Nr 9 (Rok XIV) • Wrzesień 2012 r. • Miesięcznik
W sobotnie przedpołudnie - 1 września w 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej, na rynku w Skokach
tuż przy tablicy upamiętniającej tamte wydarzenia zebrały się poczty sztandarowe, delegacje instytucji i
zakładów pracy z terenu gminy oraz mieszkańcy miasta.

pamięci bohaterom
ii wojny światowej

Minutę po godzinie 12 nad
miastem rozległ się dźwięk strażackiej syreny, ludzie wyglądali
z okien, a przejeżdżające samochody zwalniały. W ten właśnie
sposób oddaliśmy hołd poległym
oraz podziękowaliśmy tym któ-

rzy walcząc z nieprzyjacielem
ocaleli.
Uroczystość choć krótka była
podniosła. W kilku słowach o wydarzeniach z września 1939 roku
opowiedział harcmistrz Andrzej
Surdyk. Pięknym śpiewem uro-

czystość uświetnił Chór Kameralny pod batutą pana Andrzeja
Kaliskiego. Przybyłe delegacje
złożyły pod tablicą pamiątkową
kwiaty. Na zakończenie głos
zabrał Burmistrza Tadeusz Kłos,
dziękując wszystkim za przybycie

i pamięć o tych dzięki którym dziś
cieszymy się wolną Polską.
Biblioteka Publiczna dziękuje
wszystkim pocztom sztandarowym i delegacjom obecnym na
uroczystości.
AS

Święto matki boskiej zielnej
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II.
Taki wpis do okolicznościowych
pamiątek otrzymali członkowie
Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego
„Harfa” od ks. Sławomira Komorskiego proboszcza parafii pw. Świętego Stanisław Biskupa i Męczennika w Lechlinie. Przyczynkiem
takiego gestu był występ „Harfy”
podczas mszy świętej 15 sierpnia br.
o godz. 11-tej w Lechlinie.
Jak wiemy, w dniu 15 sierpnia
oprócz Dnia Wojska Polskiego
obchodzimy święto Matki Boskiej
Zielnej, czyli święto Wniebowzięcia

Najświętszej Maryji Panny. Pieśni
Maryjne śpiewane przez Zespół
uświetniły sumę niedzielną we
wspomnianym kościele.
Spotkanie „Harfy” z nowym
proboszczem parafii lechlińskiej
zainicjowała radna pani Małgorzata
Zaganiaczyk, której serdecznie
dziękujemy. Jesteśmy zwolennikami takiej właśnie integracji.
Kolejny raz Zespół został mile
przyjęty przez środowisko parafii
w Lechlinie.
Antoni Wiśniewski
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza na

VII GALĘ

PRODUKTÓW REGIONALNYCH,
TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH

21 października 2012
hala w Skokach
od 15:00 do 20:00
W PROGRAMIE:

- stoiska rękodzielnicze
i spożywcze
- DEGUSTACJA POTRAW
Z RYB SŁODKOWODNYCH
- pokazy
i warsztaty rękodzielnicze
- 15:30 Kaszubska Grupa
Folklorystyczna “PLESKOTA”

w roli głównej Tadeusz Makowski
Mistrz Polski 2011 w Zażywaniu Tabaki

17:00 Występ wągrowieckiego

Chóru “THE HOOR”

18:00 KONCERT
REGGAE & SKA

WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY

Unia Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki

- wybór najlepszego stoiska,
ok. 19:30, losowanie
nagród dla głosującej publiczności

Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Rybacka

7 Ryb

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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IX POWIATOWY KONKURS
KRWIODAWSTWA

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Błażyńska Julia ur.19.08.
Wyderka Tamara ur.14.08.
Figiel Rafał ur.14.08.
Winiecka Wiktoria ur.16.08.
Kramer Michalina ur.03.08.
Janiszewska Maria ur.26.08.
Królczyk Jakub ur.26.08.
Krych Katarzyna ur.02.09.
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:
Zamecki Daniel i Walczak Emilia
Kaniewski Krzysztof i Chmura Barbara
Mantaj Piotr i Dziabas Adriana
Kozielczyk Szymon i Szymańska Anna
Grochowicki Michał i Modlibowska Milena
Zopf Hubert i Garniec Monika
Gościniak Przemysław i Witkowska Monika
Torzewski Marcin i Kozłowska Natalia
Smektała Marcin i Wiśniewska Wiesława
Ślósarczyk Marcin i Ławniczak Dobrawa
Zdanek Mirosław i Grosicka Daria
Kiciński Marcin i Kubicka Monika
Ciesielski Sebastian i Sawińska Marlena
Pruss Grzegorz i Kaniewska Aneta
Słabiak Szymon i Juskowiak Ewa
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:
Rogaliński Edmund r. 1946 – Jabłkowo zm. 19.08.
Kapusta Ryszard r.1947-Skoki zm.24.08.
Forycki Michał r.1948-Skoki zm.28.08.
Graczyk Janina r.1942-Potrzanowo zm.29.08.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
przypomina,
że 15 września 2012 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 2012 r.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, organizuje IX Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega
na honorowym oddawaniu tego bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs
trwa od września 2012 roku do czerwca 2013 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 podczas obchodów Międzynarodowego
Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których laureatom w poszczególnych
kategoriach zostaną wręczone wyróżnienia i podziękowania.
Wszyscy uczestnicy konkursu mają zapewnione: bezpłatne badanie
lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi,
produkty regenerujące i wzmacniające organizm, legitymacje honorowego
dawcy krwi. 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.
Honorowym dawcą krwi może zostać, która jest zdrowa, ma wiek powyżej 18 lat i wagę powyżej 50 kg, posiada dowód tożsamości.
Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych
przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie miasta
i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina w MDK,
bezpłatne wejścia na mecze piłki nożnej „Nielby”, poza kolejnością do
lekarza rodzinnego oraz bezpłatne leki według wykazu Ministra Zdrowia.
Ponadto informujemy, że bardzo chętnie wygłosimy bezpłatne pogadanki o znaczeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach dla honorowych
dawców. Kontakt w sprawie pogadanek pod numer tel. 672681555
lub 667059964.
Warto wspomnieć, że w 2011 roku udało się zebrać 894 litry krwi od
dawców z terenu powiatu wągrowieckiego, co jest więcej o 90 litrów od
poprzedniego roku.
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

RUSZYŁA BUDOWA „KANALIZACJA
OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZA ZIELONKA I OKOLIC”

11 kwietnia 2012 roku na terenie Miasta i Gminy Skoki rozpoczęła
się realizacja inwestycji pn. „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Wykonawcą zadania prowadzonego
przez Związek Miedzygminny Puszcza Zielonka o wartości ok 30 mln
zł obejmującego min. 38,2 km sieci kanalizacyjnej, 16 przepompowni
i jeden punkt zlewczy jest Firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy
Starski Sp J. ze Szczecina.
Spośród w/w łącznie zadania w miesiącu sierpniu wybudowano:
- 819 mb kanalizacji grawitacyjnej, w tym: 534 mb na ulicach Dzwonowskiej, Ukośnej i Prostej w Sławicy oraz 285 mb na ulicach Rogozińskiej
i Przylesie w Skokach.
- 1735 mb kanalizacji tłocznej, w tym: 485 mb w Sławicy na ul. Brzezińskiej.
Równolegle z budową sieci kanalizacyjnej trwa podłączanie do niej
przyległych nieruchomości.
Na koniec miesiąca sierpnia do realizacji i zakończenia zadania
pozostało m.in.:
- 13.281 mb kanalizacji tłocznej,
- 15.824 mb kanalizacji grawitacyjnej
- 5.218 mb przyłączy
Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie zadania winno nastąpić
do 3 marca 2014 roku.
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Przetargi na inwestycje, remonty, usługi
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację łazienek w budynku Ośrodka Zdrowia w Skokach. W ramach
inwestycji zaplanowano przebudowę dwóch łazienek na parterze
budynku w „starej części” Ośrodka Zdrowia w Skokach (budynek
jest własnością Gminy). Przetarg zaplanowano na 1 października,
a zakończenie robót do 15 grudnia bieżącego roku.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy ul.
Wągrowieckiej w Skokach. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego chodnika oraz budowę nowego chodnika z kostki
betonowej na długości 873 m wraz z odwodnieniem. W wyznaczonym
terminie złożono 9 ofert. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy Skoki w sezonie 2012/2013. Utrzymanie dróg obejmuje pełnienie dyżurów całodobowych, odśnieżanie
i usuwanie gołoledzi na wskazanych drogach, chodnikach, placach
i parkingach. Przetarg zaplanowano na 17 października br.
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni
drogi gminnej w Roszkówku. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem na istniejącej nawierzchni z kruszywa, na długości 400 m i szerokości 4 m. Do przetargu przystąpiły
4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Drogowych
i Melioracyjnych z Pobiedzisk, cena oferty 198.081,40 zł.. Podpisano
już umowę z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęcie robót nastąpi
prawdopodobnie na początku października. Przewidziany umową
okres realizacji zamówienia upływa 19 października br.
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę
mienia gminnego
• Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13,
zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka”. Przetarg
zaplanowano na 27 września. Cena wywoławcza przetargu wynosi 270
tys. zł i jest obniżona w stosunku do ceny wywoławczej w pierwszym
przetargu o 102.900 zł.
• Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym w Pawłowie Skockim
(działka nr 302/6). Przetarg zaplanowano na 28 września br. Cena
wywoławcza przetargu wynosi 120 tys. zł i jest obniżona w stosunku
do ceny wywoławczej w pierwszym przetargu o 48 tys. zł.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek
budowlanych położonych przy ul. Wągrowieckiej w Skokach, przeznaczonych pod zabudowę usługową z częścią mieszkalną tj.:
Działka nr 630/15 o pow. 0,0271 ha, cena wywoławcza 31.666 zł;
Działka nr 630/14 o pow. 0,0358 ha, cena wywoławcza 42.273 zł;
Działka nr 630/13 o pow. 0,0508 ha, cena wywoławcza 61.859 zł;
Przetargi zaplanowano na 1 października br.
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne:
położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej tj.
Działka numer 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 49.200 zł;
Działka numer 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 49.200 zł;
Działka numer 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wywoławcza 45.510 zł:
Działka numer 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena wywoławcza 41.820 zł;
Działka numer 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena wywoławcza 63.960 zł;
Działka numer 762/5 o pow. 0,0756 ha, cena wywoławcza 35.670 zł;
Przetargi zaplanowano na 2 października br.
położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej tj.
Działka numer 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza77.000 zł;
Działka numer 70/50 o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 69.800 zł;
Przetargi zaplanowano na 12 października br.

• Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów gminnych położonych w Potrzanowie . Działkę rolna nr 214/10 o pow.
16,2334 ha położona na skraju wsi Potrzanowo przeznaczono do
dzierżawy. Przetarg skierowany jest do rolników zameldowanych
na pobyt stały na terenie Gminy Skoki, którzy nie mają zaległości
finansowych wobec Gminy. Przetarg odbędzie się 15 października br.
Prace budowlane
• Trwają prace przy budowie kompleksu boisk w ramach projektu
„Moje boisko Orlik 2012”. Wyłonionym w przetargu wykonawcą
jest firma Kaszub z Kiełpina-Leszna, koszt budowy boisk wynosi
1.448.940 zł. Termin wykonania do 31.10.2012.

