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„harfa” w Warszawie
W niedzielny poranek 15 wrze-

śnia udaliśmy się do stolicy. 
Jechaliśmy starą trasą, która jest 
stosunkowo uciążliwa dla kierow-
cy. Jednak panu Frankowi Bobro-
wi nie straszne takie przeszko-
dy. W godzinach południowych 
byliśmy już w Niepokalanowie, 
gdzie każdy z uczestników uczcił 
niedzielę, a po tym zwiedzaliśmy 
Sanktuarium prowadzone przez 
Franciszkanów. Zaliczyliśmy tam 
także pyszny obiad.

Dzięki odpowiedniej nawigacji 
dotarliśmy szczęśliwe do celu, 
czyli hotelu na warszawskich 
Stegnach, gdzie znajduje się 
piękny Ośrodek Sportów Zimo-
wych – latem Raj dla rolkarzy. 
Po krótkim powitaniu przez kie-
rownictwo Ośrodka nastąpiło 
tradycyjne zakwaterowanie, a po-
tem przejażdżka po Warszawie 
i zwiedzanie pięknego Stadionu 
Narodowego wybudowanego 
w niecce byłego Stadionu Dzie-
sięciolecia. Po powrocie odbył 
się wieczór integracyjny, który 
był, jest i będzie zawsze wpisany 
w program wycieczki – w „Harfie” 
to już wieloletnia tradycja. 

Drugi dzień – poniedziałek – to 
zwiedzanie Warszawy. Wyrywko-
wo: Zamek Królewski, Kolumna 
Zygmunta, Pomnik Syreny, Bar-
bakan, Kościół Świętej Anny, 
Pomnik Adama Mickiewicza, 
Bazylika Świętego Krzyża, Plac 
Teatralny. Przy zwiedzaniu po-
mocna była kolejka turystyczna, 
którą przejechaliśmy z przewodni-
kiem 8 km Traktu Królewskiego. 
Dość drogo! Zaliczyliśmy także 
„strzelisty gotyk”, dar „przyja-

Skocki, Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” w miesiącu wrześniu br. spędził trzy dni w Warszawie relak-
sując się i zwiedzając stolicę Polski. Inicjatorom eskapady do Warszawy był radny Sejmiku Wielkopolskiego, 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu pan Jarosław Berendt. 

ciół ze wschodu”, który mimo 
wszystko robi wrażenie. Widoki 
z tarasu obserwacyjnego, to wiel-
kie przeżycie. Wrażenie robią też 
warszawskie drapacze chmur ota-
czające Pałac Kultury. Nie udało 
nam się dotrzeć do Cmentarza na 
Powązkach oraz zwiedzić Łazien-
ki Królewskie.

Trzeci dzień to spotkania i zwie-
dzanie Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po skrupulatnych przy-
gotowaniach w recepcji Sejmu 
przeszukano nas elektronicznie 
czy nie wnosimy ładunku wybu-
chowego. Kiedy okazało się, że 
jesteśmy czyści jak łza w oku mo-
gliśmy wreszcie wejść do Sejmu. 

Spotkaliśmy się tam z posłem 
na Sejm Rzeczypospolitej Ada-
mem Szejnfeldem oraz posłanką 
Małgorzatą Janyską – Platforma 
Obywatelska. Jak wiemy oboje 
związani są z naszym regionem – 
Wielkopolską. Czuliśmy się bardzo 
swobodnie, czego dowodem było 
zaśpiewanie pieśni „Skoczanka” 
dla witających nas posłów. Wyko-
naliśmy wiele pamiątkowych foto-
grafii, a świetna pani przewodnik 
oprowadziła nas wraz z posłami po 
najciekawszych miejscach gmachu 
sejmowego, przekazując nam wie-
le ciekawostek.

Zadowoleni z przyjęcia i pobytu 
w Sejmie zaprosiliśmy posłan-
kę panią Małgorzatę Janyskę 
i posła pana Adama Szejnfelda 
do Skoków.

Rzęsisty deszcz pożegnał nas 
z Warszawą, z której szybką au-
tostradą wróciliśmy przez Poznań 
do Skoków.

Antoni Wiśniewski
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Koncert Trzech Tenorów to jedna z naszych propozycji koncertowych, 
która cieszy się tak dużym powodzeniem, że dla naszych sympatycznych 
i wiernych odbiorców, przygotowaliśmy już drugą część tego, pełnego 
humoru i dobrej muzyki koncertu. W repertuarze usłyszą państwo wiele 
znanych szlagierów, pieśni i piosenek, a także znane arie operetkowe 
i musicalowe. A jakie? Niech to pozostanie niespodzianką. Całość po-
prowadzi jak zwykle konferansjer, który piękną muzykę ubarwi dobrym 
dowcipem i anegdotami.

Jeśli chcecie państwo przeżyć  raz jeszcze ok. 90 niezwykłych minut 
z naszymi tenorami, to serdecznie zapraszamy na drugą część tego po-
godnego koncertu i życzymy dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

cudowne Lata 70-te
Na czym polega fenomen nieprzemijającej popularności artystów 

debiutujących na polskiej scenie w latach 60 i 70? Jak to się dzieje, że 
oni i ich przeboje są przez ponad 40 lat na topie? Dlaczego ci artyści 
nie grymaszą, nie mają wygórowanych wymagań, niezwykle szanują 
publiczność, z gracją i elegancją sceniczną wykonują każdy ruch, gest 
i z wzorową dykcją wyśpiewają każde słowo? 

Czy ma na to wpływ porządna szkoła i do-
bre wychowanie ze szczególnym uwzględnie-
niem pielęgnowania tradycji, poszanowania 
człowieka i kultury, przemyślany tekst, 
niebanalna muzyka? Pytania i odpowiedzi 
o podobnej treści często zadają uczestnicy 
koncertów. Jedno jest pewne. Artyści ci mają 
to tajemnicze coś, jakiś dar, które sprawiają, 
że po prostu ich kochamy. 

Do grona ulubieńców publiczności w Sko-
kach dołączyła w minioną niedzielę 13 paź-
dziernika 2013 roku Halina Kunicka. Jej przeboje o sile równej sile 
orkiestr dętych wyśpiewała przy wtórze 200 gardeł skockiej publicz-
ności. Na szczególną uwagę zasłużyły również te mniej znane utwory 
z repertuaru artystki. Piosenki „Co się stało z moją klasą”, „Jeżeli 
możesz zrób coś dobrego” i „Niepokój” spowodowały szybsze bicie 
serc, wzruszyły i zachęciły do refleksji. Artystce akompaniował Czesław 
Majewski znany wszystkim jako Pan Czesio, który przez całe życie po 
prostu gra. Pan Czesław ze swobodą i maestrią wypełnił salę Biblioteki 
w Skokach cudowną muzyką. 

Halina Kunicka emanowała pozytywną energią. Pod koniec koncertu 
zmęczenie ogarnęło artystkę na tyle, że niemożliwe stało się wykonanie 
drugiego bisu. Troszkę szkoda, ale rozumiemy i dziękujemy za przeżyć 
moc. Wspaniałej publiczności kłaniamy się w podzięce za kolejny już 
wspólnie spędzony czas.

Bibliteka Publiczna w Skokach
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - 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

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kruk Leon 05.09.2013 r. 
Jarzembowska Joanna 12.09.2013 r. 
Piotrkowski Oliwier Aleksander 14.09.2013 r. 
Urbaniak Igor 11.09.2013 r. 
Szczepaniak Maria Aleksandra 18.09.2013 r. 
Szczech Mikołaj 14.09.2013 r.
Kowalski Gracjan 19.09.2013 r.  

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:

Przybylski Ireneusz Adam i Popadowska Roma Katarzyna, 
Szafran Tomasz i Krukowska Adriana,
Juskowiak Tomasz i Antkowiak Marietta Maria, 
Wołkow Bartosz i Kowalewska Magdalena,
Szymański Adam i Hepner Joanna,
Rzepczyk Tomasz i Michalak Natalii Patrycja,
Witkowski Michał i Piastanowicz Beata,
Szwed Patryk Piotr i Ratajczak Kinga Małgorzata, 
Słoma Jakub i Marcinkowska Ilona Kornelia,
Pluta Robert Paweł i Pachowicz Edyta Maria, 
Durecki Piotr i Tarłowska Małgorzata 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:

Klewenhagen Tomasz ur. 1969 r.- Skoki,  zm. 01.10.2013 r. 
Pietraś Maria ur. 1935 r. – Pawłowo Skockie, zm. 24.09.2013 r. 
Korczak Jan ur. 1954 r.- Skoki, zm. 30.09.2013 r. 
Lis Urszula ur. 1933 r. – Stawiany, zm. 29.09.2013 r. 
Kaczkowska Zofia ur. 1925 r.- Skoki, zm. 14.10.2013 r. 
Nawrocki Stanisław ur. 1920 r. – Jagniewice, zm. 08.10.2013 r. 
Bukowska Weronika ur. 1929 r. – Skoki, zm. 26.09.2013 r. 

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

ZAPŁONĄŁ "ZNICZ PAMIĘCI" 2013
Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach oraz 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło 
Skoki  podobnie jak w roku ubiegłym roku tak i dzisiaj włączając się 
do akcji Radia Merkury zapalili znicze pamięci w miejscach upamięt-
niających skoczan poległych w latach 1939-1945 z rąk hitlerowskiego 
i sowieckiego okupanta. 

Znicze palą się więc na mogiłach pierwszych ofiar Września 1939 
oraz pod tablicą pamiątkową poświęconą zamordowanym w Katyniu, 
Charkowie i Kalininie-Twerze. Światła pamięci delegacja postawiła 
również na skockim rynku pod tablicą dedykowaną wszystkim miesz-
kańcom  poległym w walkach za wolność ojczyzny i pomordowanym 
w więzieniach i obozach koncentracyjnych. W okolicach Skoków, w An-
toniewie istniał obóz jeniecki , w którym w latach 1939-1945 więziono 
kilka tysięcy żołnierzy i oficerów polskich, amerykańskich, belgijskich, 
brytyjskich, francuskich, jugosłowiańskich, norweskich i włoskich. Tam 
również zapłonął dzisiaj znicz.

Iwona Migasiewicz

1 listopada tradycyjnie obchodzić będziemy Uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Udamy się na cmentarze, 
często w odległych miejscach kraju, by odwiedzić 
groby naszych najbliższych, którzy odeszli na zawsze.

Zapalimy znicze, będziemy się modlić za dusze 
zmarłych i wspominać tych, których nam braknie, 
a którzy w naszej pamięci i sercach pozostali na za-
wsze.

Odwiedzając groby naszych bliskich, przyjaciół 
i znajomych, nie zapominajmy też o tych, często 

obcych nam ludziach, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Wspo-
mnijmy naszych wychowawców, nauczycieli, kapłanów i społeczników, 
którym były bliskie sprawy naszej społeczności lokalnej.

Dla ułatwienia naszym Czytelnikom uczestniczenia w uroczysto-
ściach ku czci zmarłych podajemy ich godziny na terenie Miasta 
i Gminy Skoki oraz w parafiach sąsiadujących z nasza Gminą:
SKOKI
01.11. godz. 14.00 – Msza Święta z procesją na cmentarzu;
REJOWIEC
01.11. godz. 15.00- Msza Święta w kościele, a następnie procesja na 
cmentarz;
LECHLIN
01.11. godz. 14.00 - Msza Święta w kościele, a następnie procesja na cmen-
tarz;
DąBRóWKA KOŚCIELNA
01.11. godz. 13.45 - Msza Święta w kościele, a następnie procesja na cmen-
tarz;
POPOWO KOŚCIELNE
01.11. godz. 12-ta - Msza Święta w kościele, a następnie procesja na cmen-
tarz;
BUDZISZEWKO
01.11. godz. 13.00 - Msza Święta w kościele, a następnie procesja na cmen-
tarz;
RACZKOWO
01.11. godz. 13.30 - Msza Święta w kościele, a następnie procesja na cmentarz;

Dzień 2 listopada – Dzień Zaduszny, to kolejny dzień poświęcony 
pamięci naszych zmarłych. W dniu tym w parafiach odbywać się będą 
nabożeństwa różańcowe z modlitwami za zmarłych. Odbędą się też 
procesje wokół kościołów i procesje na cmentarze.

1 listopada 
Wszystkich świętych

„Wczoraj byłem tym
Czym Ty jesteś dziś,
Jutro będziesz tym

Czym ja jestem dziś.”

UWAGA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki są BEZPŁATNE.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne 
od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia 
wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie 
oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku 
z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi 
żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki. 
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuisz-
czenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec 
Ministra Gospodarki. Podmioty te sugerują również konieczność dokona-
nia polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany 
przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył 
wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową 
prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.
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Nasze Miasto 6 razy odwiedził 
mammobus.  Bezpłatnie przeba-
dano 210 Pań w wieku 50-69 lat, 
które w ostatnich dwóch latach nie 
wykonywały badań mammogra-
ficznych. Z danych zamieszczony 
na stronie Wojewódzkiego Ośrod-
ka Koordynującego Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi wynika, że na dzień 
01.10.2013r.  badaniem objęto na 
terenie: Miasta Skoki - 62,59% 
i Gminy Skoki 48,5% populacji. 
Panie,  które jeszcze nie sko-
rzystały z programu bezpłatnej 
mammografii, będą miały okazję 
zbadania się 2, 4 i 10 grudnia 2013 
r. w mammobusie przy Ośrodku 
Zdrowia na ul. Ciastowicza.  

Przystąpiliśmy również do realizacji programów profilaktycznych 
finansowanych ze środków budżetu województwa wielopolskie-
go. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania 
z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach „Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013”, 
koordynowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciw-
działania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia Miesz-
kańców Wielkopolski oraz zmniejszenia nierówności w dostępie do 
specjalistycznych badań.W ramach tych działań, przeprowadzono 
następujące programy:
- program profilaktyki raka gruczołu krokowego (badanie krwi 

w kierunku PSA).  W dniu 19 lipca 2013r. przebadano 61 panów. 

- program profilaktyki raka jelita grubego  (u kobiet i mężczyzn 
badanie na obecność krwi utajonej). W ramach tego programu 
przeprowadzono spotkanie edukacyjne oraz badanie na krew 
utajoną w kale dla osób, które ukończyły 50 rok życia. Zbadano  
105 osób.

- program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla 
mieszkańców (badania RTG i spirometria dla kobiet i mężczyzn). 
Badania przeprowadzono w dniu 9 października 2013 r. 
Wykonano 85 RTG płuc oraz 85 spirometrii. 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 
W NASZEJ GMINIE

Gmina Skoki każdego roku przystępuje do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, których celem jest 
poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z wszelkich oferowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnych badań profilaktycznych. W tym roku również podjęliśmy szereg 
działań w tej dziedzinie. 

Podjęliśmy również współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu. W ramach współpra-
cy pracownicy WOK podczas Dni Miasta i Gminy Skoki promowali 
bezpłatne badania cytologiczne oraz w 21.10.2013 r. przeprowadzili 
spotkanie edukacyjne dla 13-letnich uczennic gimnazjum na temat 
badań cytologicznych i profilaktyki nowotworowej.

Zgłosiliśmy się także do Konkursu Zdrowa Gmina, którego 
głównym zadaniem jest promocja badań w kierunku wczesnego 
wykrycia nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita 
grubego. Udział w konkursie jest bezpłatny, zgodnie z regulami-
nem konkursu gmina nie przeznacza osobnej puli środków finan-
sowych na udział w Konkursie.  Badania finansuje Ministerstwo 
Zdrowia i NFZ. Badania profilaktyczne trwają do 31 października. 
Gminy na terenie których na badania  zgłosi się najwięcej osób 
(a dokładania, w których do badań przystąpił największy procent 
społeczności) zostają zakwalifikowane do II etapu konkursu. 

