 godzin podróż.

Następne Międzynarodowe Zawody Węd-
karskie za rok w Bardowick w Niemczech.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie 
www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak

Skoczanie w różnym wieku, po zbiórce przed kościołem pw. Św. 
Mikołaja Biskupa i przebyciu ok. 14km przez Sławę Wlkp., Sławicę 
i Niedźwiedziny dotarli do Dąbrówki Kościelnej. Tu, przy dębie 

w miejscu objawień Najświętszej Marii Panny spotkali się z pocztem 
sztandarowym Skockiego Bractwa Kurkowego. Następnie już wspólnie 
z członkami Bractwa - po drodze, przed kościołem witani przez dąbro-
wieckiego proboszcza ks. Andrzeja Kaczmarka - udali się na złożenie 
hołdu i modlitwę przed słynącym cudami obrazem Najświętszej Marii 
Panny w Dąbrowieckim Sanktuarium.

Po modlitwie w kościele, nasi pielgrzymi wraz ze sztandarem Bractwa 
i wszystkimi pielgrzymkami przybyłymi na Święto Maryjne w procesji 
przeszli do dębu gdzie modląc się i śpiewając pieśni maryjne spotkali 
się z księdzem Prymasem Seniorem Arcybiskupem Gnieźnieńskim 
Henrykiem Muszyńskim. Następnie po odbytych tu modlitwach, wszy-
scy we wspólnej procesji przemieścili się pod polowy ołtarz, gdzie ks. 
Prymas odprawił koncelebrowaną Mszę świętą i wygłosił homilię do 
zgromadzonych pielgrzymów. 

Po modlitwach i czasie wolnym Skoczanie w godzinach popołudnio-
wych ponownie spotkali się w Sanktuarium na wspólnej modlitwie, 
skąd udali się w drogę powrotną do Skoków.

Edmund Lubawy

Z pielgrzymką do Sanktuarium
W niedzielę 11 września br, przy pięknej, słonecznej pogodzie, 130 Skoczan pod przewodnictwem ks. 

wikariusza Rafała Chmielewicza uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Dą-
brówce Kościelnej. 