• Trwa rozbudowa Gimnazjum w Skokach. W ramach przedsięwzięcia
zaplanowano rozbudowę budynku gimnazjum o bibliotekę z czytelnią
i salą komputerową na parterze oraz sale lekcyjne na I i II piętrze.
Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny wyposażony w windę. Nad częścią parteru zaplanowano taras. Prace budowlane będą
obejmować również część pomieszczeń parteru istniejącego budynku.
Koszt budowy 1.978.346,90 zł z terminem wykonania do 31.07.2013 r.

• Trwa rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie. Zakres
inwestycji obejmuje rozbudowę o pomieszczenie kotłowni, kuchni
z magazynem, trzech pomieszczeń wc, holu wejściowego oraz zadaszenia podestu wejściowego i tarasu wraz z utwardzeniem parkingu
kostką betonową. Zakończenie rozbudowy zaplanowano na 19 października br. Inwestycja kosztować będzie 392.955,14 zł, z tego 75 %
wartości netto zadania dofinansowano ze środków unijnych (PROW).
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza przetarg - ustny ograniczony na dzierżawę gruntów
gminnych położonych w we wsi Potrzanowo, stanowiących
działkę nr 214/10.

Uczestnikiem przetargu mogą być rolnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Skoki,
- nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Skoki.
Ograniczenie wynika ze zgłaszanego zainteresowania pozyskaniem gruntów przez miejscowych rolników oraz brakiem oferty dzierżawę lub kupno większych areałów ze strony
Agencji Nieruchomości Rolnych .
1. Określenie przedmiotu dzierżawy
Oznaczenie nieruchoDziałka nr 214/10, zapisana w kw 51225
mości według katastru
w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.
oraz księgi wieczystej
Powierzchnia nierucho- 16,2334 ha
mości
(RIVa-2,2084;RIVb-1,9750;Lz IVb-0,5400;R V-2,2400;
LzV-0,7650; RVI-1,7000; LzVI-0,1000; Ł IV-0,7750; ŁV1,2150; ŁVI-0,9400; PsV-1,9200; LsVI-0,2650; N-1,4300;
Rów-0,1600)
Opis nieruchomości
Działka rolna położona na skraju wsi Potrzanowo, posiadająca dogodny dostęp do drogi publicznej . Od strony
wsi Budziszewice do drogi o nawierzchni gruntowej , od
strony wsi Potrzanowo do drogi o nawierzchni asfaltowej.
Areał położony w kilku enklawach oddzielonych nieużytkami i lasami .
Przeznaczenie w pla- Działka nie ma określonego przeznaczenia w związku
nie miejscowym oraz z utratą ważności planu zagospodarowania przestudium uwarunkowań strzennego. W Studium – obszary rolniczej przestrzeni
i zagospodarowania produkcyjnej.
przestrzennego
Termin zagospodaro- Obowiązek rolniczego wykorzystywania zgodnie z termiwania
nami agrotechnicznymi.
Czynsz wywoławczy
Obciążenia działki
Termin wniesienia należności

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży,
oddania w użytkowanie
wieczyste, najem lub
dzierżawę

7,0 kwintala pszenicy rocznie (czynsz wyjściowy do
przetargu)
Działka nie jest obciążona
Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie do
30 marca roku następującego po roku dzierżawy. Opłata
stanowić będzie równowartość ustalonego w wyniku
w przetargu czynszu przeliczonego na złote. Do przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy obowiązujące
w ostatnim roku uprawy, określone przez GUS
Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego – tylko dla rolników posiadających
stałe zameldowanie na terenie Gminy Skoki , ponadto nie
posiadających zaległości finansowych wobec Gminy.
Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony, a jej
podpisanie nastąpi niezwłocznie po upływie terminów
przysługujących na wniesienie ewentualnych odwołań
przez uczestników przetargu

2. Warunki dopuszczenia do przetargu:
- wpłata wadium w wysokości 50 zł.
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, w terminie do 11
października 2012 r. godz. 1500.
- przedłożenie w terminie wyznaczonym dla wpłaty wadium, tj. do 11 października 2012
r, zaświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Skoki oraz potwierdzenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy (podatki, opłaty i inne należności cywilno- prawne )
Na dzień przed przetargiem ogłoszona zostanie na tablicy informacyjnej lista osób
zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym..
3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2012r o godz. 1400.
Miejsce przeprowadzenia przetargu - sala biblioteki przy Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach.
4. Informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, tel. 61 8925 – 815, 814
w godzinach 730 – 1530.
5. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała przetarg winna
stawić się w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy celem podpisania
umowy dzierżawy. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu
bez uzasadnionej przyczyny wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. gospodarki odpadami

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.
• Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach oraz ustawy o samorządzie gminnym.
• Biegła obsługa komputera, prawo jazdy, umiejętność podejmowania decyzji, obowiązkowość, wysoka kultura osobista.
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
• Wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub podyplomowe – kierunkowe (administracja,
gospodarka odpadami, ochrona środowiska);
• Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź
doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Wdrożenie i prowadzenie systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skoki;
• Utworzenie i prowadzenie bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości
objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
• Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
• Kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie systemu
odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Skoki;
• Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
• Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli
kandydat takimi dysponuje);
• Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które
będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych - wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy.
5. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzule:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych;
• Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub
doręczone listownie w terminie do 5 października 2012 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.
gospodarki odpadami”.
7. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane w dalszym postępowaniu.
8. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny
jest również w BIP Urzędu.
9. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź
z BIP Urzędu.
10. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 61
8925 800.
11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
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powiatowo-gminne święto plonów - skoki 2012
21 sierpnia miasto Skoki było gospodarzem Powiatowo Gminnego Święta Plonów, Dożynek 2012. Z okazji tego
rolniczego święta Skoki gościły bohaterów uroczystości, a więc rolników których przedstawiciele prezentowali piękne
wieńce dożynkowe i równie piękny, symbolizujący tegoroczne zbiory bochen chleba.
Uroczystości swą obecnością zaszczycili przedstawiciele centralnych
i wojewódzkich władz państwowych oraz przedstawiciele wojewódzkich,
powiatowych i gminnych władz samorządowych. Ich samych, podobnie
jak ich wystąpienia mieli możność zobaczyć i wysłuchać uczestnicy
zgromadzeni na boisku Klubu Sportowego „Wełna”.
Warszawa, dn. 24 sierpnia 2012 r
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Stanisław Kalemba

Jednak odzew naszego Powiatowo – Gminnego Rolniczego Święta był znacznie szerszy, a do gospodarzy uroczystości – Starosty
Michała Piechockiego i Burmistrza Tadeusza Kłosa napłynęło
szereg życzeń, którymi pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami:
POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Adam Szejnfeld
Piła, 28 sierpnia 2012 r.
Szanowny Pan
Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Szanowny Pan
Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki
Szanowny Pan
Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Bracia Rolnicy, Dostojni Goście,
Uroczystości dożynkowe to piękna, wielowiekowa tradycja, wieńcząca rok rolniczego trudu. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za urodzaje
i zebrane plony. W dziękczynieniu niesiemy plon, a wraz z bochnem
chleba przed ołtarzem wnosimy prośby o sprawiedliwy jego podział.
Przekazując dary ziemi i pracy rąk ludzkich powierzamy Opatrzności
nasze troski i radości, prosząc o łaskę i błogosławieństwo dla naszego
kraju i naszych rodzin, a także dla przyszłych urodzajów.
Tradycja dożynkowa – jak żadna – łączy teraźniejszość z przyszłością, efekty pracy z pokorą wobec natury, dziedzictwo z wartościami
chrześcijańskimi, dając wyraz solidaryzmu społecznego i szacunku dla
pracy pokoleń. Dziś, tak jak w przeszłości, rolnicy składają na ołtarze
swe plony, a wraz z wieńcami dożynkowymi i bochnami chleba oczekują
uznania, lepszych rozwiązań systemowych i sprawiedliwego podziału
wspólnego dobra.
Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy i przetwórcy.
Polska żywność o wyjątkowej jakości i walorach smakowych zdobyła rynek
europejski coraz śmielej trafia na rynki światowe. Eksport artykułów rolno –
spożywczych rośnie z roku na rok. Wysyłamy już ok 25 % naszej produkcji.
Poziom eksportu to ponad 15,2 mld euro. Wzrasta również dodatnie saldo
w obrotach handlu zagranicznego. W ubiegłym roku wyniosło około 2,6 mld
euro. Przedsiębiorcy i rolnicy wiedzą dziś jak konkurować na rynkach, stawiają na jakość, dobrą promocje, dziedzictwo kulinarne czy smaki regionów.
To dobry kierunek rozwoju.
Drodzy Rolnicy, przed nami nowe zadania i mnóstwo pracy. W najbliższych miesiącach będą podejmowane decyzje odnośnie Wspólnej Polityki
Rolnej po 2013 r. Od naszych działań i naszego zorganizowania będzie
zależała nasza przyszłość. Działajmy wspólnie, solidarnie, jednocząc się
wokół celów, które chcemy osiągnąć.
Jako minister rolnictwa będę zabiegał o takie rozwiązania, które czyniłyby europejską politykę rolną, polityką spójną, solidarną i sprawiedliwą.
Rolnik musi być rzeczywistym partnerem w całym łańcuchu żywnościowym, nadmierna ilość pośredników czy nieformalne porozumienia nie
mogą ograniczać czy przechwytywać należnych Wam dochodów.
Pragnę raz jeszcze podziękować rolnikom za trud i za plony zebrane z takim wysiłkiem. Dziękuję wszystkim pracownikom związanym
z rolnictwem, samorządowcom i organizacjom rolniczym. Liczę na
Wasze wsparcie oraz społeczną aktywność. Dziękuję za przywiązanie
do wiary, tradycji i dziedzictwa kulturowego i życzę wszystkim uczestnikom Dożynek wszelkiej pomyślności, wiele szczęścia, zdrowia i zwykłej
ludzkiej życzliwości.
Szczęść Boże!
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba

Szanowny Panie Burmistrzu.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za pamięć i zaproszenie na obchody Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbyły się w dniu 25
sierpnia br. w Skokach. Niestety, w związku z urlopem oraz wyjazdem
za granice nie mogłem uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, nad
czym ubolewam. Za nieobecność proszę przyjąć moje przeprosiny.
Tym niemniej z okazji tego wspaniałego Święta, pragnę podziękować wszystkim rolnikom za wielki trud i serce, jakie włożyli w tegoroczny zbiór plonów.
Bez nakładu ich pracy, nie dałoby się tego wszystkiego osiągnąć,
dlatego dziękuję wszystkim rolnikom oraz ich rodzinom, za to, że
dzięki nim na naszych stołach będziemy mogli codziennie gościć
polski chleb.
Życzę wszystkim rolnikom Ziemi Wielkopolskiej, aby dobre
plony można było zbierać co roku oraz aby wielkopolska wieś dalej
się rozwijała.
Z poważaniem
Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki

Czarnków, dnia 25.08.2012r.

Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i gminy Skoki

Szanowni Państwo
Coroczne Święto Plonów - Dożynki to jeden z najważniejszych dni
w roku dla każdego rolnika, a także okazja do przekazania uznania
za niełatwą i pełną poświęceń pracę na roli.
W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych,
kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale także
wdzięczność za zbiory. Dożynki są przede wszystkim świętem osób
zaangażowanych w pracy na roli, z których trudu korzystamy wszyscy.
Dzisiaj mamy okazję podziękować za ten trud i wysiłek wkładany
w tworzeniu plonu, którego symbolem jest chleb na naszym stole.
Proszę o przekazanie Rolnikom i Ich Rodzinom oraz przedsiębiorcom rolnym życzeń wszelkiej pomyślności i satysfakcji oraz dobrych
ekonomicznych efektów.
Z poważaniem
Poseł na Sejm RP
Maria Małgorzata Janyska
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Szamotuły, dnia 22 sierpnia 2012r.

Kalisz, dnia 2 września 2012

Jakub Rutnicki
Poseł na Sejm RP

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Kazimierz Kościelny

Szanowny Pan Starosta
Szanowny Pan Burmistrz
Drodzy Mieszkańcy
Rolnicy Powiatu Wągrowieckiego

Szanowny Pan
Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki
Szanowny Pan
Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Jest mi niezmiernie miło, za zaproszenie mnie na Dożynki Powiatowo – Gminne w Skokach. Niestety obowiązki służbowe spowodowały,
że nie mogę być w tym dniu z Państwem, nad czym bardzo ubolewam.
Dożynki to od wieków najważniejsze święto polskiej wsi i wszystkich
ludzi, którzy wieś rozumieją i czują, którzy z niej żyją i dla niej pracują. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o polskich rolnikach,
dzięki którym na naszych stołach jest chleb.
Dożynki kończą okres żniw na naszych polach i są dla rolników
i wszystkich korzystających z pracy rolników okazją do podziękowania
za plony. Korzystając z okazji życzę wszystkim mieszkańcom powiatu, by nigdy nie zabrakło świeżego chleba na Waszych stołach oraz
abyście wraz ze swoimi rodzinami żyli coraz dostatniej.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Rutnicki
Poseł na Sejm RP

Poznań, 25 sierpnia 2012 roku
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Szanowny Pan
Michał Piechocki
Starosta Wągrowiecki
Szanowny panie Starosto,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Dożynki Powiatowo –
Gminne w Skokach.
Dożynki to radosne święto o pięknej, wielowiekowej tradycji, święto
dziękczynienia Opatrzności i ludziom za zebrane plony. Pragnę więc
przekazać słowa uznania i podziękowania rolnikom z Wielkopolski
a szczególnie z Powiatu Wągrowieckiego. To dzięki Państwa pracy,
wiedzy i doświadczeniu nam wszystkim nie zabraknie najcenniejszego
dobra – chleba powszedniego.
Ta prastara uroczystość głęboko zakorzeniona jest w kulturze
polskiej wsi. Święto plonów to kontynuacja i ślad dawnych obrzędów
mających zapewnić urodzaj w przyszłym roku. Zmieniła się polska
wieś, przez lata i wieki, ale to, co w tym święcie było najważniejsze
pozostało i nadal jest istotą dożynek: podziękowanie za plony, radość
z owoców ciężkiej racy i szacunek dla tradycji.
Radujmy się zatem wspólnym bochnem chleba. Działając razem
możemy osiągnąć wiele. Idee pracy organicznej zasiane na Wielkopolskiej Ziemi przez jej wybitnych synów: Karola Marcinkowskiego,
Hipolita Cegielskiego, Maksymiliana Jackowskiego i wielu innych
wydają swój plon. Kontynuujemy ich wielkie dzieło. Siejemy wiarę
w polskie możliwości i umiejętności, w skuteczność i rzetelność. Mamy
nadzieję zawsze zbierać dorodne plony.
Gospodarzy i mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego proszę
o przyjęcie życzeń, by dobra atmosfera dożynkowego świętowania
była obecna w Państwa domach przez cały rok. Niech nie zabraknie
powodów do satysfakcji zawodowej i osobistej, a także tradycyjnego
bochna chleba, symbolizującego dostatek i szacunek dla ciężkiej pracy.
Z poważaniem
Piotr Florek

Szanowny Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Drodzy Rolnicy,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na powiatowo – gminne uroczystości dożynkowe.
Z żalem zawiadamiam, że ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania
nie mogę uczestniczyć w tak ważnej i bliskiej mojemu sercu uroczystości.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich organizatorów i uczestników Dożynek, którzy spotkali się tu w Skokach, by wspólnie dziękować rolnikom
za chleb, ten największy skarb rolniczego trudu.
Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku i uznania za wysiłek, ciężką pracę,
wyjątkową zaradność w rozwijaniu Wielkopolskiej wsi, za umiłowanie
ziemi i pielęgnowanie tradycji. To dzięki Waszej pracy, pomimo nie łatwej
sytuacji na wsi, nie zabraknie nikomu sprawiedliwie dzielonego chleba.
Warto pielęgnować tą piękną polską tradycję, a symboliczny bochen
chleba, niech jednoczy wszystkich działających na rzecz wsi i rolnictwa.
Wielkopolscy rolnicy słyną z pracowitości i rzetelności. Bez względu na
warunki, w jakich przyszło im gospodarować i żniwować, zawsze dokładają
wszelkich starań, aby zebrać jak najlepsze plony.
Będąc całym sercem i myślami z uczestnikami Święta Dożynkowego
jeszcze raz składam wyrazy uznania rolnikom i mieszkańcom Powiatu
Wągrowieckiego oraz życzę, aby Wasza praca była doceniona, dawała
radość i satysfakcję a także zapewniała coraz lepszą przyszłość.
Niech zdrowie i szczęście zawsze gości w Państwa domach.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kościelny
Skoki, 25 sierpnia 2012r.
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Krzysztof Grabowski
Pan Michał Piechocki
Starosta Powiatu Wągrowieckiego
Pan Tadeusz Kłos
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Szanowni Panowie, Drodzy Rolnicy,
Z okazji Powiatowo – Gminnych Dożynek składam rolnikom i ich
rodzinom, gospodarzom uroczystości, samorządowcom oraz wszystkim
mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Skoki serdeczne gratulacje i słowa uznania.
Święto Plonów – piękny, tradycyjny obrzęd ludowy, bogaty symboliką
misternie wykonanych wieńców i okazałych bochnów chleba – wieńczy coroczny, ogromny trud wszystkich pracujących na roli, którzy z poświęceniem
i w pocie czoła zmagają się z wieloma przeciwnościami natury i kłopotami
dnia powszedniego, dając nam wszystkim nadzieję na pomyślną przyszłość.
Uroczystości dożynkowe są symbolem przywiązania do tradycji narodowej,
a gest dzielenia się chlebem – to znak wzajemnego szacunku i więzi społecznej. Dożynki, tak jak zawsze, są nie tylko czasem radości, ale także okazją
do spojrzenia wstecz oraz refleksją minionym rokiem. Z radością obserwuje
korzystane zmiany zachodzące w rolnictwie oraz na wielkopolskiej wsi.
Dziękuję Wam za ciężką pracę w imieniu wszystkich tych, którzy korzystają z jej owoców. Zapewniam, że w swojej pracy będą wspierał Państwa
działania, które zmierzają do poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego i Gminy Skoki w myśl przesłania, którym się kieruję, że
„Człowiek jest najważniejszy”.
Życzę Państwu, by Dożynki przeżywane były w atmosferze radości i spokoju oraz zadowolenia z plonów i dobrobytu w gospodarstwach.
Z poważaniem
Krzysztof Grabowski
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Pracowite wakacje
Grupy Artystycznej „SKOCZKI”

Pieśń programowa biblioteki

Piosenka pt. „Nikt tak ładnie czasu nie kradnie” (słowa: Marcin
Przewoźniak, muzyka: Mariusz Matuszewski) stanie się niebawem
oficjalnym hymnem skockiej książnicy.

Utwór nagrały w poznańskim studio nagrań MM ROZWESOŁKI
z Rejowca. W nagraniu singla wzięły udział: Gabriela Michalczyk,
Martyna Kujawa, Patrycja Gronowicz, Agnieszka Ucińska i Weronika
Grynia. Nad całością czuwali specjalistka od muzycznych zadań specjalnych Magdalena Trzeciak z Poznania i instruktorzy Rozwesołkowej
grupy teatralnej Jerzy Hamerski, Elżbieta Drygas, Renata Garczarek.
Młode artystki szczęśliwe do łez(dosłownie) śpiewająco zachęcają
do czytania. A piosenka wpada w ucho. Do posłuchania na stronie
www. Biblioteki (niebawem) oraz w Bibliotece przed każdym ważnym
wydarzeniem. Dziewczętom gratulujemy, instruktorom dziękujemy.
Elżbieta Skrzypczak

Chór Kameralny na Wągrowieckich Spotkaniach Chóralnych

W niedzielnie popołudnie 2 września 2012 roku miłośnicy muzyki
chóralnej spotkali się w wągrowieckiej farze gdzie Miejski Dom Kultury zorganizował Wągrowieckie Spotkania Chóralne.

Atmosfera udzieliła się wszystkim, nie tylko zainteresowanym musicą
sacra. Wśród prezentujących swój repertuar przed zebraną publicznością zaprezentował się skocko-wągrowiecki Chór Kameralny pod
batutą Andrzeja Kaliskiego. Wystąpiły również Chór Maleńki, The
Hoor oraz norweski Canto Libre.
AS

Chociaż lipiec i sierpień to wakacje i pora odpoczynku, to dla Grupy
Artystycznej „Skoczki” był to wyjątkowo pracowity okres.
Już 13 lipca członkowie zespołu uczestniczyli w dwudniowych
warsztatach wokalno – tanecznych w Niepublicznym Przedszkolu
Artystycznym w Potrzanowie. Miały one na celu głównie doskonalenie
śpiewu i tańca, ale były też okazją do integracji zespołu. Poza zajęciami
programowymi przygotowano wiele zabaw i atrakcji. Były przejażdżki
bryczką i zwiedzanie Potrzanowa, ognisko i pieczone kiełbaski, zabawy
na placu zabaw, wieczorem wspólny śpiew i oglądanie filmu. Następny
dzień to nie tylko zajęcia wokalno- taneczne, ale także wiele przyjemności. Instruktorzy , rodzice oraz Rada Rodziców zorganizowali Piknik
Rodzinny, na którym wybrano Skoczkową Rodzinę Roku. Startowało
5 rodzin. Zwycięską okazała się rodzina Państwa Kubickich. Nagrodą
był bon konsumpcyjny do zrealizowania w Karczmie Kołodziej. Tak
bogaty program , wiele atrakcji, piękna pogoda spowodowały, że nawet
intensywne zajęcia warsztatowe, okazały się wielką przyjemnością dla
Skoczków.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania i uatrakcyjnienia warsztatów, a przede wszystkim
Pani Małgorzacie Wiśniewskiej za udostępnienie lokalu przedszkola,
Panu Henrykowi Tabaczyńskiemu za przejażdżki bryczką oraz Radzie
Rodziców Skoczków, Radzie Rodziców SKOCZKÓW.
To nie koniec jeszcze zajęć wakacyjnych zespołu.
25 sierpnia Grupa Artystyczna Skoczki wystąpiła na Dożynkach
Powiatowo- Gminnych w Skokach .