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców Naszej 
Gminy  ezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Z naszych obser-
wacji wynika, że chętniej badają się panie, niż panowie, ale z roku 
na rok panów również przybywa. Pamiętajcie Państwo, że badając 
się profilaktycznie dajecie sobie szanse wyprzedzenia choroby. 

Życzę zdrowia 
Katarzyna Przybysz /UMIG/ 
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Wszystkich pasjonatów sztuki teatralnej 
oraz osoby, których sercom bliskie są problemy społeczne

serdecznie zapraszamy na

REGULAMIN VI GMINNEGO PRZEGLąDU 
SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

1. Organizator Przeglądu:
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
- Gminny Koordynator ds. Uzależnień we współpracy z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Adresaci: 
Grupy teatralne działające na terenie Gminy Skoki: 
- dziecięce 
- młodzieżowe 
- składające się z osób dorosłych

3. Termin i miejsce Przeglądu: 
28.11.2012r. od godziny 10.00 (szkoły podstawowe i inne grupy 

dziecięce) - sala Biblioteki Publicznej w Skokach 
29.11.2012r. od godziny 10.00  ( szkoły gimnazjalne i ponadgimna-

zjalne oraz dorośli ) - sala Biblioteki Publicznej w Skokach
Uwaga: W razie zmiany dnia lub godziny rozpoczęcia przeglądu , 

ostateczny termin zostanie podany nie później niż na dwa tygodnie 
przed imprezą.

4. Wymagania repertuarowe:
Treść spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną musi być 

związana z szeroko rozumianą problematyką uzależnień, przemocy 
domowej lub rówieśniczej oraz  promocją zdrowego stylu życia. Wska-
zane jest ukazywanie możliwości i sposobów wychodzenia z trudnych 
i kryzysowych sytuacji życiowych, zastępowania zachowań ryzykownych 
pasjami i rozwijaniem zainteresowań poznawczych.

Spektakle nie powinny modelować zachowań niepożądanych.
Czas prezentacji nie może przekraczać 30 min.

5. Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 
Do dnia 18 listopada 2013 r. na adres:

Gminny Koordynator ds. Uzależnień
Urząd Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11
62 – 085 Skoki

z dopiskiem: „VI GMINNY PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFI-
LAKTYCZNYCH”

6. Nagrody:
Za udział w Przeglądzie każda grupa teatralna otrzyma pamiątkową 

statuetkę oraz nagrodę rzeczową.
Przewiduje się również drobne upominki  dla opiekunów przygoto-

wujących grupy, pamiątkowe znaczki dla poszczególnych uczestników, 
a także słodki poczęstunek.

7. Uwaga:
Organizatorzy nie zapewniają transportu. Grupy dojeżdżające po-

winny zabezpieczyć go we własnym zakresie. Każda grupa dziecięca 
i młodzieżowa musi posiadać opiekuna odpowiedzialnego za uczest-
ników.

W sali Biblioteki Publicznej nie ma kurtyny. Istnieje jedynie możli-
wość skorzystania z parawanów, które mogą za nią służyć.

„Życie to nie teatr...”
 -Edward Stachura-

vI GMINNY PRZEGLąD 
SPEKTAKLI 

PROFILAKTYcZNYch

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKO-
WEJ W ROŚCINNIE 

MILE SPĘDZAJĄ CZAS…
W roku szkolnym 2013/2014 swoją działalność kontynuuje świetlica 

środowiskowa w Rościnnie prowadzona przez panią Hannę Dem-
bińską. Zajęcia finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z tym świetlica aktywnie uczestniczy w kampaniach 
profilaktycznych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Bezpieczna Rodzina na 
drodze. W ramach kampanii zorganizowano wiele pogadanek profi-
laktycznych na temat: agresji, zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa na 
drodze. Dzieci wzięły udział w konkursie „Na tropie piękna” w ramach 
kampanii ZTU. Świetlica zorganizowała także Dzień Dziecka pod 
hasłem kampanii „Zdrowo na sportowo to mój styl”. 

Obecnie świetlica przygotowuje się do konkursu „Nasza piękna 
okolica”. Jej celem jest przygotowanie 10 zdjęć prezentujących piękno 
swojego miejsca zamieszkania. Dzieci chętnie uczestniczą w spacerach, 
podczas których z wielką radością szukają pięknych miejsc.

OSOBY BĘDąCE W KRYZYSIE, BORYKAJąCE SIĘ 
Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ, KRZYWDZONE, 

DOZNAJąCE PRZEMOCY DOMOWEJ, 
MAJąCE WŚRóD BLISKICH OSOBY POTRZEBUJąCE 

POMOCY I WSPARCIA PSYCHOSPOŁECZNEGO 
Informujemy, że w Skokach na Placu Powstańców Wlkp. 18 działa 

punkt informacyjno – konsultacyjny. 
Można w nim skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psycholo-

gicznych w zakresie problematyki uzależnień i problemów rodzinnych, 
związanych zwłaszcza z przemocą domową. 

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest w poniższych formach 
i terminach:

KONSULTACJE I PORADY INDYWIDUALNE
Katarzyna Dudzińska-Rapczewska - psycholog
Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00
Elżbieta Ciećmierowska - psycholog, terapeuta leczenia uzależnień
Drugi poniedziałek i czwarta sobota miesiąca w godzinach od 8.15 
do 12.15

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET 
Elżbieta Ciećmierowska – psycholog, terapeuta leczenia uzależnień
18 i 25 październik
8 i 22 listopad  w godzinach od 16.30 do 18.30
6 i 13 grudzień
Uwaga: Poradę lub konsultację indywidualną najlepiej umówić wcześniej dzwo-
niąc pod numer: (61) 8925 828 – numer ośrodka pomocy społecznej w Skokach 
w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30 – 15.30 
lub (61) 8925 800 wew. 52 - numer gminnego koordynatora ds. Uzależnień 
w czwartki w godz. 8.30 – 12.30. Regulacje te są spowodowane względami 
organizacyjnymi umożliwiającymi sprawną obsługę osób zainteresowanych.
Osoby zgłaszające się bezpośrednio do specjalistów będą obsługiwani przez 
nich jedynie w przypadku posiadania wolnego terminu.

}
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PRZETARGI:
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rekultywację 

nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – Etap 
IV (ostatni). Do przetargu przystąpiło 5 firm. Najtańszą ofertę złożyła 
firma SĘK-TRANS Rafał Sękowski, Skoki. Cena oferty: 55.312 zł. 
Termin wykonania prac upływa w grudniu br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki. Przetarg zaplanowano 
na 27.11.2013 r.

INWESTYCJE:
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na termomodernizację 

(kolejny etap) budynku po byłym Ośrodku Zdrowia. Do przetargu 
przystąpiło 6 firm, z tego jedną ofertę odrzucono ze względu na braki 
formalne. Najtańszą ofertę złożyła firma „Odnowa” Sp.j. Modlibow-
scy, Skoki. Cena oferty 138.999,27 zł. Zakres prac obejmuje m.in. 
ocieplenie pozostałych ścian „starej” części budynku wraz z łączni-
kiem, wykonanie elewacji, wymianę okien oraz remont wjazdu do 
garażu. Prace mają być wykonane do 25 listopada br. 

• Dobiegają końca prace związane z „Przebudową nawierzchni dróg 
gminnych” tj. : 

- Zakończono prace przy budowie nowej nakładki bitumicznej drogi 
w Lechlinie na długości 440 mb (od drogi powiatowej cała pętla 
w kierunku szkoły). 

- Zakończono budowę nowej nakładki asfaltowej na istniejącej na-
wierzchni bitumicznej drogi w Potrzanowie wzdłuż ul. Skockiej na 
odcinku 500 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej od ul Kolonia 
do rozjazdu dróg na Budziszewice i Rogoźno);

- Zakończono budowę chodnika o dł. 627 mb wzdłuż ulicy Skockiej 
w Potrzanowie wraz z budową dodatkowej warstwy nawierzchni bitu-
micznej na długości 527 mb (odcinek drogi gminnej do ul. Borówiec, 
chodnik po prawej stronie jadąc od Skoków w kierunku Potrzanowa).

- Zakończono budowę nawierzchni bitumicznej drogi w Budziszewi-
cach, na długości 700 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej);

- Zakończono budowę  nawierzchni asfaltowej drogi w Niedźwie-
dzinach na długości 360 mb (kolejny etap inwestycji w kierunku na 
Miączynek i Dzwonowo);



7

- Dobiegają końca prace przy przebudowie ul. Dąbrowskiego w Sko-
kach. Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nawierzchni oraz budowę 
chodników wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Ze względu na zmianę 
nawierzchni ulicy z asfaltowej na pozbruk, wydłużył się nieznacznie 
termin realizacji inwestycji;

Zakończenie prac nastąpi najpóźniej do końca października br. 
Całość inwestycji realizuje wybrany w przetargu Zakład Robót Dro-
gowych i Melioracyjnych DROGMEL, Pobiedziska. Koszt inwestycji 
łącznie wyniesie 1.853.970 zł. 

- Dobiega końca budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach. 
Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30.11.2013 r. Na 
budowę Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wys. 
1.000.000 zł.

- Zakończono prace budowlane na Placu Powstańców Wielkopolskich 
w Skokach. Przebudowa tej części Placu kosztowała 123.918 zł, z tego 
80.597 zł sfinansowano ze środków LGD „Dolina Wełny”. Pozostały 
jeszcze do zrealizowania oświetlenie i monitoring terenu (koszt ok. 
20.000 zł). Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

SPRZEDAŻE:
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 

budowlanej nr 630/15 o pow.0,0271 ha, położonej przy ul. Wągrowiec-
kiej w Skokach, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowym 
z częścią mieszkalną. Działkę sprzedano za 49.780 zł.

• Rozstrzygnięto II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 76,28 m2 w budynku przy ulicy 
Ciastowicza 12 w Skokach. Cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 
144.500 zł. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Lokal sprzedano za 
180.850 zł. (Pierwszy przetarg nie odbył się ze względu na brak zain-
teresowanych ofertą. W związku ze stanem technicznym lokalu obni-
żono jego cenę wyjściową do przetargu ze 169.900 zł do 144.500 zł.).

• Ogłoszono II przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej 
i ul. Kościuszki tj.:
Na 5 listopada zaplanowano przetargi na sprzedaż działek:
- Działka nr 858/25 o pow. 0,0551 ha, proponowana cena zbycia 

30.750 zł;

- Działka nr 858/27 o pow. 0,0625 ha, proponowana cena zbycia 
35.055 zł;

- Działka nr 858/28 o pow. 0,0627 ha, proponowana cena zbycia 
35.055 zł;

- Działka nr 858/30 o pow. 0,0626 ha, proponowana cena zbycia 
35.055 zł;

- Działka nr 858/31 o pow. 0,0617 ha, proponowana cena zbycia 
34.440 zł;

- Działka nr 858/34 o pow. 0,0601 ha, proponowana cena zbycia 
33.456 zł;

- Działka nr 858/37 o pow. 0,0708 ha, proponowana cena zbycia 
39.360 zł;

Na 6 listopada zaplanowano przetargi na sprzedaż działek:
- Działka nr 858/38 o pow. 0,0706 ha, proponowana cena zbycia 

39.360 zł;
- Działka nr 858/39 o pow. 0,0704 ha, proponowana cena zbycia 

39.360 zł;
- Działka nr 858/40 o pow. 0,0703 ha, proponowana cena zbycia 

39.360 zł;
- Działka nr 858/41 o pow. 0,0701 ha, proponowana cena zbycia 

39.360 zł;
- Działka nr 858/42 o pow. 0,0700 ha, proponowana cena zbycia 

39.360 zł;
- Działka nr 858/43 o pow. 0,0698 ha, proponowana cena zbycia 

38.745 zł;
- Działka nr 858/44 o pow. 0,0697 ha, proponowana cena zbycia 

38.745 zł;
Wykazano do sprzedaży:
• Działki budowlane w Rościnnie tj.
- Działka nr 2/6 o pow. 0707 ha, proponowana cena zbycia 32.595 zł;
- Działka nr 2/7 o pow. 0,0686 ha, proponowana cena zbycia 

27.675 zł;
- Działka nr 2/8 o pow. 0,0707 ha, proponowana cena zbycia 

32.595 zł;
- Działka nr 2/9 o pow. 0,0955 ha, proponowana cena zbycia 

38.745 zł;
- Działka nr 2/10 o pow. 0,0884 ha, proponowana cena zbycia 

35.055 zł;
- Działka nr 2/11 o pow. 0,1022 ha, proponowana cena zbycia  

41.205 zł; 
- Działka nr 2/15 o pow. 0,0876 ha, proponowana cena zbycia 

35.055 zł;
- Nieruchomość zabudowaną położoną w Budziszewicach stanowią-

cą działkę nr 51/3 o pow. 0.1800 ha. Na nieruchomości położony 
jest parterowy budynek mieszkalny, który ze względu na zły stan 
techniczny zakwalifikowano do rozbiórki. Proponowana cena 
zbycia 42.500 zł;

- Grunt działki nr 55/4 położonej w Sławicy (dotyczy sytuacji w której 
wartość naniesień na gruncie przekracza wartość gruntu).

- Nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży, oznaczoną 
geodezyjnie jako działki nr 586/1 (pow. 0,0038 ha) i 586/3 (pow. 
0,0021 ha). Nieruchomość przeznaczono na poprawę warunków 
zagospodarowania działek przyległych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 września 2013 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 w/w podatków przypada 

15 listopada 2013r.
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XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ
24 września 2013r. z udziałem 15 Radnych odbyła się zwołana w trybie 

nadzwyczajnym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz 23 pkt 5 rozdz. V Statutu Gminy Skoki XXX sesja Rady 
Miejskiej. Obradom przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a funkcję 
sekretarza obrad sprawował radny Roman Witek. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 2 uchwały, w tym:
1. Uchwałę nr XXX/216/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2013.
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany w planowanych kwotach wy-

datków budżetowych polegające na:
- zmniejszeniu o 50.000 zł planu wydatków majątkowych w „Dziale 900 

– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” na zadanie „Budo-
wa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzanowie ul. 
Skocka” ponieważ środki te w br. nie zostaną wykorzystane;

- zwiększeniu o 50.000 zł planu wydatków majątkowych w „Dziale 851 
– Ochrona Zdrowia” na zdanie „Termomodernizacja budynku Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia III etap – elewacja od podwórza z wymianą 
okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu”.  
Zmiany te wiążą się z tym, że w toku postępowania przetargowego 

na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku GOZ III 
etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, 
naprawa wjazdu do garażu” okazało się, że najniższa oferta znacznie 
przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie, co unie-
możliwiało podpisanie umowy z wykonawcą. W związku z powyższym 
wprowadzenie omawianych zmian ma na celu umożliwienie podpisania 
umowy i wykonanie planowanego zadania. 

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki, po wprowadzonych 
zmianach pozostają na takim samym poziomie i wynoszą:

- dochody: 33.078.583,09 zł
- wydatki: 36.367.873,09 zł
2. Uchwałę nr XXX/217/2013 w sprawie wyrażania woli przystąpienia 

do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do przystąpienia, do 

opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym spo-

rządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięciu 
długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. 
Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie 
emisji gazów wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju.

Plan ten sporządzany jest jako wypełnienie obowiązków wynikających 
ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole 
z Kioto oraz pakcie klimatyczno – energetycznym, przyjętym przez 
Komisję Europejską. Dotyczy to w szczególności redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, redukcji zużycia energii oraz wzrostu udziału zużycia 
energii z odnawialnych źródeł.

Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodo-
wego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez 
Radę Ministrów. Potrzeba sporządzenia i realizacji tego Planu wypełnia 
obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektyw-
ności energetycznej określone w ustawie o efektywności energetycznej.

W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z klu-
czowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszy dla 
samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego 
celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W tej sytuacji podjęcie przez Radę niniejszej uchwały stało się celowym 
i zasadnym. 

W/w uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki. Z ich treścią, podobnie jak z treścią protokołu obrad 

sesji zainteresowani mogą zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Skoki na stronie http://:skoki.nowoczesnagmina.pl/ 
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na stanowisku ds. Rady i jej 
organów – (pokój nr 8).

JAKIE ODPADY BUDOWLANE MOŻNA 
DOSTARCZAĆ DO PUNKTU SELEK-
TYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

(PSZOK)?
Odpady pochodzące z drobnych prac remontowych właściciele 

nieruchomości dostarczają na własny koszt do PSZOK-u, który jest 
zlokalizowany przy ul. Rogozińskiej 10a. 

Do drobnych prac remontowych nie należą: 
- budowa budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych 

oranżerii; 
- budowa płyt do składowania obornika; 
- budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę; 
- przydomowych basenów i oczek wodnych;
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 
- budowa tymczasowych obiektów budowlanych; 
- budowa pomostów; 
- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
- budowa przyłączy  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanaliza-

cyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. 
Ponadto do drobnych prac remontowych nie należą roboty pole-

gające na: 
- całkowitym remoncie istniejących budynków i urządzeń budowlanych; 
- docieplaniu budynków; 
- budowie ogrodzeń powyżej 2,20 m.

Odpady pochodzące z prac budowlanych oraz remontów, na które 
wymagane są decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia prac budowlanych1 zagospodarowywane są w oparciu 
o indywidualne umowy cywilno – prawne zawierane pomiędzy pod-
miotami wykonującymi prace remontowo – budowlane, a właścicielami 
nieruchomości lub między właścicielami nieruchomości, a uprawnio-
nymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami, którzy posiadają wpis do 
rejestru działalności regulowanej. 

Zgłoszeniu właściwemu organowi wymaga budowa o której mowa 
w art. 29, ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21, art. 29, ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 
9-13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 
243 poz. 1623):

PRZETARG 
NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWA-
NIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

na rok 2014
17.10.2013r. Gmina Skoki ogłosiła przetarg nieograniczony na „Od-

biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne”.

Termin składania ofert wyznaczono do godz. 1200 27.11.2013 roku.
Okres realizacji zamówienia wskazano od 1 stycznia 2014 roku do 

31 grudnia 2014 roku.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (61) 8925-801, fax  (61) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonej we wsi Wysoka przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy 
lokalu mieszkalnego w tym budynku na zasadzie pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów, numer 

księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Opis budynku i lokalu
mieszkalnego

Wartość
nierucho-

mości
ogółem 

w zł
w tym:

Cena sprzedaży
nieruchomości 
(brutto) w zł 
(sprzedaż 
zwolniona 
od VAT)

Sposób
sprzedaży

1 2 3 4 5 6
Nieruchomość zabudowana obej-
mująca działkę nr 73/3 o pow. 
0,1046 ha 
położona we wsi Wysoka. 
N i e r u c h o m o ś ć  u j a w n i o n a 
jest w księdze wieczystej Nr 
PO1B/00047225/4 prowadzonej 
przez SR w Wągrowcu jako wła-
sność Gminy Skoki.
KW nie wykazuje
obciążeń. 

Nieruchomość  we wsi Wysoka przezna-
czona do sprzedaży (dawne siedlisko) 
zabudowana jest budynkiem jednoro-
dzinnym,  w którym znajduje się jeden 
lokal mieszkalny oraz budynkiem go-
spodarczym.
Nieruchomość jest uzbrojona  w  sieć 
energetyczną  i wodociągową.

Na nieruchomości położony jest:  
1. murowany, parterowy  budynek 
mieszkalny kryty eternitem z jed-
nym lokalem mieszkalnym.
Lokal mieszkalny składa się z 2 
pokoi, kuchni, werandy  oraz klatki 
schodowej (schody do piwnicy 
i na strych).
Powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi: 49,80 m2. 
2. murowany parterowy budynek 
gospodarczy o pow. użytkowej              
41,60 m2

70.500,00 70.500,00 Sprzedaż nie-
ruchomości na 
rzecz najemcy 
lokalu mieszkal-
nego w budynku 
jednorodzinnym
n a  z a s a d z i e 
pierwszeństwa 
w nabyc iu  te j 
nieruchomości 

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

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

tel. (61) 8925-801, fax  (61) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Budziszewicach obejmującej działkę nr 51/3 o pow.0,1800 ha 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym

 
Oznaczenie

nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Opis budynku

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena wywoław-
cza sprzedaży
nieruchomości 
(brutto)  w zł

(sprzedaż zwol-
niona od VAT)

Sposób
sprzedaży

1 2 3 4  5  6
Nieruchomość zabudowana obej-
mująca działkę nr 51/3 o pow. 
0,1800 ha 
położona w Budziszewicach. 
Nieruchomość ujawniona  jest 
w  k s i ę d z e  w i e c z y s t e j  N r 
PO1B/00048313/5 prowadzonej 
przez SR w Wągrowcu jako wła-
sność Gminy Skoki.
KW nie wykazuje
obciążeń. 

Nieruchomość  przeznaczona do sprze-
daży (dawne siedlisko) położona jest  
w Budziszewicach pod nr 16, w niewiel-
kiej odległości od drogi asfaltowej.  
Nieruchomość jest uzbrojona  w  sieć 
energetyczną i wodociągową. 

Na nieruchomości położony jest 
murowany, parterowy  budynek 
mieszkalny o pow. zabudowy 
ok. 70 m2  
Budynek z uwagi na  zły stan tech-
niczny nie nadaje się do zamiesz-
kania i kwalifikuje się do rozbiórki.

42.500,00
 

42.500,00 Przetarg ustny
nieograniczony

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax  (61) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Rościnnie

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów, nr

księgi wieczystej

Opis 
nieruchomości

Warunki zabudowy
Wartość
nierucho-
mości w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3  4  5 6 7

1. Działka nr 2/6
o pow. 0,0707 ha 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4 
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 106/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.  o warun-
kach zabudowy.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na 
budowie domu jednorodzinnego. 

Warunki zabudowy:
1. nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości 
min. 5,0 m od frontowej granicy działki,
2. szerokość elewacji frontowej – max. 15,0 m,
3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, 
jej gzymsu lub attyki-max 4,0 m,
4. geometria dachu: dach stromy dwu lub wielo-
spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej nie 
mniejszej niż 300 i nie większej niż 450,
5. wysokość głównej  kalenicy - max. 9,00 m,
6. kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do 
frontu działki – równoległy, 
7. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki – max. 30%, 
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek pro-
wadzenia badań archeologicznych.

26.500,00 32.595,00 Sprzedaż
działki
w drodze prze-
targu
ustnego
nieograniczo-
nego

  2. Działka nr 2/7
o pow. 0,0686 ha. 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 107/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.  o warun-
kach zabudowy.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na 
budowie domu jednorodzinnego. 

j.w.
22.500,00 27.675,00 j.w.

  3. Działka nr 2/8
o pow. 0,0707 ha. 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 108/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r.   o warun-
kach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

j.w.

26.500,00 32.595,00 j.w.

  4. Działka nr 2/9
o pow. 0,0955 ha.
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 109/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.      o warun-
kach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

j.w.
31.500,00 38.745,00 j.w.

5. Działka nr 2/10
o pow. 0,0884 ha. 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 110/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r. o warun-
kach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego

j.w.
28.500,00 35.055,00 j.w.

6. Działka nr 2/11
o pow. 0,1022 ha. 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr 111/13 Burmistrza 
Miasta  i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r.                   o wa-
runkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego

j.w.
33.500,00 41.205,00 j.w.

7. Działka nr 2/15
o pow. 0,0876 ha.                                 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              
SR Wągrowiec.

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej 
Rościnno-Grzybowo.  
Dla działki wydana została decyzja Nr112/13 Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r.       o warun-
kach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego

j.w.
28.500,00 35.055,00 j.w.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce  nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego

w budynku świetlicy wiejskiej w Potrzanowie

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis
lokalu

Przeznaczenie
lokalu

Wywoławcza
wartość

miesięcznego
czynszu najmu 

netto 
(bez podatku VAT) w zł

Okres oddania 
w najem lokalu 

użytkowego

Sposób oddania w najem
lokalu użytkowego, zasady 

aktualizacji wysokości czynszu
najmu

1 2 3 4 5 6

Lokal użytkowy
znajduje się w budynku świetlicy 
wiejskiej w Potrzanowie przy ulicy Skockiej. 
Nieruchomość położona jest na działce 
nr 764  o pow. 0,2089 ha zapisanej 
w K.W  PO1B/00043421/0 jako własność 
Gminy Skoki.

Powierzchnia
użytkowa lokalu
wynosi : 63,79 m2.
W skład lokalu wchodzą:
-sala sprzedaży,
-magazyn,
-pomieszczenie gospo-
darcze,
- w-c,
-korytarz
Lokal wyposażony jest 
w instalację elektryczną, 
instalację wodociągowo-
kanalizacyjną oraz
instalację c.o zasilaną 
z kotłowni lokalnej w bu-
dynku świetlicy  

Lokal przeznaczony 
jest na cele handlo-
wo-usługowe (sklep 
wiejski)  

650,00 zł +
koszty eksploatacyjne
obejmujące między innymi 
opłaty za:
- e n e r g i ę  e l e k t r y c z n ą ,               
-wodę, 
-ścieki,
- wywóz śmieci,
- podatek od nieruchomości.
Sprawa ogrzewania lokalu
z kotłowni lokalnej uzgodnio-
na zostanie między strona-
mi przy zawieraniu umowy 
najmu

Czas nieokreślony
z prawem trzymie-
sięcznego wypo-
wiedzenia umowy 
przez każdą
ze stron

Lokal wydzierżawiony zo-
stanie w drodze przetargu.                      
Do czynszu doliczony zostanie 
podatek VAT – obecna staw-
ka 23%.
Ustalony w przetargu miesięcz-
ny czynsz najmu podwyższany 
będzie z początkiem każdego 
roku o wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
publikowany przez Prezesa 
GUS za poprzedni rok, bez ko-
nieczności sporządzania anek-
su do umowy i zgody Najemcy.
Pierwsza waloryzacja czynszu 
od                    01 stycznia 2015r.

Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni  na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sołectwa wsi Potrzanowo oraz 
opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - Biuletyn Informacji Publicznej 

TANECZNYM KROKIEM
Tanecznym krokiem w kalendarzową jesień wkroczyła Grupa Ar-

tystyczna Skoczki.

Już od samego rana w sobotę 28 września rozpoczęły się warsztaty 
dla dzieci z grupy od lat 7 do 13. W roli głównego choreografa wy-
stąpiła Roma Jakubowska- instruktor tańca z poznańskiego Studia 
Tańca.  Najpierw rozgrzewka, po niej intensywne ćwiczenia, aż do pory 
obiadowej.  Uwieńczeniem wysiłku młodych tancerzy były ćwiczenia 
relaksacyjne.  Dzieci poprzez  zabawę doskonaliły swoje umiejętności  
różnych technik tańca. Podczas warsztatów nad wszystkim czuwały 
panie Katarzyna Kędziora-Dukszta i Małgorzata Wiśniewska - in-
struktorki Skoczków. 

Warsztat zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Sko-
kach przy wsparciu finansowym rodziców Skoczków.   

3-16.02.2014r. FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Od 10 listopada 2013r. przyjmujemy zapisy dzieci na ferie z podzia-

łem na dwie grupy: - dzieci 4-6 lat (rocznikowo)
   - dzieci powyżej 6 lat
W każdej grupie wiekowej przyjmujemy 60 dzieci. 30 dzieci uczest-

niczy w feriach w pierwszym tygodniu i 30 w drugim tygodniu ferii. 
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisy przyjmuje 
Biblioteka Publiczna w Skokach - tel. 798 824 520.

OGŁOSZENIE
Biblioteka Publiczna w Skokach przyjmuje zgłoszenia osób chętnych 

do pełnienia funkcji opiekunów dzieci w czasie ferii zimowych 2014r.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez potencjalnego opie-

kuna zaświadczenia o ukończeniu kursu instruktażowego dla kandy-
datów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

CV i dokument poświadczający ukończenie kursu, o którym mowa 
wyżej prosimy składać w dziale kultury Biblioteki Publicznej w Sko-
kach. Informacje telefoniczne: 798-824-520.

WOŚP
Wszystkich chętnych, którzy chcą się włączyć w działania na rzecz 

XXII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy do 
Biblioteki Publicznej w Skokach. Zgłoszenia przyjmujemy do koń-
ca listopada.

WIGILIA DLA SENIORÓW
Zapraszamy Seniorów- mieszkańców Miasta i Gminy Skoki do sali 

Biblioteki Publicznej w Skokach na spotkanie świąteczne “Z kolędą do 
Seniorów”, które odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17.00. Zgłoszenia 
przyjmujemy od 10 listopada.
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„cZY MNIE JESZcZE PAMIęTASZ?”

SKOKI i SKOcZANIE w starym obiektywie

We wrześniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” 
rozpoczęliśmy publikacje starych fotografii przedsta-
wiających obiekty, wydarzenia i ludzi związanych z 
Ziemią Skocką.

Kontynuując ten cykl, w miesiącu w którym obcho-
dzimy Dzień Edukacji Narodowej przedstawiamy 
zdjęcie upamiętniające absolwentów Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Skokach z roku 1963 
wraz z towarzyszącymi im wychowawcami. 

Wierzymy, że dzisiaj po 50-ciu latach ówcześni ab-
solwenci wspomną swe koleżanki i kolegów, z którymi 
przez 7 lat zasiadali w ławach szkolnych oraz swych 
wychowawców, którzy dostarczając im podstawowej 
wiedzy umożliwili im start w dorosłe życie.

Grono wychowawców naszych absolwentów two-
rzyli – patrząc od lewej: Janusz Wiśniewski, Benon 
Kaczmarek, Urszula Kaczmarek, Wiesława Pogo-
dzińska, Janina Laurentowska, Alojzy Muszyński, 
Aurelia Muszyńska, Stefan Paszkiewicz – dyrektor 
szkoły, Elżbieta Żołądkiewicz, Eugenia Śliwińska, 
Jan Sawiński, Stefania Kobus, Jan Paszkiewicz i 
Michał Szczepański.

Edmund Lubawy

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ!

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda 
wykrywania  wczesnych  objawów  raka  piersi.  Już  niebawem  takie  badanie  znów 
można  będzie  wykonać  w  mammobusie  FADO  Centrum  Usług  Medycznych, 
należącym do grupy LUX MED, który  

2 grudnia 2013 r. odwiedzi Skoki i stanie przy Przychodni Medycyny Rodzinnej 
FALCO, ul. Ciastowicza 12.

Zainteresuj  się,  czy  Twoja  Żona,  Mama  i  Siostra  uczestniczą  w 
profilaktycznych badaniach piersi! 

Paniom,  które  ukończyły  50  rok  życia  (do  69  lat)  przysługuje  bezpłatne 
badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 
finansowanego przez NFZ.  

Mammografia  trwa  jedynie  kilka  minut  i  polega  na  zrobieniu  4  zdjęć 
rentgenowskich –  dwóch projekcji  każdej piersi.  Badania nie należy się obawiać, 
ponieważ  promieniowanie,  które  emituje  jest  nie  większe  niż  przy  RTG  zęba. 
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych 
nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są 
one  wyczuwalne  przez  kobietę  lub  lekarza,  co  bardzo  istotnie  zwiększa  szansę 
wyleczenia.

Prosimy  o  wcześniejszą  rejestrację  telefoniczną  lub  poprzez  stronę 
internetową. 