Nowy sezon 2012/2013 rozpoczęły Skoczki udziałem w imprezie pt.
„Puszcza Zielonka po horyzont, która odbyła się 9 września w Ogrodzie
Botanicznym w Poznaniu. Półgodzinny koncert Grupy Artystycznej
Skoczki był wspaniałą wizytówką gminy Skoki na tej imprezie, która
jest członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka .
Gabriela Bałażyk
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połączył ich „Pomet”

Diamentowy Jubileusz
Stanisławy i Franciszka Janiszewskich
Stanisława zd. Piętka i Franciszek Janiszewski w roku 1952 byli jedną z wielu par, które zdecydowały się
wstąpić w związek małżeński i założyć rodzinę. Dzisiaj należą do tych nielicznych, którym nie tylko Opatrzność, ale i wzajemne zrozumienie i wola dotrzymania przyrzeczenia danego sobie 4 września 1952 roku
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Murowanej Goślinie, a potwierdzonego przed Bogiem w
kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach, pozwoliły szczęśliwie przeżyć wspólnie 60 lat i cieszyć
się Diamentowym Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego.
Pani Stanisława, córka Franciszka i Bronisławy Jarzembowskiej
urodziła się 29.04.1931 roku w Potrzanowie. Tutaj, w domu rodzinnym
spędzała dzieciństwo i młodość. Uczęszczała do szkoły podstawowej,
naukę w której przerwał wybuch wojny. Ostatnie lata okupacji hitlerowskiej zmuszona była pracować w mieszczącej się w miejscowym pałacu
Szkole Hitlerjugend dla dziewcząt. Pod koniec lat czterdziestych rozpoczęła pracę w Zakładach Metalurgicznych „POMET” w Poznaniu.
Franciszek Janiszewski, syn Franciszka i Wiktorii Kinowiera urodził
się 23.09.1932 roku we Francji, a w roku 1934 wraz z rodzicami powrócił do Polski i zamieszkał w powiecie wrzesińskim. Jego dzieciństwo
również przerwała wojna, pod koniec której zmuszony był pracować
w niemieckim gospodarstwie rolnym, a na przełomie lat 1949/1950
trafił do pracy w „POMECIE”.
Tutaj w „POMECIE”, Nasi Jubilaci „zainteresowali” się sobą wzajemnie, a „zainteresowanie to” doprowadziło Ich do Urzędu Stanu
Cywilnego i do ołtarza. Po ślubie pan Franciszek zamieszkał w domu
rodzinnym pani Stanisławy i stał się mieszkańcem Gminy Skoki. Stąd
też ponad 40 lat, w czasie gdy żona zajmowała się wychowywaniem
dzieci i wnuków, dojeżdżał do pracy do „POMETU”.
Państwo Janiszewscy wychowali 2 córki i 4 synów, a obecnie pełniąc
żywot emerytów cieszą się posiadaniem 6 wnuków i 7 prawnuków.
Zgodnie z przyjętym już w Mieście i Gminie Skoki zwyczajem w dniu
Diamentowego Jubileuszu naszych Jubilatów odwiedził Burmistrz
Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną
Wolicką-Przywarty i w imieniu Samorządu Gminy i swym własnym
złożył Im podziękowania za wysiłek włożony dla dobra swych rodzin
i dla skockiego środowiska i wraz z okolicznościowym kwiatkiem życzył
Im wielu dalszych lat szczęśliwego życia.

W imieniu redakcji „Wiadomości Skockich„ i współmieszkańców
szczerze przyłączamy się do tych życzeń.
Edmund Lubawy

chór kameralny
na dożynkach
w lechlinie
W niedzielę 16 września 2012 roku o godz.
11.00 Skocko – Wągrowiecki Chór Kameralny pod kierunkiem Pana Andrzeja Kaliskiego
wystąpił w kościele parafialnym w Lechlinie.
Chór Kameralny swoim występem uświetnił mszę św.
z okazji dożynek parafialnych. W programie znalazły się
utwory religijne kompozytorów polskich i obcych, w tym
również opracowania dyrygenta chóru.
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X obóz młodzieżowych drużyn
pożarniczych w rościnnie
Po raz dziesiąty w Rościnnie pod komendanturą druha Mariana Bodusa odbył się szkoleniowo – wypoczynkowy obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym uczestniczyło pięćdziesięciu
młodych druhów.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznawali się z możliwościami sprzętu
specjalistycznego, doskonalili swoje umiejętności w strzelectwie sportowym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka wspinaczki
linowej. Odbyła się msza polowa, odprawiona przez Księdza z Domu
Rekolekcyjnego w Rościnnie.
Tegoroczny obóz mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu
OSP Mieścisko oraz OSP Skoki. Współorganizatorem obozu w tym

KONCERT

Irena
Santor

roku był również Zarząd Oddziału ZOSP RP w Mieścisku. Wszystkim
instruktorom, osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
organizacji tegorocznego obozu a także Kostrzyńskiemu Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom” z prezesem Antonim Czyżewskim na czele
druh Marian składa serdeczne podziękowania. Takiego wypoczynku
zapewne zazdrościć będą uczestnikom ich rówieśnicy.
M.B.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza na

V WYCIECZKĘ
Nordic Walking - 8 km
w ramach projektu pt. “Cykl wycieczek Nordic Walking w Gminie Skoki”

7 października 2012r.
(Niedziela), godz. 13:00

recital

Czesław
Majewski

Start i Meta: Dom Rekolekcyjny
w Rościnnie

fortepian

Organizatorzy zapewniają:
- ciekawą trasę
- opiekę instruktorów NW
- konkurs z nagrodami
- posiłek regeneracyjny na mecie
- możliwość wypożyczenia profesjonalnych kijów

7 października
2012 roku

Impreza bezpłatna

(niedziela)

godz. 17 - hala widowiskowa
w Skokach
Bilety w cenie 25 zł
do nabycia w Bibliotece Publicznej w Skokach
tel. 61 892 5822, 798 824 520
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i gminy w Skokach

Obowiązkowe zapisy przyjmujemy do 4 października:
tel. 61 8925 820, 691 726 319
e-mail: k.stefaniak@skoki.nowoczesnagmina.pl
ILOŚĆ OSÓB OGRANICZONA!

ZAPRASZAMY

Ubezpieczenie we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z Bliżyc w dniach 08-09 września zorganizowała już trzecią edycję
Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Ludowych w Jabłkowie. Podobnie jak w latach ubiegłych można
było zobaczyć zespoły prezentujące folklor z różnych regionów Polski jak i gości z zagranicy.

III międzynarodowy przegląd
zespołów ludowych w jabłkowie

W trakcie dwudniowej imprezy zaprezentowały się następujące zespoły: „Wolanianki” z Wolanowa, „Łaniki” z Poznania, „Szamotuły”
z Szamotuł, „Zawidzanie” z Zawidza, „Ziemia Wrzesińska” z Wrześni,
„Mali Poligrodzianie” z Poznania, „Czeremcha” z Głogowa, „Kalaka”
z Rumunii oraz zespół „KHEM” z Turcji. Wszystkie zespoły, które
zaprezentowały się na scenie dały pokaz tańca i śpiewu ludowego,
a występy zostały docenione przez zgromadzoną publiczność. Folklor, który mieliśmy okazję zobaczyć pokazał nam jak różnorodna jest
Polska tradycja ludowa, a występy zespołów z Rumunii i Turcji dały
nam możliwość poznania tych kultur i ich tradycji.
Podczas Przeglądu zostały także zorganizowane warsztaty rękodzieła
ludowego jako impreza towarzysząca „Ginące zawody – warsztaty
rękodzieła ludowego” gdzie, można było spróbować swoich sił na warsztatach wikliniarskich, rzeźbiarskich oraz garncarskich. Także Muzeum
Regionalne z Wągrowca przygotowało lekcje muzealne, na których
można było nauczyć się wykonywać pałuckie kwiaty z bibuły i inne prace
związane z kulturą ludową Pałuk. Zdobnictwo wnętrz mieszkalnych to
popularna dziedzina sztuki ludowej. Podstawowym materiałem wykorzystywanym w tej dziedzinie jest kolorowy papier i słoma. Również
rzeźba należy do atrakcyjnych elementów współczesnego folkloru
pałuckiego. Tematyka rzeźb wykonywanych przez twórców najczęściej
nawiązuje do wątków religijnych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci a także dorosłych. Podczas dwóch dni trwania

Przeglądu można było także zobaczyć i nabyć prace twórców ludowych
z naszego regionu ( biżuteria ręcznie robiona, wyroby z filcu, pacynki,
frywolitki, rzeźba) oraz wyroby rękodzieła tureckiego, które zostały
przywiezione przez członków zespołu „KHEM” z Istambułu. Dla dzieci
przygotowano liczne atrakcje w tym przejazdy bryczką, trampolinę
oraz dmuchany zamek. Wieczorem zostały zorganizowane ogniska
dla zespołów uczestniczących w Przeglądzie, które mogły wspólnie
pośpiewać, wymienić swoje doświadczenia, nawiązać współpracę.
Organizując III Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych
chcieliśmy położyć duży nacisk na promowanie kultury ludowej. Jako
organizatorzy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest kultywowanie
naszych tradycji. Poprzez organizację Międzynarodowych Przeglądów Zespołów Ludowych chcemy chronić elementy kultury ludowej,
takie jak taniec ludowy, tradycyjne rękodzieło ludowe. Zdajemy sobie
sprawę, że dopuszczając do zaniku kultury ludowej możemy stać się
społeczeństwem bez poczucia więzi i tożsamości, grupą ludzi posługującą się tym samym językiem jednak nie znającą własnej tradycji.

III Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych oraz projekt
towarzyszący „Ginące zawody-warsztaty rękodzieła ludowego” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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z czerwoną gwiazdą
i portretem stalina w tle
Wrzesień to miesiąc zapisany w historii Polski w sposób szczególnie dramatyczny. Dwie daty: 1 i 17 września 1939 roku pomimo,
iż należą do przeszłości to ciągle żyją, gdyż żyją jeszcze świadkowie tamtych dni! 1 września to dzień napadu na Polskę od zachodu
Hitlerowskich Niemiec, a 17 września to cios w plecy zadany od wschodu przez Bolszewicką Rosję. I to właśnie 17 września jest
początkiem prozy Sergiusza Piaseckiego pt. „Zapiski oficera Armii Czerwonej”.
W tytułowego bohatera lejtnanta Michaiła
Zubowa na deskach „sceny teatralnej” skockiej
biblioteki wcielił się dobrze nam znany „Rysiek”
z „Klanu” - Piotr Cyrwus ,w piątkowy wieczór
14 września.
Akcja monodramu działa się na Wileńszczyźnie (wtedy Polsce), z początku wydała się
widzom komedią, lecz jednak szybko przeistoczyła się w drama. Aktor- narrator w mistrzowski
sposób pokazał nam podwójny dramat. Pierwszy
Polski „wyzwolonej” przez Armię Czerwoną
i NKWD. Drugi dramat nieświadomego, „wypranego” przez propagandę narodu rosyjskiego,
dla którego nie liczy się człowiek, lecz idee "ojca
narodu" i władza jego marionetek.
Zaobserwować mogliśmy pozorną przemianę
bohatera ukształtowanego przez sowiecką propagandę, myślącego, iż Polacy żyją w głodzie,
przemocy, biedzie, niewoli, a zetkniętego z rzeczywistością całkowicie odmienną. Bohater zdał
się nie dostrzegać rozdźwięku pomiędzy hasłami

propagandy, a tym, co na własne oczy zobaczył,
trzymając się własnej ideologii. W swych zapiskach, które dedykuje na początku towarzyszowi
Stalinowi sam siebie przekonywał, że tylko
bolszewicka prawda się liczy. Nasz bohater
zmieniał się jak kameleon w zależności od sytu-