Call  Center  czynne  jest  7  dni  w  tygodniu:  58 666  2 444,  801 080 007, 
www.fado.pl. 
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W trakcie Dożynek Anno Domini 2013 w dniu 31 sierpnia uhono-
rowani zostali:

Przyznaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nagrodą „Złotego 
Kłosa” - Tomasz Pauszek – rolnik z Łosińca i Robert Kowalewski – 
Gospodarstwo Rybackie Skoki.

Pan Tomasz Pauszek gospodarowanie rozpoczął w 1984r. gdy po ro-
dzicach przejął niewielką powierzchnię gruntów położonych w centrum 
wsi. W międzyczasie powiększył gospodarstwo i obecnie wraz z żoną 
Katarzyną dysponuje prawie 47ha ziemi uprawnej. W latach minionych 
między innymi zajmował się produkcją maku, ale z powodu niskiej 
opłacalności i rygorystycznych przepisów z uprawy tej zrezygnował. 

Obecnie, z dobrym skutkiem zajmuje się uprawą rzepaku. Wspierany 
przez żonę prace w gospodarstwie i dbałość o rodzinę umiejętnie wiąże 
z zaangażowaniem społecznym  na rzecz mieszkańców, a zwłaszcza 
młodzieży. Pan Tomasz był współpomysłodawcą budowy obiektu re-
kreacyjno – biesiadnego przy boisku sportowym w Łosińcu. Stworzył 
też „ekipę”, której nie sprawiają trudności prace kowalskie, ciesielskie 
i brukarskie przy wykańczaniu obiektu i przy utrzymaniu płyty boiska 
sportowego, które mogą stanowić wzór dla niejednego Sołectwa. 

Pan Robert Kowalewski już prawie 3 lata zarządza Gospodarstwem 
Rybackim w Skokach. Jest właścicielem niemal 150ha stawów oraz 
dzierżawcą prawie 300ha jezior.

W trakcie swego gospodarowania starając się prowadzić efektywną 
gospodarkę rybacką na stawach równocześnie prowadzi akcję zarybia-
nia jezior, w ramach której tylko w roku obecnym do skockich jezior 
wprowadził... węgorza. Współuczestnicząc w akcji Sprzątania Świata 
wraz z wędkarzami bierze udział w sprzątaniu przybrzeżnych wód oraz 
terenów otaczających kompleks naszych jezior. 

Pan Robert na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem „7 Ryb” 
m.in. sponsorując stoisko na Targach Turystyki Wiejskiej w Kiel-

cach. Współpracuje też z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Skokach, któremu bezpłatnie udostępnia na zawody wędkarskie 
dzierżawione akweny wodne, a w roku obecnym ufundował puchary 
i nagrody na organizowane przez to Koło Zawody Wędkarskie z okazji 
Dni Skoków. Wspiera też finansowo Galę Produktów Regionalnych 
i Dożynki Gminne to jest sztandarowe imprezy organizowane rok-
rocznie w Gminie Skoki.

Przyznaną przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu „Nagrodą Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego”:  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach swą działalność datuje od 
1826r. i skupiając ówczesnych mieszkańców miasta, Polaków i Niemców 
działało do wybuchu II wojny światowej. Ważną datą w jego działalno-
ści stał się dzień 18 kwietnia 1986r, w którym to dniu reaktywowano 
jego działalność. Organizacja ta, skupiająca ludzi, którym nie obce 
jest zaangażowanie społeczne stworzyła własną siedzibę ze strzelnicą, 
a obecnie z powodzeniem buduje strzelnicę wraz z zapleczem przy 
boisku sportowym Klubu Sportowego „Wełna”. Członkowie Bractwa 
Kurkowego kultywując tradycję niepodległościowe inicjują i współ-
organizują obchody i uroczystości rocznic państwowych, w których 
podobnie jak w trakcie uroczystości kościelnych i gminnych uczestniczą 
wraz ze swym sztandarem. Organizują też zajęcie sportowo rekreacyjne 
(zawody strzeleckie) nie tylko dla swych członków. Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Powstania Wiel-
kopolskiego i wspólnie z nim upowszechnia i krzewi wiedzę o tym zbyt 
mało znanym zrywie niepodległościowym mieszkańców Ziemi Skockiej 
i całej Wielkopolskiej. 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie współpracuje z innymi Bractwami 
Strzeleckimi, a także z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, 
w tym od lat w Niemczech i w Holandii, a od bieżącego roku na Litwie. 

W ten sposób propagując Gminę Skoki i powiat wągrowiecki Bractwo 
Kurkowe stało się naszym „ambasadorem” w Europie.

Edmund Lubawy

JESZcZE O DOżYNKAch GMINNYch

„Złoty Kłos” 
dla Tomasza Pauszka i Roberta Kowalewskiego

i

„Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego” 
dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach

Tradycyjnie już Dożynki Miejsko - Gminne stały się miejscem i czasem uhonorowania osób i stowarzyszeń, 
które swą pracą i zaangażowaniem społecznym przyczyniają się do rozwoju środowiska i do kształtowania 
społeczności lokalnej oraz do promocji Gminy Skoki w kraju i zagranicą.
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50 LAT NA DObRE I NA ZłE
ZłOTE JubILEuSZE MAłżEńSTWA
„Szanowni Jubilaci!
Minęło 50 lat od chwili kiedy połączyliście swój 

los. Kiedy wiedzeni uczuciem i wzajemną ufnością 
powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście 
obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przy-
rzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe 
to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym 
uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia 
wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali 
lub też wybiorą wspólnotę małżeńską.

Przychodziły na świat w waszych małżeń-
stwach dzieci. Usilnie zabiegaliście nie tylko 
o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. 
Uczyliście je otaczającego świata i pierwszych 
słów; przywiązania do ludzi i zaufania do nich. 
Gdy dzieci dorastały, razem pokazaliście im 
słowem i własnym przykładem jak żyć, jak 
odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich 
charakter i sumienia. Od Was przejęli niejedno 
z codziennej kultury bycia, z dobrych nawyków 
potrzebnych człowiekowi w codziennym życiu.

Oglądacie się dziś z pewnością na punkt 
wyjścia zegara, który wybił dla Was już 50 lat 
wspólnego życia małżeńskiego; zegara, którego 
wskazówek cofnąć się nie da. Dziś z pewnością 
martwicie się o dzieci i wnuki – jak ułożą sobie 
własne życie w tej naszej trudnej rzeczywistości, 
czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć się 
tym jak rozwijają się następne pokolenia Waszej 
Rodziny, czy dzieciom i wnukom żyć się będzie 
dobrze. Kiedy z refleksją pochylacie się nad 
rodzinnymi albumami z pewnością zdajecie 
sobie sprawę, że to dzięki Waszym wysiłkom 
w Waszych rodzinach panuje szczęście i wza-
jemne zrozumienie – stabilizacja.

Możecie również z dumą stwierdzić, że dobrze 
wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec 
siebie, dochowując sobie przez tyle lat wier-
ności małżeńskiej, spiesząc sobie z moralnym 
poparciem i pomocą zarówno w radosnych jak 
i smutnych chwilach Waszego życia.

Z tej tak miłej okazji Jubileuszu Waszego poży-
cia małżeńskiego składam Wam Drodzy Jubilaci 
najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie 
tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia, oraz za 
tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre 
wychowanie Waszych dzieci. Za waszą ofiarną 
miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, 
noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy 
włos na Waszej skroni.

Moje przemówienie nie byłoby pełne, gdybym 
w tak ważnym dniu nie złożyła Państwu życzeń 
na przyszłość. Życzę Wam – Drodzy Państwo – 
długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu; zrealizowania wszystkich 
zamierzeń i planów – tych, które postawiliście 
sobie przed wielu laty wstępując na wspólną 
drogę życia jak i tych, które stawiacie sobie 
Państwo teraz”.

Te słowa powitania i życzenia wypowiedziane w dniu 11 października 
2013r. w Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu Cywilnego pod adresem 
5-ciu par małżeńskich przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Jolantę Wolicką – Przywarty mówią wszystko. Odnajdujemy w nich za-
równo radości, jak i troski i zmartwienia, które w ciągu 50 lat wspólnej 
drogi życia niewątpliwie przeżywali i przeżywają wszyscy Złoci Jubilaci. 
Bo przecież, mają Oni za sobą ponad 18 250 wspólnie przeżytych dni 
i nocy, a wszystkich Ich łączy to, że mimo tego iż w chwili gdy decydo-
wali się na wspólne życie czynili to w różnych miejscach naszego kraju, 
ostatecznie w Mieście i Gminie Skoki „znaleźli swe miejsce na ziemi”. 

Wizyta w Urzędzie wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego Medalu „ Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” i udekorowaniem Ich przez Burmistrza Tadeusza 
Kłosa tym Medalem. 

Moment dekoracji poprzedziły skierowane przez Burmistrza pod 
adresem wyróżnionych słowa podziękowania za Ich zaangażowanie 
i codzienną działalność zawodową i społeczną na rzecz społeczeństwa 
i kraju, a samej dekoracji towarzyszyły indywidualne gratulacje i ży-
czenia skierowane do Jubilatów.
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Godności udekorowania Medalem dostąpili: 
- Mieszkańcy Skoków: ur. w Kuszewie Ewa z domu Pinkowska i ur. 

w Jabłkowie Rajmund Napierałowie. Ślubowali 15.08.1963r. w USC 
w Mieścisku, a sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 23.11.1963r. 
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Po 
ślubie najpierw pracowali w gospodarstwie rolnym rodziców, a w latach 
1967-2002 prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne w Jabłkowie. Od 
roku 2002 są mieszkańcami Skoków. Wychowali 2 córki i syna. Cieszą 
się posiadaniem 5 wnuczek i 3 wnuków oraz 2 prawnuczek.

- Mieszkańcy Sławicy: ur. w Sobówce  w województwie wołyńskim 
Jadwiga z domu Zelisko i ur. w Kiełczynku Gmina Książ Wielkopolski 
Zdzisław Mikołajczakowie. Ślubowali 24.08.1963r. w USC w Nowej 
Soli, a swą wolę potwierdzili w kościele pw. Świętego Michała w Nowej 
Soli. Pani Jadwiga pracowała w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu 
Lniarskiego „ODRA” w Nowej Soli, a następnie w Zakładach „CE-
FARM” w Poznaniu, a pan Zdzisław po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Oficerskiej w Jeleniej Górze w jednostkach wojskowych 3 Korpusu 
Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu – służbę wojskową zakończył 
w 2002r. w stopniu podpułkownika. Poprzez działkę rekreacyjną od 
35 lat są związani z Gminą Skoki, a od 2010r. zamieszkują w Sławicy. 
Wychowali córkę i syna i cieszą się posiadaniem 2 wnuczek i 3 wnuków.

- Mieszkańcy Skoków: ur. w Grodzisku Wielkopolskim Marianna 
z domu Kapusta i ur. w Skokach Franciszek Prussowie. Ślubowali 
20.04.1963r. w USC w Skokach, a przed ołtarzem sakramentalne 
„tak” powiedzieli sobie 20.04.1963r. w kościele pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa w Skokach. Pani Maria pracowała w Zakładach Wytwórczych 
Ogniw i Baterii „CENTRA” w Poznaniu, a Pan Franciszek w „WIEPO-
FAMIE” w Poznaniu. Wychowali 3 córki i są zadowoleni z posiadania 
6 wnuczek i 1 wnuka oraz 2 prawnuczek. 

- Mieszkańcy Potrzanowa: ur. w Potrzanowie Bożena z domu Juś 
i ur. w Piastowicach Gmina Mieścisko Milan Rakowscy. Ślubowani 
31.08.1963r. w USC w Skokach, a swą wolę przed Bogiem wypowiedzieli 
28.09.1963r. w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Budziszewku. 
Pani Bożena pracowała w Urzędzie Pocztowo – Telekomunikacyjnym 
w Skokach, a Pan Milan w Fabryce Łożysk Tocznych i w Szkole Pod-
stawowej w Skokach – prowadzili też niewielkie gospodarstwo rolne. 
Wychowali córkę i 3 synów i cieszą się posiadaniem 2 wnuczek i 12 
wnuków oraz 2 prawnuczków..

- Mieszkańcy Potrzanowa: ur. w Burem Gmina Czerniejewo Ka-
zimiera z domu Borska i ur. w Potrzanowie (Włókna) Mieczysław 
Laubowie. Ślubowali 06.07.1963r. w USC w Rogoźnie, a wolę swą 
potwierdzili 06.07.1963r. przed ołtarzem w kościele pw. Świętego Jana 
Chrzciciela w Kiszkowie. Przez 50 lat prowadzili rodzinne gospodar-
stwo rolne. Wychowali 1 córkę i 3 synów i cieszą się posiadaniem 4 
wnuczek i 3 wnuków. 

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie kameralne przy kawie 
i słodkościach oraz tradycyjnej lampce szampana, w trakcie którego 
wspominano przeżycia minionych 50 lat. 

O uroczystościach w dniu 12.10.2013r. Jubilatom przypominać 
będą dokumenty pamiątkowe, bukiety kwiatów – którymi obdarowane 
zostały Panie i wspólne zdjęcie jego uczestników oraz pamiątkowe 
gadżety promujące Miasto i Gminę Skoki.

W imieniu redakcji „Wiadomości Skockich” i w współmieszkańców 
Miasta i Gminy Skoki Naszym Bohaterom – Jubilatom, życzymy dłu-
gich lat szczęśliwego i spokojnego życia oraz cieszenia się szczęściem 
swych najbliższych i doczekania się kolejnych Jubileuszy.

Edmund Lubawy

W trakcie Dożynek Gminnych A.D. 2013 funkcje Starostów Do-
żynkowych pełnili i na ręce Gospodarza – Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusza Kłosa chleb wraz z tradycyjnymi życzeniami przekazali: 

- przedstawiciel rolników indywidualnych, mieszkaniec miasta Skoki 
Pan Stanisław Kaniewski, który wraz z żoną Ireną od 22 lat prowadzi 
ponad 47ha gospodarstwo rolne o kierunku roślinno – zwierzęcym 

oraz

- przedstawicielka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie – 
związana ze spółdzielczością od 1978r. i pracująca na różnych stano-
wiskach, w tym od 5 lat na stanowisku zootechnika Lidia Grochulska.

Uznając rolę Starostów Dożynkowych, Burmistrz Tadeusz Kłos 
i przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa w trakcie XXIX 
sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2013r. podziękowali Lidii 
Grochulskiej i Stanisławowi Kaniewskiemu za pełnienie tych zaszczyt-
nych funkcji 31 sierpnia br.

Słowom uznania i podziękowań towarzyszyły bukiety kwiatów 
i dyplomy pamiątkowe, którymi obdarowano uczestniczących w sesji 
Starostów. 

Edmund Lubawy

JESZcZE O DOżYNKAch GMINNYch
Trudno wyobrazić sobie Dożynki bez Starostów Do-

żynkowych, bo przecież w polskiej tradycji to właśnie 
Starostowie w imieniu rolników, a szerzej mówiąc pro-
ducentów rolnych składają na ręce Gospodarza Doży-
nek (Burmistrza, Wójta, Starosty Powiatu, Wojewody i 
Prezydenta Rzeczypospolitej) tradycyjny bochen chleba 
symbolizujący obfitość zebranych w danym roku plonów.

PODZIęKOWANIA 
dla 

Starostów 
Dożynkowych
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Nie zabrakło na tej uroczystości także przedstawicieli skockich har-
cerzy 7 SDH „HYCE” a drzewce zabytkowego proporca, z napisem 
hufiec Skoki,  który nadal jest używany, wzbogacił się o pamiątkowy 
„gwóźdź”.

Po dwugodzinnych uroczystościach i grochówce wzięliśmy udział 
w harcerskim biegu patrolowym Śladami Powstania Wielkopolskiego. 
Mieliśmy, na podstawie opisu  do zlokalizowania 24 punkty kontrolne 
na terenie miasta związane z powstaniem, na tle których musieliśmy 
zrobić sobie zdjęcie. Dodatkowo na cytadeli rozmieszczonych było 10 
punktów, które z kolei trzeba było zlokalizować na podstawie mapy. 
Wszystko było ograniczone limitem czasowym. W zaliczeniu tych 
punków bardzo pomocna okazała się komunikacja miejska stolicy 
Wielkopolski, z której z wielką radością korzystaliśmy. Z powierzonego 
zadania wywiązaliśmy się wzorowo – zaliczyliśmy wszystkie punkty, co 
w końcowym efekcie dało nam pierwsze miejsce. 

Wieczorem przyszedł czas na śpiewy, zabawy i pląsy oraz integrację 
z innymi drużynami. Mieliśmy też uroczystość urodzinową druha Da-
riusza, który w dniu imprezy kończył 14 lat. Ale trudy dnia nie pozwoliły 
na dłuższą zabawę. Z drugiej strony radość z wielkiego sukcesu nie 
pozwalał długo zasnąć.

Drużynowy 7 SDH „HYCE”
hm. Andrzej Surdyk HR

„hYcE” nad Maltą
czyli odsłonięcie harcerskiego pomnika w Poznaniu

Wielka doniosła uroczystość miała miejsce na tzw. harcerskiej 
polanie na poznańskiej Malcie. Z udziałem najwyższych władz; 
Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania 
Ryszarda Grobelnego oraz Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy 
i Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Jarosława Rury 
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Harcerzom 
Wielkopolskim poległym w walce o niepodległość w latach 1918-1920. 

Oceny zgłoszonych 37 ogrodów, w tym aż 27 z samych Skoków komi-
sja konkursowa w składzie Aleksandra Frankowska, Monika Wysocka, 
Daria Strąk i Krzysztof Mańka dokonywała w dniach 29-31 lipca. 

Wybór najlepszych nie był łatwy, poza trzema pierwszymi miej-
scami, po raz pierwszy zdecydowano przyznać cztery wyróżnienia, 
które otrzymali:

- Aneta Oksza – Skibińska – Skoki,
- Beata Karczewska – Lechlin,
- Iwona i Paweł Tyll – Skoki,
- Natalia Nowakowska – Skoki.
Zdobywcami pierwszych trzech miejsc zostali: 
- I miejsce – Halina Wojciechowska – Skoki,
- II miejsce – Anna Piotrowska – Skoki,
- III miejsce – Joanna i Daniel Michalscy – Skoki.
Podsumowanie Konkursu z udziałem Burmistrza Tadeusz Kłosa 

odbyło się w dniu 19 września w sali skockiej Biblioteki. Przy kawie 
i słodkim co nieco Burmistrz wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy 
i wartościowe nagrody rzeczowe. 

Kolejny Konkurs już za rok, serdecznie już dziś zapraszamy do 
udziału w nim. 

Karolina Stefaniak 

PODSuMOWANIE KONKuRSu 
„PIęKNA I ZIELONA GMINA 2013”

Mylili się Ci, którzy myśleli, że z uwagi na tzw. „śmieciowe 
zamieszanie” Konkurs Piękna i Zielona Gmina 2013 w tym 
roku się nie odbędzie. Pracownicy ochrony środowiska dwoili się 
i troili i z małym opóźnieniem ale przeprowadzili i rozstrzygnęli 
Konkurs budzący od lat wiele emocji w naszej Gminie.
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Powitanie jesieni
23 września odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste powita-

nie Pani Jesieni. Nowa pora roku przyniosła słoneczny i ciepły dzień, 
co zapowiada, że czeka nas złota polska jesień. Grupa integracyjna pod 
kierunkiem Pani Katarzyny Adamskiej i Pani Renaty Martyńskiej przy-
gotowała piękną inscenizację którą wystawiła dla swoich młodszych 
kolegów – średniaków i maluszków. Wiersze, piosenki i  taniec wpro-
wadziły nas w jesienny nastrój.

Dzień Nauczyciela
W piątek 12.10.2013r. w naszym przedszkolu było bardzo odświętnie 

i uroczyście. Już od samego rana dzieci wchodziły do sal z kwiatkami, 
wręczając je swoim paniom. O godz. 12.00 w jednej z sal zebrała się 
cała przedszkolna społeczność. Nie zabrakło nauczycieli, pracowników 
obsługi, pań z kuchni, oraz pana konserwatora – w końcu to święto 
każdego z nich, gdyż łączy nas jedno – wszyscy w swej pracy kierujemy 
się dobrem dziecka. Dzieci z grupy 4-latków pod opieką Pani Wiesławy 
Koralewskiej - Putz, w imieniu wszystkich przedszkolaków przedstawiły 
program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Słowa padają-
ce z ust naszych milusińskich, w wierszu, piosence bądź spontanicznym 
podziękowaniu były najpiękniejszym dowodem wdzięczności z ich 
strony. Nic, bowiem nie daje tyle radości, co spontaniczny uśmiech 
i zadowolenie naszych przedszkolaków – nie tylko od święta. 

Pasowanie na przedszkolaka
Maluszki w naszym przedszkolu objęte są szczególnymi względami, 

kadra pedagogiczna i dzieci ze starszych grup starają się, aby okres 
adaptacji przebiegał łagodnie. Pierwsze dni pobytu dzieci w przed-
szkolu były trudne nie tylko dla nich, ale również dla rodziców. 

Niektórzy brali specjalnie dni wolne w pracy, aby być z dzieckiem 
w tym trudnym okresie. Przez pierwszy tydzień rodzice mogli ba-
wić się wspólnie nawet przez cały dzień. Z pomocą przychodziły 
starszaki, zabawiały i pocieszały swoich młodszych kolegów, służyły 
im pomocą na placu przedszkolnym. Kiedy Pani Kasia uznała, 
że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i chętnie bawią się 
z rówieśnikami, postanowiła wyjść do rodziców z propozycją spo-
tkania się i zaprezentowania umiejętności swoich wychowanków.  
17 października odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. 
Na uroczystość przybyli: Pani Dyrektor, rodzice oraz inne osoby bli-
skie dzieciom. Goście z przyjemnością obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez dzieci. Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut 
przedszkolaków z najmłodszej grupy. Pasowania, olbrzymim lizakiem 
dokonała nasza Pani Dyrektor. Każdy przedszkolak otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz drobny upominek na dobry początek wspólnych 
trzech lat edukacji przedszkolnej. 

Kilka wydarzeń szkolnych z ostatnich tygodni, 
a właściwie wypowiedzi wyjaśniających udzielanych 
przez młodzież, najczęściej o charakterze - „nie 
wiedziałam, nie wiedziałem…” skłoniło mnie do 
napisania kilku zdań na temat nękania. 

Kto nęka inną osobę, gdy wie lub powinien wiedzieć, że swoim za-
chowaniem doprowadzi do poważnego naruszenia jej spokoju, podlega 
karze. Często jednak o tym zapominamy nakręcając spiralę nękania, 
czasami w wykonaniu zbiorowym. 

W polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo: 
tzw. stalking, definiowane jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie 
uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne na-
ruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. Nękanie 
prowadzi do stalkingu a to już jest przestępstwem. Art. 190a. § 1. Kto 
przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza 
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie 
narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3.§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządze-
nia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne 
życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
Lista zachowań będących zachowaniami o charakterze stalkingu lub 
będące stalkigiem wydaje się nieograniczona i mogą stanowić m.in. 
następujące zachowania: uporczywe wydzwanianie (w szczególności 
nocne), wysyłanie listów, SMS-ów, e maili oraz inne formy cyberstal-
kingu, pozostawianie wiadomości pod drzwiami mieszkania ofiary, 
pozostawianie wiadomości na poczcie głosowej, podszywanie się pod 
ofiarę, wpisy na portalach społecznościowych o charakterze poniżania, 
manipulowanie przyjaciółmi, zaczepianie ofiary w miejscach publicz-
nych, niszczenie mienia prywatnego, zastraszenie, szantaż emocjonal-
ny, szantaż ekonomiczny, groźby (w tym groźby uszkodzenia ciała), akty 
przemocy fizycznej, trzymanie w mieszkaniu ostrych narzędzi celem 
ofiary, akty wandalizmu i uszkodzenia mienia, wykrzykiwanie w miej-
scach publicznych obelg pod adresem ofiary w jej obecności. Z uwagi 
na interdyscyplinarność zjawiska dla skutecznego przeciwdziałania 
problemowi stalkingu nie wystarczą oddziaływania szkoły, policji czy 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Najskuteczniejszym, spraw-
dzonym działaniem prewencyjnym jest zwiększenie zainteresowania 
rodziców tym, co robią ich dzieci w sieci.

Krzysztof Ołdziejewski 
pedagog szkolny gimnazjum

PRZESTAńcIE bYć KuMPLAMI, 
A ZAcZNIJcIE bYć NAJLEPSZY-
MI POD SłOńcEM RODZIcAMI...
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 061 8925-801, fax 061 8925-803

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ulicy 

Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

I. Przetargi w dniu 5 listopada 2013 roku (wtorek) od godz. 900 – 1330

L.p.
Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów, 
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywoławcza 
w zł (brutto) z po-

datkiem VAT

Termin 
wpłaty wadium 

i wysokość 
wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. D z i a ł k a  n r  8 5 8 / 2 5 
o  p o w .  0 , 0 5 5 1  h a .  
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miej-
scowy plan zagospodarowania w części Miasta Skoki – rejon ulicy 
Antoniewskiej i ulicy Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą  Nr X/76/2011 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego został opracowany  w zakresie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
Warunki zabudowy:
1. lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, określonych na rysunku planu : nie mniej niż 4,0 m,
2. forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze z dopuszczeniem w zależności od warunków gruntowo-
wodnych  1 kondygnacji podziemnej,
5. maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m,
6. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
8. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m, 
9. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie 
czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów  wykończeniowych plastykowych 
listew elewacyjnych typu „siding”.

30.750,00 3.500,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 900

2.     Działka nr 858/27 o pow. 
0,0625 ha. Księga Wieczysta  
nr PO1B/00057904/1 SR Wą-
growiec.

j.w. 35.055,00
3.800,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 945

3.     Działka nr 858/28 o pow. 
0,0627 ha. Księga Wieczysta 
 nr PO1B/00057904/1 SR Wą-
growiec.

j.w. 35.055,00
3.800,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 1030

4.     Działka nr 858/30 o pow. 
0,0626 ha. Księga Wieczysta 
 nr PO1B/00057904/1 SR Wą-
growiec.

j.w. 35.055,00
3.800,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 1115

5.     Działka nr 858/31o pow. 
0,0617 ha. Księga Wieczysta  
nr PO1B/00057904/1 SR Wą-
growiec.

j.w. 34.440,00
3.700,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 1200

6. Działka nr 858/34 o pow. 
0,0601 ha. Księga Wieczysta  
n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

j.w. 33.456,00
3.500,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 1245
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7. Działka nr 858/37 o pow. 
0,0708 ha. Księga Wieczysta  
nr PO1B/00057904/1 SR Wą-
growiec.

j.w. oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
05.11.2013r.
o godz. 1330

II. Przetargi w dniu 06 listopada 2013 roku ( środa) od godz. 900 do 1330

8.     Dz ia łka  nr  858/38 o  pow. 
0,0706 ha.  Księga Wieczysta  
 n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

j.w
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych.

39.360,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 900

9.     Dz ia łka  nr  858/39 o  pow. 
0,0704 ha.  Księga Wieczysta 
n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 945

10.     Dz ia łka  nr  858/40 o  pow. 
0,0703 ha.  Księga Wieczysta 
n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 1030

11.     Dz ia łka  nr  858/41 o  pow. 
0,0701 ha.  Księga Wieczy-
s t a  n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1  
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 1115

12.     Dz ia łka  nr  858/42 o  pow. 
0,0700 ha.  Księga Wieczy-
s ta   n r  PO1B/00057904/1  
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 1200

13.     Dz ia łka  nr  858/43 o  pow. 
0,0698 ha.  Księga Wieczy-
s t a  n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1  
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

38.745,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 1245

14.     Dz ia łka  nr  858/44 o  pow. 
0,0697 ha. Księga Wieczysta  
n r  P O 1 B / 0 0 0 5 7 9 0 4 / 1 
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych 

38.745,00
4.200,00
do dnia
31.10.2013r.
na koncie Urzę-
du

UMiG-Skoki
w dniu
06.11.2013r.
o godz. 1330

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: 
1.31 października 2013 roku – czwartek (przetargi w dniu 05 listopada 2013 roku - wtorek)  
2.31 października 2013 roku – czwartek (przetargi w dniu 06 listopada 2013 roku - środa) 
VI. Termin i miejsce przetargów
Przetargi  odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniach:
1.05 listopada 2013roku od godz. 900  do 1330 -wtorek (7 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 31.10.2013 roku )
2.06 listopada 2013 roku od godz. 900 do 1330 - środa (7 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 31.10.2013 roku ) 
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 terminie podanym 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) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój 
nr 2 tel. 61 8925-814 lub 815.
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 18 października 2013 r) ceny skupu zbóż na pozio-

mie: żyto na mąkę 470 do 490 zł/tona, pszenica na mąkę do 730  zł/t, 
jęczmień na kasze ok. 680 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny 
skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie: pszenica 
na paszę do 700 zł/tona, pszenżyto 580 do 600 zł/t, jęczmień na paszę 
500 do 600 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszen-
żyto, jęczmień  40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
ok. 1,00 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
ok. 1,50 – 2,00 zł/kg, pietruszka do 5,50 zł/kg, seler do 5,0 zł/kg, ogórki 
4,00 – 4,50 zł/kg, pomidory  3,50 – 6,0 zł/kg. Jabłka 2,0 – 2,5 zł/kg. Jaja 
kurze 0,50 – 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  18 października 2013) – 5,30 – 5,40 

zł/kg plus VAT. Maciory do 4,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 320 – 350 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych 
ok.  \10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: 
byki około 6,50 -  7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,50 – 6,10 zł/kg, krowy 
3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,95 - 1,30 
zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEŃ 18 PAźDZIERNIKA  2013 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1280 (rok temu 1380) zł/t, 

Mocznik do 1750 (rok temu 1710) zł/t, Sól potasowa ok. 1850 zł/t (rok 
temu 1740) , Polifoska  „6” do 2100 zł/tona, Lubofoska „5” ok. 1260 
zł/t. Otręby pszenne ok. 600 - 800 zł/tona. Śruta sojowa ok. 2300 zł/t 
– rok temu ok. 2500 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/tona – rok temu 
ok. 1300 zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około  5,54 – 5,59 
zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,78 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 960 zł, żyto 

średnio 700 zł za 1 tonę, pszenżyto do 850 zł/t, jęczmień był w cenie 
ok. 700 zł za tonę. Cena skupu tuczników się obniża - rok temu wy-
nosiła ok. 5,70 zł/kg. W Polsce nadal jest niski stan pogłowia trzody 
chlewnej. Mimo tego ostatnio obniża się cena skupu. Czy nadal tak 
będzie trudno powiedzieć. Nic nie wskazuje na to, aby cena wkrótce 
wrosła. Obecnie mamy niższe niż w 2012 ceny skupu zbóż co może być 
zachętą do przeznaczania takiego zboża na paszę dla trzody chlewnej. 
Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, kon-
centratów paszowych, otrąb, nawozów. Nieco niższa jak rok temu jest 
cena oleju napędowego. Niższe niż w 2012 r były ceny ziarna siewnego 
zbóż ozimych.