acji politycznej dedykując w dalszej części swe
zamierzenia Adolfowi Hitlerowi, Sikorskiemu,
Raczkiewiczowi i Churchillowi. Oglądając spektakl widzowie widzieli jak bohater „kruszeje”
jak nabiera ludzkiej twarzy, jednakże niestety
końcówka jest tragiczna Miszka wraca na czerwoną stronę mocy!
Szkoda tylko, że spektakl obejrzało tak
niewiele młodych ludzi, którzy często nie mają
świadomości ciągłości historycznej i wydarzeń
tamtego okresu. A przecież - choć traumatyczna
- jest to część naszego dziedzictwa i ku przestrodze przed totalitarnym „praniem mózgu” należy
o niej mówić i pamiętać. Taki też pogląd w luźnej rozmowie po spektaklu wyraził aktor Piotr
Cyrwus- „gram ten spektakl ku przestrodze!”.
Ze swej strony pragnę zachęcić do przeczytania książki Sergiusza Piaseckiego pt. „Zapiski
oficera Armii Czerwonej”, to naprawdę „mocna” książka.
Karolina Stefaniak
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Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 19 września 2012 r.) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę ok. 720 zł/tona, pszenica na mąkę do 950 zł/t, jęczmień
na kaszę do 720 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do
920 zł/tona, pszenżyto do 830 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 700
zł/t. Do ceny doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 40 - 50 zł za 50 kg, pszenica 55 zł za 50 kg, ziemniaki
jadalne średnio do 0,50 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw, owoców : marchew 1,80 zł/kg, pietruszka 4,50, seler ok. 3,50 zł/kg, cebula,
buraczki 2,00 zł/kg, ładne jabłka 2,00 – 3,00 zł/kg. Pomidory średnio
2,50 - 3,50 zł/kg, ogórki 2,0 – 2,50 zł/kg.

zł do 1 ha wysianego zboża kwalifikowanego. Życzę rolnikom ciepłej
i dobrej pogody na czas siewów !
Jest zapowiedź wznowienia udzielania rolnikom preferencyjnych
kredytów bankowych na zakup gruntów i inwestycyjnych. Będą pewne
zmiany w tym zakresie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski
rolników składane jeszcze wiosną i latem. Czy takich kredytów wystarczy w tym roku dla wszystkich zainteresowanych zobaczymy. Koniec
września jest ważny dla rolnictwa ze względu na wysokości dopłat
bezpośrednich do 1 ha - dopłaty będą naliczane wg. ceny (kursu) za
1 Euro w tym właśnie okresie. Rok temu było to 4,405 zł za 1 Euro.
Skoki, 19 września 2012 r.
Doradca Rolników
Stanisław Kida

ZAPRASZAMY NA WYPRAWĘ
W POSZUKIWANIU PTAKÓW

czyli wycieczka po stawach kiszkowskich

Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 19 września 2012 r.) – średnio 5,50
zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt
średnio 150 – 175 zł/szt. Za duże prosięta z ferm hodowlanych około
10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego dość
korzystne – i tak: byki około 6,70 - 7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00
– 5,30 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok.
0,85 - 1,10 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 19 września 2012 r.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1380 (rok temu
1320) zł/t, mocznik do 1750 (rok temu 1500) zł/t, sól potasowa ok.
1925 (rok temu 1610) zł/t, Polifoska „6”ok. 2100 zł/tona, Lubofoska
„4”ok. 1170 zł/t. Otręby pszenne do 800 zł/tona. Śruta sojowa do 2600
zł/t, śruta rzepakowa ok. 810 zł/tona. Cena oleju napędowego teraz
średnio około 5,75 - 5,80 zł/litr.
Inne wiadomości
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 840 zł,
żyto średnio 820 zł za 1 tonę, pszenżyto 690 zł/t, jęczmień był w cenie
ok. 700 zł za tonę.
Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 0,70 zł/kg wyższa niż rok
temu i ok. 1,50 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. Wyższe niż rok temu są
ceny paliw, śruty sojowej, rzepakowej, koncentratów paszowych, nawet
otrąb oraz materiału siewnego zbóż ozimych. Obecnie mamy niskie
ceny ziemniaków – martwi to tych rolników, którzy sadzili ziemniaki
z myślą o ich sprzedaży.
Warunki pogodowe sprzyjają uprawom szczególnie kukurydzy oraz
buraków, ziemniaków i łąk. Są dobre warunki glebowe do uprawy
poplonów na przeoranie. Zachęcam do tego rolników - aby w miarę
możliwości takie poplony (gorczyca, rzepak) wysiali. Poprawia to
właściwości gleby, a tym samym jej urodzajność. Czy dalsze warunki
pogodowe będą korzystne dla rolnictwa czas pokaże, można się jednak spodziewać, że po okresie opadów letnich może wystąpić okres
ich braku – jest bardzo niski poziom wód w rzekach. Może to okres
„suchej” jesieni? Zobaczymy.
Przystępując do siewów zbóż ozimych rolnicy winni zwrócić więcej
uwagi na to, czy dana odmiana zboża ozimego jest odporna na mrozy. Mamy bardzo złe doświadczenie po ostatniej zimie. Są odmiany
bardziej odporne na mrozy jak np. pszenżyto ozime Pawo, Witon,
Grenado, Pigmej, Pizarro, mniej np. Leontino. Bardziej zimotrwały
jęczmień ozimy to Lomerit, Karakan, Lawerda. Bardziej zimotrwałe
pszenice ozime Ostroga, Figura, Julius, Kohelia, Legenda. Żyto
ozime jest dużo bardziej odporne na warunki zimowe. Zaskoczeniem
jest w Centralach Nasiennych mało materiału siewnego żyta. Ceny
materiały siewnego zbóż ozimych są jednak wyższe niż rok temu – na
poziomie około 190 – 240 zł za 100 kg ziarna. Mamy za to ziarno
zaprawione i możliwość uzyskania w 2013 roku z ARR dopłaty 100

W tym roku w Kiszkowie po raz 4, a w Polsce po raz 20 odbędą
się Europejskie Dni Ptaków. Głównym organizatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Europejskie Dni Ptaków są
organizowane przez BirdLife International, czyli światową federację
towarzystw ochrony ptaków. Od 1993 roku, w pierwszy weekend października, odbywają są otwarte wycieczki ornitologiczne przybliżające
uczestnikom tajemnice ptasiej jesiennej wędrówki przez kontynent
europejski – z terenów lęgowych na zimowiska. Uczestnicy rejestrują
swoje obserwacje na specjalnych formularzach i przekazują je ogólnopolskiemu koordynatorowi w OTOP. Na podstawie wszystkich danych
tworzona jest lista najczęściej spotykanych jesienią gatunków ptaków.
Co roku w tę akcję zaangażowanych jest kilkadziesiąt krajów i tysiące
miłośników ptaków. Ptakiem tegorocznej edycji jest czajka.
W ramach tegorocznych obchodów Dni Ptaków dla wszystkich
chętnych Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Gmina
Kiszkowo zapraszają na otwartą wycieczkę po stawach kiszkowskich,
która odbędzie się 6 października 2012 r. Miejsce zbiórki to wieża
widokowa przy stawach około 1 km od Kiszkowa w kierunku na
Gniezno o godz. 1000. Trasa będzie pobiegać groblami wokół stawów.
Przewidywany czas wycieczki to około 2-3 godziny. Spotkanie odbędzie
się bez względu na warunki pogodowe!
Przy odrobinie szczęścia powinno udać się zobaczyć bieliki, czaple
białe, wiele gatunków kaczek, a może również wielotysięczne stada
gęsi, czajek lub siewek złotych.
Prosimy zabrać ze sobą lunety, lornetki, przewodniki do rozpoznawania ptaków oraz obuwie zabezpieczające przed mokrą trawą lub rosą.
Szczegółowych informacji udziela:
Bartosz Krąkowski
podinspektor ds. leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Kiszkowo, tel.: 61 429 70 13
e-mail: bartosz.krakowski@kiszkowo.pl
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Wysoka ocena Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni optymizmu i energii.
Efekty kilkuletniej pracy grona pedagogicznego zostały docenione
w trakcie zewnętrznej kontroli, którą przeprowadzili ewaluatorzy
zewnętrzni z Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod koniec ubiegłego roku szkolnego.
Ewaluacja wybranych obszarów działalności naszej placówki
wykazała, że jest ona profesjonalnie zarządzana i spełnia w bardzo dobrym stopniu obiektywne kryteria, którym poddawane są
wszystkie kontrolowane szkoły. Raport pokontrolny potwierdził, że
metody i formy pracy stosowane przez nauczycieli, praca zespołowa
i doskonalenie zawodowe sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi
uczniów. Kontrolujący docenili również nacisk, jaki kładziemy na
kształtowanie społecznych postaw naszych wychowanków i szeroko
rozumiany udział w życiu lokalnym poprzez współpracę z organizacjami, partnerami szkoły, rodzicami, przedstawicielami różnych
profesji i zawodów. Uczestniczymy i organizujemy wiele imprez
i uroczystości, uczniowie reprezentują szkołę i gminę w wielu
konkursach, zawodach, często osiągając najlepsze wyniki. Przy
pomocy nauczycieli inicjują przedsięwzięcia społeczne, rozwijają

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2012/2013

Pierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni w tym
roku. Nowy rok szkolny 2012/2013 w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie rozpoczęliśmy 3 września.

Niektóre dzieci z uśmiechem wracały do swoich grup po wakacyjnej
przerwie, dla innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych dni. Po raz
pierwszy przekroczyły one próg przedszkola. Wszyscy w odświętnych
strojach, ale jakże różnych nastrojach. Na twarzach dzieci widać było
niepewność, zdziwienie, jednak w większości - radość i zadowolenie,
że nareszcie będzie można ciekawie i wesoło spędzać czas w gronie
przyjaciół i kolegów. Chociaż rozstanie było dla wielu przedszkolaków
i ich rodziców trudne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się i zadowolone
wracały do domów.
Do Naszego Przedszkola w Jabłkowie będą uczęszczały dzieci
w dwóch grupach: 3-4latki „Pszczółki” oraz 5-6latki „Słoneczka”.
Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przedszkolu. Rodziców natomiast zapraszamy do współpracy i aktywnego
udziału w życiu przedszkola.
Serdecznie Was witamy!
Patrycja Widzińska
pasje i zainteresowania. Bardzo dobrze oceniono estetykę pomieszczeń i wyposażenie szkoły, którą można uznać za nowoczesną
i spełniającą najwyższe standardy.
Podczas wakacji dokonano kilku nowych zakupów i inwestycji.
Klasy zostały wyposażone m.in. w trzy kolejne tablice interaktywne
oraz sprzęt nagłaśniający. W trosce o bezpieczeństwo uczniów
położono chodnik łączący ul. Rogozińską z ul. Poznańską, stanowiący udogodnienie komunikacyjne w drodze do szkoły. Nowe
schody wyłożone estetycznymi płytkami, uzupełniono podjazdami,
by spełnić wymagane przepisami kryteria. Mając na względzie
bezpieczeństwo uczniów, by nie dopuścić do sytuacji opisywanych w mediach, gdy dzieciom zagrażały osoby postronne, by
usprawnić i dostosować do instrukcji BHP ciągi komunikacyjne,
opracowaliśmy nowe zasady przebywania na terenie szkoły. Dzięki
tym udogodnieniom dzieci bezkolizyjnie dotrą na boisko szkolne,
a odprowadzający rodzice będą spokojni o ich bezpieczeństwo.
Nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele obowiązków i wyzwań dla
uczniów, nauczycieli i rodziców. W ciągu najbliższych miesięcy
wszyscy będziemy stawiać im czoła w codziennej, mozolnej pracy,
której efektem będzie wykształcenie kolejnego pokolenia.