Znamy już kurs 1 EURO jaki był 30 września br – tj. 4,2288 zł (rok 
temu 4,1038 zł). Dzięki temu wysokość dopłat bezpośrednich dla 
rolników za 2013 rok winna być nieco wyższa niż za 2012. ONW jest 
tak jak w 2012 r.

I tak od 1 grudnia płatność JPO ma być w wysokości 830,30 zł/ha 
(rok temu 732,06zł). Płatność UPO w wysokości 139,39 zł/ha (rok temu 
211,80 zł). Płatność PZ (zwierzęca) w wysokości 238,93 zł/ha (rok temu 
306,99 zł). Natomiast płatność ST (do roślin strączkowych) w wysoko-
ści 719,43 zł/ha (rok temu 672,56 zł). Płatność ONW się nie zmienia 
i wynosi 179 zł na 1 hektar. Łącznie płatność JPO i UPO będzie około 
26 zł wyższa niż za rok 2012.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają za-
siewom – choć na niektórych polach mamy nierówne wchody ozimin 
z uwagi na stosunkowo długi okres bez opadów deszczu. Za to pogoda 
pozwala na dobre wykonanie zabiegów agrotechnicznych, tj. na opryski 
przeciw chwastom, zbiory kukurydzy, buraków, wywóz obornika i na 
orki przedzimowe. W miarę możliwości finansowych zachęcam rolni-

ków do ubezpieczenia upraw rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy 
przed szkodą wymarznięcia zimowego. Przypominam, że nadal Polski 
rolnik winien ubezpieczyć minimum 50% swoich upraw. Jednak nie 
wszyscy rolnicy to czynią.

W listopadzie i grudniu będą szkolenia dla rolników, w tym o grupach 
producenckich i kalkulacji produkcji tuczników. Więcej informacji 
można uzyskać od doradcy rolników. 

Życzę rolnikom korzystnej, ciepłej pogody w okresie tegorocznej 
jesieni. 

Skoki, 21 października 2013 r. 
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

ŁUKASZ NOWAK NA 8. MIEJSCU 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH 2012!

Na skutek dyskwalifikacji rosyjskiego zawodnika  Igora Jerochina Łukasz 
Nowak zostanie przesunięty z 9. na 8. miejsce w chodzie na 50 kilometrów 
podczas Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie. 

Rosjanin w Londynie zajął piąte miejsce z czasem 3:37:54. Polak 
linię mety na The Mall w stolicy Wielkiej Brytanii minął w sierpniu 
ubiegłego roku jako dziewiąty osiągając wynik 3:42:47 (rekord życiowy). 
Decyzją Komisji Antydopingowej działającej przy Rosyjskiej Federa-
cji Lekkoatletycznej Jerochin otrzymał dożywotnią dyskwalifikację, 
a wszystkie wyniki uzyskane przez niego od lutego 2011 zostały anu-
lowane. Przyczyną zawieszenia są nieprawidłowe wyniki badań krwi. 
To druga wpadka dopingowa tego rosyjskiego chodziarza - poprzednio 
został zawieszony na okres dwóch lat od 9 września 2008 do 8 września 
2010 za stosowanie EPO.

Decyzja rosyjskich organów antydopingowych powoduje, że nasz 
zawodnik Łukasz Nowak, który w Londynie zajął dziewiąte miejsce 
przesunie się na ósme miejsce. Dzięki temu polska reprezentacja 
lekkoatletyczna będzie miała w swoim olimpijskim dorobku z Londy-
nu 22 punkty (Rosjanom ze 179 punktów pozostanie 176). W tabeli 
punktowej igrzysk będziemy zajmować 15. miejsce ex aequo z Kanadą.

Maciej Jałoszyński

TAAAAKA RYBA!
Na pewno szczęścia, ale i wiele umiejętności potrzeba żeby złowić 

taką rybę!. 1,5 godziny walczył nad brzegiem jeziora Rosińskiego 
z 35 kg sumem młody wędkarz ze Skoków Leszek Stoiński. Pomagał 
mu kolega Paweł Winkiel który wraz z nim 18 września wybrał się na 

ryby. Obydwoje oni są doświadczonymi wędkarzami z Koła PZW nr 
120 w Skokach. Sum powędrował na patelnie, a skockim wędkarzom 
życzymy wielu podobnych emocji.
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OD ZWYCIĘSTWA 
DO ZWYCIĘSTWA

- „Wełna” na I miejscu Tabeli!  
We wrześniowym wydaniu „Wiadomości Skockich” odnotowaliśmy 

zwycięskie spotkanie zawodników „Wełny” z „Notecią” Czarnków 
zakończone wynikiem 6:1, którym to spotkaniem nasz Klub uplasował 
się na II miejscu w Tabeli Klasy Okręgowej.

Równie przyjemnymi wynikami, bo zwycięstwem Skoczan zakończyły 
się kolejne spotkania naszych zawodników. Dlatego z satysfakcją je 
odnotowujemy i dzielimy się nimi z czytelnikami:

- na własnym boisku z „Koroną” Stróżewo; wynik 5:1 dla naszej 
drużyny; strzelcy bramek: Eryk Nadworny - 2, Arkadiusz Dereżyński 
- 2 i Piotr Gułajski – 1;

- wyjazdowe z „Unią” Wapno; wynik 5:1 dla „Wełny”; zdobywcy 
bramek: Robert Ludowicz – 2 oraz Eryk Nadworny, Arkadiusz Dere-
żyński i Bartłomiej Wojciechowski po 1; 

 - wyjazdowe z plasującym się na I miejscu Tabeli „Płomieniem” 
Połajewo zakończone zwycięstwem Skoczan z wynikiem 3:1; zdobywca 
bramek: Eryk Nadworny – 3; w meczu tym miejsce pauzującego z po-
wodu czerwonej kartki Krzysztofa Pawlińskiego w bramce Skoczan 
wystąpił Mariusz Bekas – brat trenera „Wełny” Tomasza Bekasa; po 
tym meczu „Wełna” przesunęła się na I miejsce w Tabeli; 

- przed własną publicznością z „Polonią” Piła zakończone rezultatem 
3:1; przy czym bramki dla Skoczan zdobyli: Arkadiusz Dereżyński, 
Mateusz Deminiak i Radosław Modlibowski;

- wyjazdowe z „Sokołem” Damasławek zakończone zwycięstwem 
„Wełny” z wynikiem 3:1; strzelcem bramek był Arkadiusz Dereżyński. 

Na dzień dzisiejszy reprezentacja „Wełny” pozostaje bezkonkuren-
cyjna i zajmuje I miejsce w swej Grupie.

I oby tak dalej!
Edmund Lubawy

SENIORZY 
NA SKALNYM PODHALU!

Wycieczką na Podhale, w dniach od 2 do 11 września skoccy senio-
rzy zrzeszeni w Oddziale Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zakończyli tegoroczny sezon turystyczno – wypoczynkowy. Wycieczka 
pomyślana była jako impreza stacjonarno – wypoczynkowa połączona 
z aktywnym zwiedzaniem Zakopanego i okolicy, tak by każdy z jej 
uczestników stosownie do swych upodobań oraz możliwości fizyczno 
- zdrowotnych mógł znaleźć coś dla siebie. 

Bazę wypadową do zwiedzania stanowiła Agroturystyka pani Anieli 
Gut we wsi Suche w gminie Poronin, gdzie wycieczkowicze znaleźli 
zakwaterowanie i wyżywienie. Dla większości uczestników tegoroczny 
wyjazd stanowił kolejny wypad na Podhale, stąd też wykorzystali go do 
odwiedzin wcześniej poznanych zakątków Zakopanego i okolic wraz 
z pobytem w ulubionych lokalach na Krupówkach i na Gubałówce.

Ale były też dwa dni poświęcone na wspólne zwiedzanie z przewodni-

kiem Zakopanego – min. zabytkowej części cmentarza, skoczni narciar-
skiej, Krupówek i Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 
wraz ze zlokalizowanym przy nim ołtarzem „Papieskiego apelu”. oraz 
Chochołowa – miejscowości, osobliwością której są drewniane domy 
góralskie usytuowane szczytem do ulicy i dom całkowicie zbudowany 
z pnia jednego drzewa.

Oprócz indywidualnego zwiedzania Poronina, wszyscy zaintereso-
wani mieli też możność skorzystać z Term w Bukowinie Tatrzańskiej 
oraz z kąpieliska w pobliskich Szaflarach, a szczególnie aktywni z or-
ganizowanych przez przewodniczącą Oddziału Małgorzatę Florysiak 
wycieczek w góry. 

Atrakcją stało się spotkanie przy grillu (planowane pierwotne ogni-
sko, z uwagi na deszczową pogodę nie doszło do skutku) połączone 
z występem kapeli góralskiej i zespołu tanecznego.

Wycieczka na Podhale zakończyła sezon turystyczno – wypoczynko-
wy „emerytów”. Wcześniej był kilkudniowy wypoczynek w Łebie nad 
Bałtykiem oraz jednodniowe wyprawy do Torunia, Lichenia i Inowro-
cławia, które przeplatały wieczory przy grillu na „Łowisku u Leszka”.

Lato się skończyło, zaistniała jesień a po niej nieuchronnie nadejdą 
długie zimowe wieczory. Zmieni się też życie towarzyskie naszych 
„emerytów” (bo przecież nie samą pracą, chorobą i zmartwieniami 
żyje człowiek). Będą więc organizowane we współpracy z Biblioteką 
Gminną wyprawy na koncerty i do kina, wieczory poetyckie oraz spo-
tkania przy tańcu i muzyce. Wszystko to w oczekiwaniu wiosny i lata, 
na które Zarząd Oddziału już przygotowuje kilkudniowe wyprawy nad 
Bałtyk do Rewala i w Góry Stołowe.

Edmund Lubawy
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Sprzątanie świata
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji „Sprzątania 

Świata”. Poświęcenie kilkudziesięciu minut na uprzątnięcie najbliższej 
okolicy to dowód na to, że nawet najmłodsi czują się odpowiedzialni za 
stan środowiska naturalnego. Udział w akcji jest jednym z elementów 
edukacji i wychowania uczniów i stanowi podsumowanie tematyki 
ekologicznej realizowanej w trakcie lekcji. Okazało się, że dzieci miały 
dużo pracy i zapełniły odpadami kilkadziesiąt worków. Pozostaje mieć 
nadzieję, że z każdym rokiem ich liczba będzie się zmniejszać, a świa-
domość ekologiczna społeczeństwa przełoży się na dbałość o czystość 
naszego otoczenia.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Połowa października to najlepsza pora, aby najmłodsi stali się peł-

noprawnymi członkami społeczności szkolnej. W trakcie kilku tygodni 
poznali już nauczycieli, zawiązali pierwsze przyjaźnie, wdrożyli się 
w system funkcjonowania szkoły. 

Gest mianowania na ucznia stanowi symbol rozpoczęcia nowego 
etapu w ich życiu. Z dumą, ale także z łezką w oku pożegnali czas 
zabawy i beztroski. Uroczyste pasowanie to także pierwsze dla nich 
wystąpienie publiczne, podczas którego zaprezentowali część artystycz-
ną przygotowaną pod opieką wychowawczyń. Różnorodna tematyka 
wierszy odzwierciedliła to, czego nauczyli się do tej pory w szkole, 
a wesołe piosenki pokazały odwagę i talent maluchów. Główną atrakcję 
części artystycznej stanowił układ taneczny do utworów zespołu ABBA 
wykonany przez dziewczynki z klas pierwszych. Kolorowe wstążki 
użyte w trakcie śpiewania piosenki „Than you for the music” ożywiły 
publiczność, która nagrodziła młode talenty gromkimi brawami. Wy-
stępom pierwszoklasistów towarzyszyła prezentacja multimedialna, 
która pokazywała zaproszonym gościom i rodzicom pierwsze dni pobytu 
dzieci w szkole: ich pracę, naukę i zabawę.

Dyrektor szkoły wręczył każdemu pierwszoklasiście pamiątkowy 
dyplom, od Burmistrza UMiG otrzymali książki o tematyce ekolo-
gicznej, a rodzice zadbali o drobne upominki w postaci słodkiego 
rożka obfitości.

Leśna edukacja
10 października uczniowie klas trzecich z wychowawczyniami udali 

się do Ośrodka Edukacji Leśnej w Wągrowcu. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Nadle-
śnictwa Durowo, które stanowiły podsumowanie realizowanego cyklu 
tematycznego „Tajemnice lasu”. Rodzice natomiast przygotowali 

niespodziankę – ognisko i pieczone kiełbaski. Wszyscy uczestniczyli 
w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

Po dniu pełnym wrażeń, bogatsi w wiedzę przyrodniczą trzeciokla-
siści powrócili do szkoły w doskonałych humorach. To była prawdziwa 
lekcja przyrody!

Sztafeta tuż za podium
W Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych, które miały miejsce 2 października 2013 r. zajęliśmy 
4 miejsce w gronie 8 zespołów. Przez dłuższą część trasy w Kobylcu 
utrzymywaliśmy się na drugim- trzecim miejscu. Jednak jedna nie-
udana zmiana zadecydowała, że 3 miejsce utraciliśmy na rzecz SP 3 
z Wągrowca. 

Mimo wszystko gratulujemy naszym reprezentantom zaciętej walki 
do końca biegu. Pozostaje tylko niedosyt i niesmak, gdyż nie wystąpi-
liśmy w najmocniejszym składzie. Niestety, nie wszystkie wytypowane 
na zawody dzieci wystartowały. Drużyna wystąpiła w składzie: Grabi-
szewski Michał, Konieczny Krystian, Jarzembowski Filip, Wojtaszek 
Sergiusz, Ćwiertniak Michał, Kozber Przemysław, Surdyk Małgorzata, 
Nowak Roksana, Szczepocka Aleksandra, Witt Weronika, Kaczmarek 
Magdalena. Opiekun: Janusz Bojarski

Dobry występ piłkarzy
Chłopcy reprezentujący Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza 

w Skokach w roczniku 2012/2013 zaprezentowali się z dobrej strony 
podczas Turnieju o Puchar Donalda Tuska. W eliminacjach gminnych 
rozegranych na skockim obiekcie „Orlik” 16 września 2013 r. zwycię-
żyli pokonując m. in. szkołę z Jabłkowa oraz Lechlina i tym samym 
uzyskując awans do ćwierćfinału województwa. Na kolejnym szczeblu 
rozgrywek, który odbył się w Wągrowcu, zajęli 3 miejsce.

Drużyna wystąpiła w składzie: Jarzembowski Filip, Fertsch Jan, 
Przysucha Eryk, Świętek Jakub, Konieczny Krystian, Sawiński Piotr, 
Łuczak Piotr. Opiekun:  Janusz Bojarski

„Fantazja na Dzień Edukacji 
Narodowej”

Czternastego października wpisujemy do dziennika dobre stopnie 
wszystkim, co pracują w szkole! Za wysiłki i za trudy nikt nagrody 
nie odmówi właśnie w święto Edukacji Narodowej! Takie życzenia 
wyśpiewały dziewczęta z FANTAZJI, które pod opieką pani Renaty 
Stróżewskiej współorganizowały szkolny Dzień Nauczyciela. Nie 
zabrakło oczywiście scenek z życia pewnej klasy oraz pokazu mody 
nauczycielskiej, które wyreżyserowała pani Alicja Kramer. Pełen hu-
moru apel został uzupełniony zdjęciami pracowników szkoły i kolorową 
dekoracją pomysłu pani Wioletty Molińskiej. 

Dzień Edukacji Narodowej ustanowiono 240 lat temu w rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Narodowej, na polecenie króla Stanisława 
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Augusta Poniatowskiego. I choć minęło tyle lat współczesna szkoła 
nadal nieustannie musi odpowiadać na wyzwania, dostosowując pro-
gram, metody, sposoby działania do tempa rozwoju cywilizacyjnego 
i nowoczesnych technologii. Praca w szkole, wbrew obiegowym opi-
niom, nie należy do łatwych i nie kończy się wraz z dźwiękiem dzwonka 
obwieszczającego koniec zajęć. Przygotowywanie lekcji, arkuszy spraw-
dzianów, poprawianie klasówek, wypełnianie dokumentów, tworzenie 
planów wynikowych, ewaluacyjnych i in., pisanie konspektów, a także 
uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i konsultacjach z rodzi-
cami, dokształcanie, prowadzenie kółek zainteresowań, organizowanie 
wycieczek, to tylko niektóre z obowiązków nauczyciela. 

 Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z uśmiechem 
przekazywać tyle wiedzy, nauczyciel to potrafi bez wyjątku aż do piątku, 
no a za to od nas szóstka się należy!

Renata Stróżewska

Gimnazjalistki uczestniczyły 
w warsztatach z piłki siatkowej

20 września w Murowanej Goślinie odbyły się warsztaty z piłki 
siatkowej. Zajęcia prowadził  wielokrotny reprezentant Polski, cztero-
krotny mistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw Europy Kadetów, 
złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów, Marcin Prus. 

W warsztatach wzięły udział uczennice klasy I a naszego gimnazjum: 
Kamila Budka, Natalia Jahnz, Natalia Lichota, Magdalena Moszczyń-
ska, Julia Nowicka, Paulina Paśk, Patrycja Stożek, Paulina Wojtkowiak. 
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koszulki.

Sympatycy siatkówki kibicowali 
w IX Memoriale 

im. Arkadiusza Gołasia 
W sobotę 21 września grupa sympatyków siatkówki kibicowała 

podczas IX Memoriału im. Arkadiusza Gołasia. W turnieju wzięły 
udział cztery zespoły Plus Ligii: Zaksa Kędzieżyn – Koźle, Wkręt-
Met AZS Częstochowa, Transfer Bydgoszcz oraz Skra Bełchatów. Po 
rozegranych spotkaniach kibice mieli możliwość zdobycia autografów 
oraz zrobienia zdjęcia z siatkarzami. 

Skoki  były najliczniejszą i najbardziej zorganizowaną grupą kibiców, 
co wielokrotnie podkreślał spiker zawodów. IX Memoriał im. Arka-
diusza Gołasia zakończył się zwycięstwem zespołu Skry Bełchatów, 
który w niedzielnym finale pokonał zespół Zaksy Kędzieżyn-Koźle. 

Opiekunami podczas turnieju byli: Hanna Węglewska i Wie-
sław Sierzchuła.

Biwak integracyjny Klasy Ic
13 września gościliśmy na terenie Ośrodka Dorośli-Dzieciom w Grzy-

bowie. Był to biwak integracyjny klasy I c gimnazjum.
Po rozgoszczeniu się i zakwaterowaniu w domkach ruszyliśmy na 

podchody .Niestety pogoda nam nie dopisała .Zaczął padać deszcz. 
Czym prędzej wróciliśmy do Ośrodka gdzie czekała na nas niespo-
dzianka: obiad domowy dwudaniowy-smaczny jak u mamy i możliwość 
dokładki podanej z uśmiechem.

Pan Antoni zaproponował  możliwość zabaw i gier integracyjnych 
w stołówce. Ucieszyliśmy się szczególnie na włączony grzejnik, ciepłą 
herbatę i ciasteczka (tego nie było w umowie).

Wieczorem kolacja i oprócz różnych pyszności rewelacyjna pasta 
jajeczna pani Ireny, którą klasa wspomina do dziś.

Miało być ognisko, nadal padało, ale w ciepłej stołówce były śpiewy 
przy gitarze i upieczona kiełbasa (tego się nie spodziewaliśmy).

Rano wszyscy byli ciekawi czy możemy być czymś zaskoczeni-świeże 
bułeczki. Patrzyłam z przerażeniem jak znikały z koszyka.

Przyjęto nas bardzo serdecznie.
Mimo niepogody państwo Czyżewscy zarazili nas pogodą ducha 

i wielkim sercem.
Kl I c z  wych. Beatą Cibail

Policjanci w Gimnazjum
W poniedziałek 21 października Policjanci z Komendy Powiatowej 

Policji w Wągrowcu spotkali się z uczniami Gimnazjum w Skokach. 

Zajęcia dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane 
czyny karalne. Tematem zajęć była przede wszystkim odpowiedzialność 
prawna nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do 
obowiązujących norm społecznych. Policjanci podali liczne przykłady ze 
swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą 
do nieszczęść, za które ktoś musi później odpowiedzieć przed sądem. 
W trakcie spotkania mundurowi omówili zasady odpowiedzialności 
karnej nieletnich oraz sposoby postępowania wobec osób zachowują-
cych się niezgodnie z prawem. Funkcjonariusze przedstawili problem 

Dokończenie na str. 24
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Sukces młodzieży z Antoniewa 
w Rajdzie „Mickiewiczowskim 

Szlakiem” w Obornikach
Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a my nie marnowaliśmy 

czasu. Od pierwszych dni pobytu w Ośrodku przygotowywaliśmy się 
do udziału w Rajdzie „Mickiewiczowskim Szlakiem”, który odbył 28 
września 2013r.w Obornikach Wielkopolskich. 

Przed wyruszeniem do Obornik  grupa II zorganizowała dla 
społeczności Ośrodka zabawę plenerową poświęconą A. Mickie-
wiczowi. Każdy zespół wychowawczy uczestniczył też w zajęciach 
bibliotecznych poświęconych ciekawostkom i nieznanym faktom 
z życia wielkiego romantyka oraz pobytowi poety w Wielkopolsce 
w latach 1831 - 1832. Razem z panem Adamem, dzięki przygotowanej 
przez panią Irenę Kasicę prezentacji multimedialnej, odwiedzaliśmy 
w wirtualnej podróży Śmiełów, Budziszewko, Łukowo i inne miejsca 
w Wielkopolsce, które gościły wtedy poetę. Efekty naszej pracy, pracy 
pani  Ireny Kasicy były dostrzeżone podczas konkursu dotyczącego 
wiedzy i twórczości poety.

 Jakże miło było usłyszeć od organizatorów rajdu słowa uznania 
za bardzo dobre przygotowanie naszych podopiecznych: Patrycji 
Kordelewicz, Oliwii Chmielak, Jagody Chrzanowskiej  i Agnieszki 
Bieszke. Również prace plastyczne pt.” Bohaterowie utworów Ada-
ma Mickiewicza” zostały wysoko ocenione przez jury - tutaj ukłony 
kierujemy do p. Lidii Herman z podziękowaniem za przygotowanie 
młodzieży do konkursu. Przepiękne plakaty wykonane przez Seba-
stiana Słomińskiego, Jagodę Chrzanowską oraz Patrycję Kordelewicz 
wyróżniały się na tle innych wykonawców. 

Zadowoleni z odniesionego na starcie sukcesu, wyruszyliśmy 
z opiekunami: M.Wawrzyniak, B. Seidlerem i G. Lubawą do Obje-
zierza, gdzie przed laty gościł nasz wieszcz. Podczas 10-kilometrowej 
wędrówki towarzyszyła nam przepiękna, słoneczna, wręcz wymarzona 
pogoda. Na terenie parku krajobrazowego, okalającego pałac w Ob-
jezierzu, wzięliśmy udział w konkurencjach sprawnościowych, wśród 
których była jazda żółwia na rowerze, rzut lotką oraz rzut do kosza.  
Organizatorzy przygotowali jeszcze jedną atrakcję – konkurs z zakresu 
wiedzy pożarniczej. Niektórym z nas udało się nawet przez chwilę 
poczuć się prawdziwymi rycerzami świętego Floriana. 

O klasyfikacji powiatów V Etapu Współzawodnictwa Turystycznego 
Powiatów Województwa Wielkopolskiego stanowiła suma punktów 
uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu. Powiat wągro-
wiecki, który mieliśmy zaszczyt reprezentować zajął I miejsce. II 
miejsce zajął powiat szamotulski, III-obornicki. Klasyfikację powiatów 
z IX pozycją zamyka powiat chodzieski. 

Na zakończenie imprezy wszyscy jej uczestnicy zajadali się prze-
pyszną kiełbaską. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i w znakomitym 
humorze oraz pełni wrażeń wróciliśmy do placówki. 

W imieniu piechurów
G. Lubawa

demoralizacji oraz jakie zjawiska go dotyczą. Rozmawiali także z mło-
dzieżą o występującym w szkołach zjawisku przemocy oraz wyjaśnili na 
czym ona polega. Nie zabrakło także porad związanych z bezpiecznym 
korzystaniem z Internetu oraz tak częstego naruszania prywatności 
funkcjonariusza państwowego. 

W tym miejscu chciałbym przytoczyć sytuację z katowickiego gim-
nazjum gdzie nauczyciele rzucili wyzwanie uczniom przeszkadzającym 
w prowadzeniu zajęć. Wezwani do szkoły policjanci przesłuchali 17 
nastolatków - chłopców i dziewcząt - którym udowodniono łącznie 160 
przypadków znieważania nauczyciela. 

Jestem głęboko przekonany, że rozmowa profilaktyczna z zakresu 
odpowiedzialności uzmysłowi uczniom naszego gimnazjum, że prawo 
dotyczy wszystkich, także osób nieletnich. 

Pedagog szkolny Gimnazjum w Skokach 
Krzysztof Ołdziejewski 

Dokończenie ze str. 23

Dzień Chłopca 
i pasowanie na ucznia

2 października, w oddziale w Pawłowie Skockim, odbyła się ważna 
uroczystość – obchody Dnia Chłopca oraz pasowanie na ucznia. 

Tego dnia w oddziale pojawili się rodzice, którzy wraz z dziećmi 
bawili się podczas różnych konkurencji. Zajęcia ruchowe, taneczne 
i plastyczne miały na celu zintegrowanie uczniów i ich rodziców, a także 
umożliwić poznanie nowych osób. Było niezwykłe powitanie, bowiem 
goście witali się rekami, łokciami, czołami i piętami. Nie zabrakło 
zabaw ze znikającym krzesełkiem, tańca labada oraz tańca na gazecie. 

Po zabawach nastąpiło pasowanie na ucznia, zostały wręczone dy-
plomy, a rodzice z pociechami przyrzekali, że dzieci będą się dobrze 
uczyć. Później wręczono chłopcom prezenty z okazji ich święta. 

Następnym punktem tego dnia był poczęstunek przygotowany przez 
dzieci – przepyszna pizza. Wszystkim bardzo smakowała. Rodzice, przy 
kawie i herbacie, mogli powymieniać się wrażeniami i spostrzeżenia-
mi. Na koniec imprezy, dorośli z dziećmi, podzieleni na dwie grupy, 
stworzyli portret idealnego, wesołego ucznia.

Daria Zielińska 

Akcja czytelnicza „Szkolniaki 
czytają Przedszkolakom”

11 października 2013r. przeprowadzona została pierwsza w tym roku 
szkolnym akcja. Pierwszymi odważnymi dziewczynami, które podjęły się 
przeprowadzenia jej były Natalia Dudek, Wiktoria Klimczak i Klaudia 
Nawrocka z klasy VI. Dziewczęta przygotowały i przedstawiły wiersz 

Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio”. Pomimo wielu wyrazów łamiących 
języki dziewczyny zaprezentowały wiersz wzorowo i ze zrozumieniem 
dla maluchów. Dowodem na to były udzielane przez Przedszkolaków 
odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza, a także wykonanie prac 
plastycznych związanych z tematyką wiersza. Dziewczyny wykazały się 
ogromnym zrozumieniem, opiekuńczością, indywidualnym podejściem 
do każdego maluszka. Spisały się ma medal! Przedszkolaki podzięko-
wały starszym koleżankom i wręczyły dyplomy oraz słodką przekąskę. 

Ja również serdecznie dziękuję dziewczynom za zaangażowanie 
i fantastyczne przeprowadzenie akcji.

Danuta Dobrzycka - Klimczak
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Wielki powrót 
i pierwsze kroki…

Dnia  2. września pierwsze kroki przez próg Przedszkola Publicznego 
„Tęczowa Łąka”  w Jabłkowie postawiły dzieci z grupy Pszczółek – 
grupa 3-4 latków. To najmłodsza grupa dzieci w naszym przedszkolu, 

których wychowawcą jest pani Agnieszka Kokowska. A wielki powrót 
zaliczyły w tym  dniu dzieci starsze 5-6 latki w grupie Słoneczek wraz 
z wychowawcą panią Pauliną Nowak.  

Uroczystego otwarcia  nowego roku szkolnego dokonała pani dyrek-
tor Sławomira Kędziora, która przywitała  wszystkie dzieci, a  rodzicom 
przekazała kilka ważnych informacji .

Paulina Nowak 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy 
Ustnej w przedszkolach  

- w Łosińcu
W dniu 12.09.2013 r. w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie oddział 

Łosiniec przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust-
nej. Z tej okazji dzieci brały udział w pogadance na temat prawidłowego 
dbania o jamę ustną. Nauczycielki zademonstrowały prawidłowy spo-
sób mycia zębów, po czym dzieci samodzielnie szczotkowały zęby. Na 
koniec przedszkolaki wykonały pracę plastyczną metodą wydzieranki. 
Zostały one  umieszczone na gazetce. 

- i w Jabłkowie
W czwartek, dnia 12 września 

2013r. przedszkolaki z grupy 
„Pszczółki” i „Słoneczka” obcho-
dziły Światowy Dzień Zdrowia 
Jamy Ustnej. 

W tym oto dniu dzieci przy-
niosły z domu szczoteczki do 
mycia zębów. Po krótkim omó-
wieniu na czym polega higiena 
jamy ustnej udaliśmy się na 
przedszkolny plac zabaw w celu 
wspólnego szczotkowania zębów.  
Z czystymi i dokładnie umytymi 
ząbkami wróciliśmy na zajęcia do 
przedszkola. Umówiliśmy się, że 
czynność wspólnego szczotkowa-
nia zębów będziemy powtarzać. 

„Łysy Młyn” Biedrusko
W dniu 18 września zorganizowana została wycieczka do Biedruska 

do „ Łysego Młyna” dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych. Tam 
mieliśmy okazję zobaczyć wystawę pt. „Drewno jest wspaniałe” Wysta-
wa obejmowała różnego rodzaju eksponaty wykonane z drewna, można 
było na planszach zobaczyć jak zmieniała się z biegiem lat technologia 
obróbki drewna, a także to, co z drewna można zrobić, do czego je 
wykorzystać. Podczas zwiedzania kolejnych kondygnacji młyna usły-
szeliśmy kilka ciekawostek o bobrze, a także mogliśmy pooglądać przez 
mikroskopy różne eksponaty przyrodnicze.  Na zakończenie udaliśmy 
się na małą przechadzkę w okolicy tamtejszego zbiornika wodnego.  
 Paulina Nowak 

Międzynarodowy Dzień Pokoju 
- w Łosińcu

W dniu 23.09.13 r. przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Jabłko-
wo w oddziale w Łosińcu obchodziły Międzynarodowy Dzień Pokoju. 

W tym dniu dzieci wzięły udział w rozmowie odnośnie znaczenia 
pokoju na świecie i w naszej grupie przedszkolnej. Przedszkolaki miały 
możliwość wypowiedzenia się na temat, czym dla nich jest pokój i wojna. 
Następnie na znak pokoju wszystkie dzieci utworzyły koło, chwyciły się 
za ręce i wypowiedziały obietnicę dotyczącą prawidłowego zachowania 
w grupie, którego celem jest utrzymanie harmonii i pokoju.