Witaj szkoło!

W poniedziałkowy ranek trzeciego września w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA odbyło się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Uroczystość tę poprzedziła msza święta odprawiana w kościołach w Rejowcu, Jabłkowie i Lechlinie. Następnie po przemarszu
uczniów, nauczycieli i rodziców do szkoły dzieci zaprezentowały
przygotowany na tę okazję program artystyczny. Natomiast Dyrekcja
placówki zapoznała wszystkich obecnych na rozpoczęciu nowego
roku szkolnego ze zmianami, które zaszły w szkole po wakacjach
oraz przybliżyła w skrócie kalendarz wydarzeń, jakie czekają uczniów
i nauczycieli podczas najbliższych dziesięciu miesięcy.
Wszystkim członkom szkolnej społeczności życzymy wielu
sukcesów w zdobywaniu wiedzy, odwagi, wytrwałości i pogody ducha.
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starożytne dymarki z kakulina
W czerwcu tego roku, podczas nadzoru archeologicznego związanego z modernizacją jednego z gospodarstw rolnych w Kakulinie, gm. Skoki, archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu odsłonili fragment świetnie zachowanej starożytnej pracowni hutniczej związanej z ludnością tzw. kultury wielbarskiej*
i datowanej wstępnie na II w. n.e.
Do tej pory, na stoku niewielkiego wzniesienia, odkryto pozostałości 15 jednorazowych
pieców służących do wytopu żelaza, tzw.
dymarek. Do naszych czasów zachowały się
jedynie ich części wziemne zwane fachowo
kotlinkami dymarskimi, o średnicy około 0,5
m i głębokości dochodzącej do 0,6 m. W kilku
z nich odkryto kilkunastokilogramowe kloce
żużla stanowiące odpad w procesie wytopu
żelaza. Prócz pozostałości pieców hutniczych
natrafiono też na 6 prostokątnych palenisk
kowalskich, zawierających duże ilości przepalonych kamieni. W obiektach tych wystąpiły
bryłki rudy darniowej – surowca używanego do
wytwarzania żelaza, oraz żużle. Niektóre z odkrytych palenisk wiązać można z wstępnym
przygotowywaniem rudy, inne zaś z obróbką
łupki stanowiącej właściwy produkt procesu
hutniczego. W odkrytych kotlinkach i paleniskach natrafiono na węgle drzewne które nie
tylko pozwolą określić gatunki drewna używanego w procesie hutniczym, ale też posłużą do
dokładniejszego ustalenia chronologii odkrytej pracowni metalurgicznej (badania C14).
Bardzo ciekawym znaleziskiem są również
pozostałości mielerza służącego do wytwarzania węgla drzewnego – paliwa niezbędnego
w procesie hutniczym. Mielerz, o średnicy ok.
3,5 m zlokalizowany był nieco na uboczu, na
zachód od wcześniej wymienionych pieców
i palenisk. Odkryta pracownia hutnicza funkcjonowała w tym samym okresie, co słynne,
potężne ośrodki hutnicze w Górach Świętokrzyskich, i na Mazowszu, te jednak związane
były z ludnością tzw. kultury przeworskiej.
Z terenu Wielkopolski do tej pory znane były
zaledwie dwa stanowiska „wielbarskie”, na
których odkryto większą ilość dymarek. Piece tego typu najliczniej (19 sztuk) wystąpiły
na terenie osady w Stroszkach w powiecie
wrzesińskim, znane są również z Goślinowa
w powiecie gnieźnieńskim (10 sztuk). Nic
zatem dziwnego, że odkrycie z Kakulina wzbudziło już żywe zainteresowanie archeologów
specjalizujących się w badaniach nad okresem
wpływów rzymskich w Polsce.
Wznowione w początku sierpnia prace
wykopaliskowe pozwolą rozpoznać dalszą
część pracowni metalurgicznej. Prowadzone
aktualnie badania archeologiczne to zaledwie
początek przygody wągrowieckich archeologów z kakulińskimi dymarkami. Po zakończeniu prac terenowych czeka ich żmudne
opracowywanie wyników badań. Konieczne
jest również wykonanie szeregu kosztownych
analiz specjalistycznych w tym także metaloznawczych odkrytych żużli. Planowane są
też badania geomagnetyczne najbliższego

Jedno z doskonale zachowanych palenisk kowalskich (fot. M. Krzepkowski)

otoczenia odkrytej pracowni, pewne przesłanki wskazują bowiem na istnienie w pobliżu
kolejnego obiektu tego typu.
Prowadzone wykopaliska wzbudziły żywe
zainteresowanie mieszkańców Kakulina,
którzy chcąc poznać historię swej miejscowości odwiedzają teren wykopalisk, często
też deklarują bezinteresowną pomoc archeologom. Specjalne podziękowania należą

się jednak właścicielowi terenu wykopalisk,
który doceniając wagę odkrycia wielokrotnie
udzielał badaczom pomocy technicznej. Dzięki
tegorocznym odkryciom, Kakulin – niewielka miejscowość położona w gminie Skoki,
znajdzie trwałe miejsce w literaturze archeologicznej.
Marcin Krzepkowski
Tomasz Podzerek

*Kultura Wielbarska – Nazwa pochodzi od cmentarzyska odkrytego w Wielbarku (obecnie
Malbork-Wielbark). Kultura ta wykrystalizowała się na Pomorzu w I w.n.e., a następnie zasiedliła
Pojezierza Kaszubskie i Krajeńskie oraz północną Wielkopolskę, później zaś (od II w. n.e.) Mazowsze, Podlasie, Wołyń i Polesie. Najczęściej wiąże się ją z Gotami przybyłymi ze Skandynawii na
tereny obecnej Polski i przemieszczającymi się stopniowo nad Morze Czarne. Charakterystyczną
cechą cmentarzysk „wielbarskich” są kręgi kamienne (m. in. Odry, Węsiory i Grzybnica), oraz
birytualny obrządek pogrzebowy (groby szkieletowe i ciałopalne). Zmarłych wyposażano w liczne
przedmioty – najczęściej misterne ozdoby wykonane z brązu, srebra, rzadziej złota. Co ciekawe,
niezmiernie rzadko w grobach znajdowane są wyroby żelazne, a zwłaszcza broń i narzędzia. Jedno
z bardziej znanych cmentarzysk odkryto w Kowalewku koło Obornik. Nekropolia ta odkryta została
w latach 90-tych XX w. podczas budowy gazociągu Jamał-Europa Zachodnia. Pojedynczy grób
wiązany z kulturą wielbarską odkryto przed II wojną światową w Podlesiu Wysokim. Osiedla kultury wielbarskiej, w przeciwieństwie do cmentarzysk, są bardzo słabo rozpoznane archeologicznie.
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pomniki przyrody
w gminie skoki
Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie”. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż
szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.
Ustanowienie bądź zniesienie pomników
przyrody następuje w drodze uchwały Rady
Miejskiej Gminy Skoki, po uzgodnieniu jej
projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wśród powołanych na terenie Gminy
Skoki pomników przyrody przeważają pojedyncze drzewa gat. Dąb szypułkowy, a także
gat. Lipy drobnolistnej, tworzące aleje drzew
(na trasie Stawiany – Pawłowo Skockie oraz
Skoki – Rościnno).
Wykaz pomników przyrody, znajdujących się
na terenie Miasta i Gminy Skoki:
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
380cm i wysokości 30m, rosnące w miejscowości Grzybowo, w pasie drogowym
drogi Grzybowo - Grzybowice, na działce
o numerze ewidencyjnym 81;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
330cm i wysokości 30m, rosnące w miejscowości Grzybowo, w pasie drogowym
drogi Grzybowo - Grzybowice, na działce
o numerze ewidencyjnym 81;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
305cm i wysokości 30m, rosnące w miejscowości Potrzanowo, w pasie drogowym drogi
Potrzanowo – Długa Goślina, na działce
o numerze ewidencyjnym 406;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
345cm i wysokości 35m, rosnące w miejscowości Potrzanowo, w pasie drogowym drogi
Potrzanowo – Długa Goślina, na działce
o numerze ewidencyjnym 406;
- drzewo gat. Wierzba biała o obwodzie
545cm i wysokości 30m, rosnące w miejscowości Jagniewice, na działce o numerze
ewidencyjnym 18;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
370cm i wysokości 35m, rosnące w miejscowości Raczkowo, na działce o numerze
ewidencyjnym 1;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
341cm i wysokości 35m, rosnące w miejscowości Antoniewo, na działce o numerze
ewidencyjnym 58/2 (obręb Skoki);
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
342cm i wysokości 35m, rosnące w miejscowości Antoniewo, na działce o numerze

ewidencyjnym 59 (obręb Skoki);
- szpaler 10 drzew gat. Buk zwyczajny
o obwodach od 225cm do 394cm, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej,
prowadzącej do miejscowości Dzwonowo,
na działce o numerze ewidencyjnym 39
(obręb Niedźwiedziny);
- drzewo gat. Buk zwyczajny o obwodzie
340cm i wysokości 30m, rosnące na działce
o numerze ewidencyjnym 9071, na terenie
Leśnictwa Brzeźno;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
457cm i wysokości 29m, rosnące na działce
o numerze ewidencyjnym 9075, na terenie
Leśnictwa Brzeźno;

scowości Glinno, na działce o numerze
ewidencyjnym 28;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
590cm i wysokości 17m, rosnące w Mieście
Skoki, na działce o numerze ewidencyjnym 129;

Lipa drobnolistna

Dąb szypułkowy
- aleja Lip drobnolistnych, rosnących wzdłuż
drogi Stawiany – Pawłowo Skockie;
- aleja Lip drobnolistnych, o obwodach od
180cm do 300cm, rosnących wzdłuż drogi
Skoki – Rościnno;
- drzewo gat. Sosna pospolita o obwodzie
220cm i wysokości 20m, rosnące w miejscowości Rejowiec, na działce o numerze
ewidencyjnym 92;
- drzewo gat. Dąb szypułkowy o obwodzie
390cm i wysokości 22m, rosnące w miej-

- aleja Dębów szypułkowych o obwodach od
240cm do 260cm, rosnących wzdłuż drogi
Skoki – Rościnno;
- drzewa gat. Dąb szypułkowy (3 sztuki)
o obwodach: 250cm, 365cm, 385cm, rosnące w miejscowości Nadmłyn, na działce
o numerze ewidencyjnym 173 (obręb Kakulin);
- drzewa gat. Dąb szypułkowy (2 sztuki)
o obwodach 351cm i 402cm, rosnące na
terenie działki o nr ewidencyjnym 59/3
w miejscowości Budziszewice;
- gnejs – głaz narzutowy o obwodzie 630cm,
usytuowany w Antoniewie, na działce
o numerze ewidencyjnym 47 (obręb Skoki).
Ustanowienie bądź zniesienie pomnika
przyrody reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
151 z 2009 roku, poz. 1220 ze zmianami).
Aleksandra Frankowska
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Nie jest łatwo w IV Lidze