W dalszej części zajęć nauczycielki przedstawiły dzieciom 
symbol pokoju, którym  jest biały gołąb. Następnie wychowaw-
czynie pokazały wcześniej zrobionego gołębia z kół orgiami  
i przekazały instrukcję wykonania. Dzieci z pomocą pań wykonały 
ptaki, które zostały umieszczone na tablicy prac w szatni, gdzie każdy 
może podziwiać powstałe dzieła.  

i w Jabłkowie 
W tym roku w naszym przedszkolu po raz pierwszy obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Pokoju. Zajęcia  rozpoczęliśmy od obejrzenia 
bajki związanej z tym tematem. Był to jeden z odcinków Świnki Peppy 
pt: „Międzynarodowy Dzień Pokoju”, na podstawie którego przepro-
wadziłyśmy wspólnie z panią Agnieszką rozmowę na temat treści bajki. 
Wysłuchaliśmy  piosenek o tematyce pokojowej, a do jednej z  nich 
zatańczyliśmy wspólnie w kole. Wykonaliśmy także pracę  plastyczną 
– znak pokoju - gołąb z papieru i foli. A na zakończenie dnia dzieciom 
wręczyłyśmy balony z emblematem gołębia. 

Paulina Nowak

Spotkanie z hodowcą zwierząt 
egzotycznych- Panem Wojtkiem

Dnia 09.10.2013r. do naszego przedszkola w Łosińcu przybyli nie-
typowi goście. W tajemniczych białych pudłach kryły się jaszczurki 
z gatunku Agama, pająk Ptasznik, a w białej poszewce piękny wąż 
Boa Dusiciel.

Dokończenie na str. 25
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Przedszkolaki miały możliwość zapoznania się z trzema gatunkami 
jaszczurek z rodziny agamowatych: Agama Karłowata, Złocista i Błot-
na. Hodowca przekazał dzieciom bogatą wiedzę dotyczącą wyglądu, 
żywienia i rozmnażania. Zaznaczył, że jaszczurki są bardzo towarzyskie, 
podobnie jak psy.

Kolejną atrakcją którą pokazał pan Wojtek był pająk Ptasznik, który 
bardzo spodobał się dzieciom. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem, 
dzieci nadały mu imię "Pajęczynka". Największe wrażenie na dzieciach 
wywarł wąż Boa Dusiciel mierzący 1,5 metra.

Po spotkaniu pełnym emocji dzieci wręczyły Panu Wojtkowi własno-
ręcznie wyklejony plasteliną obraz przedstawiający jaszczurkę.

Na podsumowanie spotkania panie wychowawczynie przeprowadziły 
z dziećmi quiz dotyczący życia zwierząt egzotycznych. Przedszkolaki 
lepiły z plasteliny ulubione zwierzątko egzotyczne.

Justyna Korczak - Sekowska

Dzień Chłopca w grupie 
„Pszczółek”

W poniedziałek, dnia 30 września przedszkolaki z grupy „Pszczółki” 
obchodziły Dzień Chłopca. W tym oto dniu od samego rana w przed-
szkolu panowała odświętna atmosfera. Dziewczynki wraz z panią 
Agnieszką i Ilonką odśpiewały chłopcom tradycyjne „Sto lat” i wręczyły 
upominki w postaci książeczek. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie co 
nieco w postaci Kinder czekoladki. Po małej konsumpcji i odłożeniu 
książeczek do plecaczków wszystkie dzieci wspólnie się bawiły. Na 

buziach małych milusińskich widać było zadowolenie i wielką radość. 

Dzień Pieczonego Ziemniaka 
W czwartek 10 października, w oddziale przedszkolnym w Rejowcu 

zorganizowano dzień pieczonego ziemniaka, w którym uczestniczyły 
dzieci z grup Mróweczek i Motylków. 

Czwartkowe przedpołudnie upłynęło w radosnej atmosferze. Dzieci 
wykonywały zabawne ziemniaczane stworki. Po takich atrakcjach przy-
szedł czas na wspólne spożywanie pieczonych ziemniaków z gzikiem 
i frytek przygotowanych przez dzieci z klas 4-6. Pogoda nam dopisała, 
a z twarzy dzieci nie znikał uśmiech. Dzień pieczonego ziemniaka 
zapisał się w naszej pamięci jako niezwykłe wspomnienie.

Strażacy w Przedszkolu 
16 września 2013 r. do przedszkola w Rejowcu przyjechali praw-

dziwym wozem strażacy. Panowie pokazali dzieciom sprzęt z którego 
korzystają podczas akcji, w jaki sposób zabezpieczają osoby które 
uległy wypadkowi, niektóre przedszkolaki nawet umieścili na specjal-
nych noszach aby zaprezentować dokładne procedury postępowania. 
Każde z dzieci mogło wypróbować swoich sił przy polewaniu wodą. 
Obejrzeliśmy również dokładnie kabinę wozu. Strażacy pouczyli  
podopiecznych w jaki sposób unikać zagrożeń i postępowania w razie 
wypadku. Przedszkolaki wiedzą w jaki sposób się zachować i pod jaki 
numer dzwonić po pomoc.

Dokończenie ze str. 25

Panom strażakom serdecznie dziękujemy i liczymy na następne 
odwiedziny w naszym przedszkolu.

Światowy Dzień Uśmiechu 
- w Rejowcu

Światowy Dzień Uśmiechu w przedszkolu w Rejowcu obchodziliśmy 
4 października 2013 r. W dniu tym obowiązywała zasada - obojętnie co 
by nie było uśmiech nie schodzi z naszych ust i jesteśmy mili, uprzejmi 
dla innych oraz zwracamy się do wszystkich z należytym szacunkiem. 

Dzieciom bardzo spodobał się ten dzień i wprowadzamy coraz to wię-
cej elementów z jego obchodów do życia codziennego. Pozdrawiamy 

i w Jabłkowie
Dnia 4 października zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkol-

nych obchodziliśmy Dzień Uśmiechu. Celem tego dnia było wywołanie 
uśmiechów na twarzach wszystkich dzieci oraz dorosłych. Ważne 
było w tym dniu także by być dla siebie miłym i życzliwym. A drobne 
uśmiechnięte zawieszki odblaskowe miały nam o tym przypominać 
do końca dnia. 

Paulina Nowak  

Zdrowo się odżywiamy 
i warzywa zajadamy

Zdrowo się odżywiamy i warzywa zajadamy, 27 .09.2013 r. dzieci 
z oddziału w Rejowcu miały okazję obejrzeć, powąchać, określić kształt, 
kolor i smak warzyw. 

Przedszkolaki próbowały wszystkiego…, dużą zainteresowaniem 
cieszyła się kukurydza w kolbach, ogórki, pomidory, rzodkiewki, bu-
raczki oraz biała kapusta, którą dzieci zjadły prawie całą. Z warzyw 
takich jak por, seler, pietruszka i marchew dzieci przygotowały surówki 
z jabłkiem, które wszystkim bardzo smakowały. Syrop z cebuli cieszył 
się nieustającą od poprzednich lat popularnością, gdyż dzieci które już 
chodziły wcześniej do przedszkola już znały jego smak i tylko czekały 
kiedy pani będzie nim częstować. Robiliśmy również z gotowanych 
ziemniaków kluski – kopytka, które potem zajadaliśmy ze smakiem. 

Było super i nie możemy doczekać się następnych smakowych wra-
żeń.

Co to za pani, w złocie, w czerwie-
ni, sady pomaluje, lasy przemieni…

Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. 
W naszym przedszkolu nowym zwyczajem są obchody pierwszych 

dni nowej pory roku zwane również Tęczowym Dniem. Zaczęliśmy 
od jesieni. Kolorem przewodnim tego dnia był POMARAŃCZO-
WY. Zadaniem dzieci i nauczycieli w tym dniu było mieć ze sobą coś 
w odcieniu pomarańczowym, by móc celebrować wspólnie nadejście  
najbardziej kolorowej pory roku.  

Paulina Nowak
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KURKOWY 
TURNIEJ STRZELECKI

Od 2007 roku kurkowe bractwa strzeleckie znajdujące się w naszym 
powiecie integrują się w formie zawodów strzeleckich, których ideą 
przewodnią jest promowanie walorów historycznych ziemi wągrowiec-
kiej, na której  - przez stulecia- działał zakon cystersów. 

Pomysłem gospodarzy tegorocznej edycji turnieju – Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach – było przeprowadzenie oprócz 
konkurencji strzeleckiej między bractwami z naszego powiatu, Wą-
growcem, Mieściskiem, Gołańczą i Skokami, również nowych kon-
kurencji w formie I Turnieju Bractw Kurkowych Ziem Cysterskich. 
W ten sposób KBS Skoki stało się inicjatorem zaproszenia bractwa 
z innych miast cysterskich w Polsce do poszerzenia idei wspólnotowej 
poprzez ruch kurkowy.

Ze Skoków pochodził Abp Marian Przykucki, syn Stanisława, króla 
kurkowego z lat 1927 i 1931. Swą posługę biskupią wiódł poprzez Po-
znań, Gniezno, Pelplin i Szczecin – ważne miejsca na mapie cystersów 
w Polsce. Do końca życia był Członkiem Honorowym KBS Skoki.  
Pomysłem naszego bractwa było, aby turniej drużynowy, rozgrywany 
12 października br. nosił imię ks. abp Mariana Przykuckiego. Tego 
dnia do Skoków zjechali kurkowie z wielu miast. Zaproszenia przyjęli 
również Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki i przewodniczący 
Rady Powiatu Wągrowieckiego Tadeusz Synoracki. Zaszczycili nas 
również swoją obecnością Tadeusz Kłos- Burmistrz Skoków oraz 
przewodniczący rady Zbigniew Kujawa. 

W pierwszej części dnia rozegrano VIII Turniej Drużynowy Bractw 
Powiatu Wągrowieckiego im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich 
o Puchar Starosty Wągrowieckiego. Zwycięzcami turnieju zostali bracia 
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy przed KBS Mieścisko 
i KBS Wągrowiec. Gospodarze okazali się bardzo gościnni i zajęli miej-
sce tuż za podium. W pozostałych konkurencjach, tj. w Drużynowym 
Turnieju Bractw Kurkowych Ziem Cysterskich o Puchar im. ks. abpa 
Mariana Przykuckiego  1. miejsce zajęli bracia ze Skoków ( P. Bagrow-
ski, A. Mroziński i M. Rosik)   przed ekipą z Wągrowca. W strzelaniu 
do kura najlepsza była siostra Halina Wojciechowska przed braćmi To-
maszem Futro i Tadeuszem Jerzakiem. Do zapadek najcelniej strzelał 
Wojciech Woźniak przed Stanisławem Gołembowskim i Przemysławem 
Bagrowskim. W otwartym turnieju tematycznym o tarcze cysterskie, 
na których widniały wizerunki miast: Poznania, Gniezna, Pelplina, 
Szczecina i Skoków najlepszymi okazali się: Krzysztof Migasiewicz, 
Przemysław Bagrowski, Michał Rosik, Adam Mroziński i Stanisław 
Gołembowski. Nagroda w wieloboju strzeleckim  (sumy punktów 
z poszczególnych tarcz) przypadła Krzysztofowi Migasiewiczowi, tuż za 
nim uplasował się Przemysław Bagrowski, a trzecim był Michał Rosik.  
Zwycięzcą turnieju czarnoprochowego o Wielką Tarczę przewodniczą-
cego Rady Powiatu Wągrowieckiego został brat Tomasz Futro. Drugi 
był Jerzy Nowak, a trzeci Bronisław Łukaszewski. 

Całodniowy turniej zakończył się krótko przed zachodem słońca. 
Zmęczeni zmaganiami, ale i usatysfakcjonowani emocjami bracia 
i goście po ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród i wspólnej fotografii 
udali się do siedziby przy ulicy Wągrowieckiej na ciepły i smaczny po-
częstunek.

ROCZNICOWA PODRÓŻ 
DO SZCZECINA

16 października w czwartą rocznicę śmierci wielkiego skoczanina 
księdza arcybiskupa Mariana Przykuckiego, Członka Honorowego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach do szczecińskiej katedry 
udała się grupa skockich braci kurkowych wraz z Chórem Kameral-
nym Andrzeja Kaliskiego oraz krewnymi arcybiskupa, mieszkańcami 
naszego miasta i ks. proboszczem Karolem Kaczorem. 

Razem uświetnili swoją obecnością i czynnym uczestnictwem 
w rocznicowej liturgii. Po mszy św. przy krypcie z prochami Arcybi-
skupa bracia kurkowi odśpiewali hymn bracki oraz w imieniu całej 
delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci. Przed odjazdem do 
Skoków cała 40.osobowa grupa została przyjęta  przez kanclerza kurii, 
księdza kanonika dr. Sławomira Zygę   i proboszcza katedry, księdza 
prałata Jana Kazieczkę na poczęstunku i zaproszona na uroczystości 
jubileuszowe za rok.

Krzysztof Migasiewicz- podstarszy skockiego bractwa
Foto: Bogumił Rzepka
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Po raz ósmy w dniach 4 – 6 X br. odbyła się harcerska operacja 
Market Garden. Impreza zawdzięcza swój tytuł wojskowej operacji 
powietrzno desantowej dokonanej przez wojska alianckie podczas II 
wojny światowej na terenie Holandii, której celem było opanowanie 
mostów na Renie. W działaniach tych brała udział polska 1 Samodziel-
na Brygada Spadochronowa pod dowództwem generała Stanisława 
Sosabowskiego, który jest patronem 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej 
„HYCE” – głównego organizatora imprezy. 

Tym razem bawiliśmy się i rywalizowaliśmy niemal w rodzinnym 
gronie, bowiem oprócz skockich harcerzy gościliśmy zaprzyjaźnioną 
z nami reprezentację 51 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. 

Tadeusza Kościuszki z Ostródy.
W piątkowy wieczór i noc odbyła się nocna gra na orientację. Trasę 

tego biegu, w lesie w pobliżu gimnazjum, ułożyła nam pani Katarzyna 
Dziel. Mimo, że w terenie było tylko 7 punktów kontrolnych usytu-
owanych przede wszystkim na skrzyżowaniu leśnych duktów, to nocne 
ciemności sprawiły, że poziom adrenaliny u wszystkich się bardzo 
podniósł. Potem kolacja i zajęcia w podgrupach, wszak niektórzy nie 
widzieli się od czasu letniego obozu. 

Następnego dnia zadaniem patroli było zlokalizowanie na terenie 
Skoków 17 punktów kontrolnych ukrytych w zaszyfrowanych i rymo-
wanych wiadomościach. Z zadania tego najlepiej wywiązały się zastępy 
„Spadochroniarze” pod dowództwem Edwarda Surdyka i „Petitki” kie-
rowane przez Julię Wasylewicz i to właśnie one w końcowej klasyfikacji 
okazały się najlepsze. Należy jednak podkreślić, że wszystkie patrole 
zamknęły się w przedziale 3 punktów. Po południu po włoskim obiedzie 
zebrani obejrzeli film „O jeden most za daleko”, będący filmową wizją 
operacji Market Garden. Z powodu wieczornego chłodu nie odbyło się 
ognisko. Śpiewy i zabawy zrobiliśmy więc świeczkowisko. Przebojem 
był tu utwór napisany wspólnie przez harcerzy ze Skoków i Ostródy do 
muzyki ostatniego przeboju zespołu „Piersi” „Bałkanica”. Późną nocą 
odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Swoje przyrzeczenie harcerskie 
przy ognisku i fladze narodowej złożył Paweł Sommerfeld. 

Po niedzielnych porządkach i podsumowaniu imprezy udaliśmy się 
do domów. Z Ostródą umówiliśmy się na listopad. Tym razem my poje-
dziemy na Mazury, by wziąć udział w organizowanym przez tamtejszy 
hufiec Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu naszej imprezy.

hm. Andrzej Surdyk HR

Harcerski Market Garden