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Od 15 lipca 2012 roku odbywały się mecze piłkarskie w ramach
Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej organizowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki. Do udziału zgłosiło się 6 drużyn, tj.: Potrzanowo, Roszkowo, Rościnno, Kakulin, Łosiniec i Grzybowice. Mecze
rozgrywane były na trzech boiskach trawiastych o wymiarach 40x60m
w miejscowościach Potrzanowo, Rościnno i Łosiniec.
TABELA ROZGRYWEK GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2012
Data, Drużyna
15.07.2012
Kakulin- Potrzanowo
Roszkowo-Rościnno
Grzybowice- Łosiniec
22.07.2012
Grzybowice- Kakulin
Łosiniec - Roszkowo
Roscinno- Potrzanowo
29.07.2012
Kakulin -Rościnno
Potrzanowo- Łosiniec
Grzybowice- Roszkowo
05.08.2012
Kakulin -Roszkowo
Potrzanowo- Grzybowice
Rościnno- Łosiniec
12.08.2012
Łosiniec- Kakulin
Grzybowice - Rościnno
Roszkowo- Potrzanowo
19.08.2012
Potrzanowo- Kakulin
Rościnno- Roszkowo
Łosiniec- Grzybowice
26.08.2012
Kakulin- Grzybowice
Roszkowo- Łosiniec
Potrzanowo- Rościnno

Punkty
3-0
0-3
0-3

Boisko
Boisko Rościnno

0-3
3-0
3-0

Boisko Potrzanowo

0-3
3-0
0-3

Boisko Łosiniec

3-0
3-0
3-0

Boisko Łosiniec

0-3
0-3
0-3

Boisko Potrzanowo

3-0
3-0
3-0

Boisko Rościnno

3-0
1-1
3-0

Boisko Potrzanowo

02.09.2012
Rościnno-Kakulin
3-0
Boisko Rościnno
Łosiniec- Potrzanowo
1-1
Roszkowo- Grzybowice
3-0
09.09.2012
Roszkowo-Kakulin
0-3
Boisko Łosiniec
Grzybowice- Potrzanowo
0-3
Łosiniec- Rościnno
1-1
16.09.2012
Kakulin.- Łosiniec
1-1
Boisko Potrzanowo
Rościnno- Grzybowice
3-0
Potrzanowo- Roszkowo
3-0
Poniżej przedstawiamy tabelę punktową po zakończeniu Turnieju
Gminnej Ligii Piłki Nożnej:
Miejsce

Drużyna

Punktacja

I

Rościnno

25

II

Potrzanowo

22

III

Kakulin

19

IV

Łosiniec

13

V

Roszkowo

7

VI

Grzybowice

0

Po zwycięskim spotkaniu piłkarzy skockiej „Wełny” z reprezentacją
Klubu „Mieszko” w Gnieźnie, zakończonym wynikiem 0:2 dla „Wełny” – strzelcem obu bramek był Radosław Modlibowski - kolejne trzy
spotkania zakończyły się porażkami naszej drużyny.
Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się następująco:
- 31 sierpnia br. na własnym boisku przy ul. Parkowej „Wełna”
rozegrała mecz ze „Spartą” Oborniki. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości, a jego wynik to 3:0 dla „Sparty”.
- 8 września br. na meczu wyjazdowym w Międzychodzie przeciwnikiem Skoczan była „Warta” Międzychód. Spotkanie to zakończyło
się porażką naszych zawodników, wynikiem 5:1. Bramkę dla naszych
strzelił Bartłomiej Nitzke.
- 16 września br. grając z Klubem „Świt” Piotrowo nasi zawodnicy
ponieśli kolejną porażkę, przegrywając z wynikiem 5:1. Honor „Wełny”
ponownie obronił Bartłomiej Nitzke.

UCZNIOWIE NAGRODZENI W KONKURSACH WIOSENNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII
PROFILAKTYCZNEJ

W ramach pierwszego etapu kampanii profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca odbyło się
5 ogólnopolskich konkursów indywidualnych:
- To ja (dla uczniów szkół podstawowych)
- Autoportret (dla gimnazjalistów)
- Żabka czy motylek? (dla uczniów szkół podstawowych)
- Jak ryba w wodzie (dla gimnazjalistów)
- Szukamy Młodych Mistrzów – Ponadprzeciętni ( dla gimnazjalistów)
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac, które były uważnie przeglądane i oceniane. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie ze szkół
z terenu Miasta i Gminy Skoki.
Poniżej podajemy listę nagrodzonych nadesłaną nam z Poznania
przez organizatorów kampanii:
1) Kacper Konieczny - laureat konkursu „Jak ryba w wodzie”, reprezentant Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków;
2) Dawid Urban - laureat konkursu „Jak ryba w wodzie”, reprezentant
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków;
3) Mirosław Hagdan - laureat konkursu „ To ja!”, reprezentant Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – Filia w Lechlinie;
4) Kacper Sarnowski - laureat konkursu „ To ja!”, reprezentant Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – Filia w Lechlinie;
5) Ilona Nowicka - laureatka konkursu „ To ja!”, reprezentantka Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie – Filia w Rejowcu;
6) Wiktoria Klimczak - laureatka konkursu „ To ja!”, reprezentantka
Szkoły Podstawowej w Jabłkowie;
7) Wiktoria Żalińska - laureatka konkursu „Żabka czy motylek”, reprezentantka Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – Filia w Lechlinie.
Nagrody i dyplomy zostały przekazane do poszczególnych szkół
w celu wręczenia ich wyróżnionym uczniom przez dyrekcję i szkolnych
koordynatorów kampanii.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się drugi, jesienny etap
kampanii. Można podczas niego wziąć udział w konkursach przygotowanych dla klas i grup wychowawczych. Zachęcamy serdecznie
wszystkich młodych ludzi do zapoznania się z tematyką konkursów.
Materiały do ich przeprowadzenia dotarły do szkół i świetlic już wiosną.
Wystarczy zapytać o nie szkolnych koordynatorów kampanii, pedagogów psychologów lub wychowawców klas czy grup.
Czekają atrakcyjne nagrody!!!
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska
gminny koordynator kampanii
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gdzie diabeł mówi(ł) dobranoc,
czyli obóz wędrowny w Bieszczadach

„połoniny zielone
przepastne doliny
ukwiecone łąki
strojne jak dziewczyny”
Tak o Bieszczadach mówią fragmenty jednej
z popularnych harcerskich piosenek. Właśnie
tam, w te najdalej od Skoków oddalone polskie
góry wybrali się w tym roku turyści z koła nr
77 „Klimczok”. Jak jest daleko mogliśmy się
przekonać już na samym początku bowiem
jazda pociągami i autobusem ze Skoków do
Komańczy – miejsca, z którego rozpoczynaliśmy wędrówkę, zajęła nam ponad 20 godzin.
Nic dziwnego, że po zameldowaniu się i kolacji
w przytulnym schronisku „Podkowita”
Następnego dnia „na lekko”, czyli bez dużych
plecaków udaliśmy się do znajdującego się w pobliżu klasztoru nazaretanek, który był miejscem
internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego
od 27 października 1955 do 26 października
1956, czyli jak powiadają siostry: „zapowiedź
przyjazdu przyszła w Święto Chrystusa Króla
i wyjazd nastąpił po roku, w ten dzień”. Tutaj
16 maja 1956 w święto Andrzeja Boboli napisał prymas Polski tekst Jasnogórskich Ślubów
Narodu Polskiego. Pokój, w którym przebywał
kardynał, jest udostępniany zwiedzającym, więc
nie przepuściliśmy takiej okazji.
Po uczcie duchowej przyszedł czas na wędrówkę. Pełni energii ruszyliśmy czerwonym
szlakiem początkowo doliną Osławy i dalej na
wschód ku Jeziorką Duszatyńskim. Jest to jedna
większych osobliwości przyrodniczych Bieszczadów. Jeziorka powstały na skutek oderwania
zachodniego zbocza pobliskiej góry Chryszczatej 13 kwietnia 1907, zatamowania odpływu
potoku Olchowatego (dopływ Osławy) w kilku
miejscach przez masy ziemi i skał, tworzące
naturalne zapory, a następnie napływu wody.
Do osunięcia zbocza doszło po wiosennych
roztopach i ulewnych deszczach. Obecnie jest
teren rezerwatu ścisłego pod nazwą „Zwiezło”.
Dalej szlak nas prowadził na wspomnianą już
górę Chryszczata W okresie I wojny światowej
przebiegała tędy linia frontu, o którą walczyły
wojska austriackie i rosyjskie Jak dobrze rozejrzeć się po lesie można odnaleźć pozostałości
rowów strzeleckich, bunkrów i ziemnych umocnień austriackich z roku 1914, polskich z roku
1920 oraz walk z okresu II wojny i powojennych
z lat 1944–1946. Niestety nadciągająca burz
nie pozwoliła na większe poszukiwania i w
pośpiechu udaliśmy się do studenckiej bazy
namiotowej „Rabe” – miejscu naszego noclegu.
Noc w bazowym namiocie, kąpiel w potoku,
szykowanie herbaty i posiłku przy ogniowej
kuchni, to tylko niektóre atrakcje pobytu w takim miejscu.
Kolejny dzień przyniósł upalną pogodę, ale
było coś czuć w powietrzu, więc póki jeszcze
słońce nie piekło ruszyliśmy w dalszą drogę. Na

szczęście szlak do Cisnej wiódł głównie przez
lasy. Nie było pięknych widoków, ale też słońce nie paliło. Nasze przeczucia co do pogody
sprawdziły się po południu, bowiem wchodząc
do schroniska „Pod Honem” towarzyszyły nam
pierwsze krople deszczu. Z krótką przerwą
(podczas której zdążyliśmy rozpalić ognisko
i zjeść kiełbaski) deszcz padał do następnego
dnia przed południem. Był to jednak dzień
pobytowy. Niektórzy z nas wykorzystali go na
odpoczynek, zwiedzanie wioseczki, w której
jedną z większych atrakcji jest słynna w całych
Bieszczadach knajpa „Siekierezada” Byli jednak i tacy, którzy wybrali górską wędrówkę na
pobliskie szczyty Jasło i Okrąglik. Wyprawa
była bardzo udana, bowiem wyszło słońce, opadły mgły i ze wzniesień roztaczały się sięgające
kilkudziesięciu kilometrów piękne widoki.

Następny dzień i następna bieszczadzka
atrakcja – przejazd słynną bieszczadzką
ciuchcią czyli wąskotorową kolejką, która
początkowo woziła drewno z pobliskich lasów
a teraz turystów. Wysiadając z wagonika leśnej
kolejki nie wiedzieliśmy jeszcze, że wchodząc na
czarny szlak tego dnia przeżyjemy niesamowite
przygody. Od samego początku widać było że
tą trasą nie często chodzą turyści. Będące w połowie drogi schronisko Jaworzec było niemal
puste. Po kilku godzinach marszu na ścieżce
zobaczyliśmy tropy niedźwiedzia, wzmożyliśmy
więc ostrożność. Po kilku minutach kilkanaście
metrów od naszej grupy jak z wielkim hukiem
łamią się grube gałęzie. Widocznie misiu zwęszył lub zobaczył nas pierwszy i nie był ciekawy
spotkania z turystami. Spotkanie to zmobilizowała nas do jeszcze szybszego marszu i przed
planowanym czasem dotarliśmy do Wetliny
kolejnego miejsca noclegowego.
Po dobrze przespanej nocy zaopatrzeni

w wodę i kanapki ruszyliśmy w pasmo graniczne. Celem wędrówki tego dnia był Krzemieniec, który jest miejscem zbiegu granic Polski,
Słowacji i Ukrainy. Miejsce to jest oznaczone
granitowym obeliskiem, przy którym zrobiliśmy
sobie pamiątkowe fotografie ze wszystkich
stron Jest to jednocześnie najwyższy punkt Gór
Bukowskich – słowackiej części Bieszczadów.
Na południowym odgałęzieniu szczytu, przy
słupku granicznym nr 2, znajduje się najbardziej
wysunięty na wschód punkt Słowacji. Ponieważ
przekroczyliśmy 1000 m.n.p.m ze szczytowych
partii wzniesień mogliśmy podziwiać przepiękne widoki. Szczególnie połonin, które były
naszym celem kolejnego dnia. Tak też się stało
przy pięknej pogodzie wspięliśmy się na Smerek a następnie przez Przełęcz Orłowicza na
Połoninę Wetlińską. W jej wschodnim krańcu
pod wierzchołkiem Hasiakowej Skały Leży.
Schronisko PTTK "Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej (1228 m n.p.m.) – najwyżej
położone schronisko w Bieszczadach,
Od wielu lat ajentem schroniska jest Ludwik
(Lutek) Pińczuk – legenda Bieszczadów. Panują
tu spatyańskie warunki. Nie ma prądu ani bieżącej wody (do potoczku ok. 15min), jednak
nie zrażeni tymi trudnościami skorzystaliśmy
z gościny i zostaliśmy tu na nocleg. Wieczorem
rozpętała się burza, cóż to były za widoki.
Następny dzień i następna połonina tym
razem Caryńska, lecz po drodze jeszcze Berehy nieistniejąca wieś, w której przed wojną
żyło kilkaset mieszkańców Obecnie wieś
zamieszkana jest przez jedną rodzinę, jest też
stary cmentarz z ruinami cerkwi. To właśnie tu
biwakowaliśmy w 1996 walcząc z plagą myszy.
Pod koniec dnia dotarliśmy do Ustzyk Górnych
skąd mieliśmy w planie wyprawy w najwyższe
partie Bieszczadów.
Zanim jednak ruszyliśmy na szlak przy
wieczornym ognisku wszyscy, którzy byli po
raz pierwszy na obozie przeszli chrzest. Po
próbach czterech żywiołów zostali uroczyście
przyjęci do „Bractwa Gwieździstego Nieba
i Dziurawego Namiotu”.
Prawie na koniec obozu ruszyliśmy na
Tarnicę(1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt
polskich Bieszczadów wznoszący się na krańcu
pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy
i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski.
Nazwa góry pochodzi od charakterystycznej,
ostro wciętej w grzbiet przełęczy o wysokości
1275 m n.p.m., (w języku rumuńskim słowo "tarniţa" oznacza siodło, przełęcz) Po pamiątkowej
fotografii pod krzyżem ( w Wielkanoc wchodzi
tutaj Droga Krzyżowa) ruszyliśmy trawersując
Krzemień w stronę Bukowego Berda. i Halicza.
To właśnie tutaj na stokach Bukowego Berda
28 VI 1988 od uderzenia pioruna zginął Waldemar Balcerowicz – znany przez wielu przyjaciel
turystów i harcerzy, nauczyciel geografii w wą-
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growieckim liceum. Po chwili zadumy, zapaleniu znicza ruszyliśmy na
Halicz, z którego ponoć nocą przy dobrej pogodzie widać światła Lwowa.
Wierzchołek 1333 m.n.p.m. cieszy się ogromną popularnością wśród
turystów dzięki dookolnej panoramie na polską i ukraińską część
Bieszczadów. Najlepiej widać z niego górną część doliny Sanu ciągnącą
się w stronę Przełęczy Użockiej, a w kierunku południowo-wschodnim
Rozsypaniec, Połoninę Bukowską z Kińczykiem Bukowskim oraz
najwyższe bieszczadzkie szczyty z Pikujem. Przy dobrej widzialności
można dostrzec szczyty Gorganów. Uraczeni tym widokiem tęsknym
wzrokiem patrzeliśmy na wschód. Lecz z zachodu nadciągały chmury.
Z pierwszymi kroplami deszczu weszliśmy do Wołowatego, skąd busem
wróciliśmy do Ustrzyk.
Następny dzień był ostatnim dniem wędrowania, lecz zanim ruszyliśmy
na szlak odwiedziliśmy Zielony Domek. Jest to muzeum oraz centrum
kultury turystycznej. Ośrodek pozostaje pod opieką Wielkopolskiego
Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK im. K. Kantaka przy
Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. A przy pracach konser-

watorskich wielkim zaangażowaniem wykazali się członkowie wągrowieckiego oddziału PTTK.(zainteresowanych odsyłam na stronę www).
Skoro spotkaliśmy znajomych nie omieszkaliśmy zwiedzić przepięknej
ekspozycji i posłuchać historii tych regionów w tym także Grganów
i Czarnohory. Po porannej uczcie kulturalnej ostatni raz ruszyliśmy
na szlak. Tym razem celem naszym były źródła Sanu. Aby je osiągnąć
pojechaliśmy busem do osady Bukowiec skąd bierze swój początek
ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza Początkowo droga wiedzie przez las,
jednak po krótkim czasie wchodzimy na piękną, pustą przestrzeń dzikie
łąki to pozostałości po polach i pastwiskach nieistniejącej współcześnie
wsi Beniowa. Pozostał cmentarz fundamenty cerkwi oraz olbrzymia
lipa stojąca w szczerym polu a kiedyś w centrum wsi. Po przejściu łąk
z lewej strony ukazują się ukraińskie słupki graniczne i nie szerszy od
Małej wełny San, po prawej widzimy m.in. Halicz na którego szczycie
byliśmy poprzedniego dnia. Idąc dalej mijamy ruiny dworu Stroińskich
i tzw grób hrabiny
(właściwie: 2 płyty nagrobkowe + mała kaplica; potocznie całość
określa się właśnie mianem grobu hrabiny). Jeszcze chwila przerwy
przy tablicy widokowej na ukraińskie Sianki i osiągamy umowne źródła
Sanu. Powrót tą samą drogą, bowiem na wschód i południe jest Ukraina
na zachód można wejść na najbardziej wysunięte na południe miejsce
Polski – Opołonek, lecz potrzeba do tego specjalnego pozwolenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Wieczorem ponownie odwiedziliśmy Zielony Domek oglądając film
o Huculszczyźnie. Zweryfikowaliśmy też książeczki GOT i wykupiliśmy
odznaki. Zostały one uroczyście wręczone wieczorem w Bukowcu nad
Zalewem Solińskim, gdzie spędziliśmy naszą ostatnią noc na południowo
wschodnich kresach RP. Jeszcze tylko ok. 20 godzin podróży i byliśmy
w Skokach. Lecz mimo tylu trudów nie jeden z nas powróci tu. Bieszczady
mają, bowiem taki magnes, że chce się do nich wracać.
Andrzej Surdyk
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WAKACJE NAD MORZEM
Ktoś może zapytać, dokąd na obóz tego lata? Odpowiedź brzmi do Jarosławca. Stanica Leśna Polana
należąca do hufca Sławno od wielu lat przyciąga harcerzy z całej Polski. Tym razem ze skocką grupą odpoczywali także harcerze i cywile ze Słupska, Czechowic – Dziedzic a także strażacy ochotnicy z Kochanowic
koło Częstochowy.

Na początku naszego pobytu pogoda sprzyjała morskim kąpielą i plażowaniu. Piaszczyste
plaże Jarosławca skłaniały też do aktywnego
wypoczynku. Była więc siatkówka plażowa,
konkursy na budowlę i rzeźbę piasku. Natomiast na stanicy wzorem Londynu rozgrywano
obozowe Igrzyska Olimpijskie. Przyniosły one
wiele emocji, a nam wiele radości z sukcesów
skockich sportowców.
Wieczory to czas ognisk, dyskotek i innych
masowych imprez, z których warto wymienić
choćby festiwal piosenki obozowej. Tu także
młodzi wokaliści reprezentujący nasz obóz nie
znaleźli sobie równych.
W drugim tygodniu, choć nie brakowało
słońca, to jednak przelotne deszcze i niższa
temperatura nie zachęcała do wyjść nad morze. Ruszyliśmy, więc na wycieczkowy szlak.
Dwukrotnie Odwiedziliśmy Park Wodny
„Jan” w Darłówku, w którym na odwiedzających czekają baseny i zjeżdżalnie ze słoną
ciepłą wodą
Wielką atrakcją był też wyjazd do znajdującej się w pobliżu Słupska Doliny Charlotty.
Tutaj podzieleni na grupy wiekowo wzrostowe
szaleliśmy niczym małpy w parku linowym.
Wielu miało trochę stracha, lecz każdy spisał
się doskonale. Następnie zwiedziliśmy znajdujący się w pobliżu ogród bajek i małe ZOO.
Tam dopiero obserwując prawdziwe mały
przekonaliśmy się ile brakuje nam sprawności
w poruszaniu się po linach w porównaniu do
naszych dalekich krewnych.
Wielkie emocje, szczególnie tym, którzy

byli tu po raz pierwszy, towarzyszyły wizycie
w Sierakowie Sławieńskim we wiosce Hobbistów. Trzeba się było przekradać przez
las, zdobywać fanty, czy zaskakiwać gnomy
i wróżki. Wiele informacji o życiu ludzi w dawnych czasach dowiedzieliśmy się w … kuźni.
Na placu czekały zabawy integracyjne oraz
smaczny posiłek.
Ponieważ wielu uczestników obozu regu-

larnie podczas roku szkolnego uczestniczyło
w zbiórkach harcerskich, obóz stał się dla
nich okazją do zamknięcia prób na kolejne
sprawności i stopnie harcerskie. Zorganizowaliśmy, więc bieg patrolowy, podczas, którego
w praktyce został sprawdzony ich poziom wiedzy i umiejętności. Największa niespodzianka
spotkała jednak grupę, która nocną porą przy
blasku świec i pochodni udała się nad morze,
by tam wśród szumu fal złożyć przyrzeczenie
harcerskie. Z pewnością te chwile na długo
pozostaną ich pamięci.
Ponieważ w tym roku realizowaliśmy program pod nazwą Rok Regionów, jednego wieczoru w obozowej świetlicy przedstawiliśmy
innym obozowiczom naszą przepiękną Wielkopolskę. Zaprezentowaliśmy następujące
obszary język, czyli gwarę poznańską, historia,
przyroda, miejsca, postacie, kulinaria i folklor.
Na koniec obozu wszystkim, którzy po raz
pierwszy przybyli na „Leśną Polanę” wizytę
złożył król mórz i oceanów – Neptun. Zanim
jednak dopuścił nowicjuszy przed swe oblicze
i nadał im morskie imię, musieli przebyć na
plaży wiele prób, podczas których udowodnili,
że są godni by nie nazywano ich szczurami
lądowymi.
Tak minęły dwa tygodnie, zawiązały się
nowe znajomości i przyjaźnie a może nawet
coś więcej. Wielu umówiło się już na następny
rok.
Andrzej Surdyk

