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Skoki doczekały się 
Stacji kontroli pojazdów

przychodnia rodzinna jak nowa

Dokończenie na str. 4

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów o numerze PWA/013 przy  
ul. Parkowej w Skokach, to obiekt którego budowę właściciel Rafał 
Kruczek rozpoczął w listopadzie 2011 roku, a którego efekt właśnie 
widzimy. Oprócz stacji kontroli pojazdów działającej w uzgodnieniu 
z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
i prowadzącej badania techniczne wszelkiego rodzaju pojazdów, działa 
w nim też: serwis bieżących napraw pojazdów i sklep motoryzacyjny, a w 
najbliższym czasie planuje się uruchomienie usługi w zakresie kontroli 
geometrii układów jezdnych pojazdów. 

Nowo otwarta Stacja Kontroli Pojazdów pozwoli zaoszczędzić czas 
i pieniądze mieszkańcom Gminy Skoki, którzy nie będą musieli jeździć 
do innych miejscowości aby dokonać rocznego przeglądu swojego 
auta. Panu Rafałowi gratulujemy pomysłu i życzymy prężnego rozwoju 
działalności. 

Powód do radości Skoczanie, a zwłaszcza posiadacze pojazdów mechanicznych zyskali z początkiem 
stycznia tego roku. Bo oto w Skokach otworzono nowo wybudowaną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, 
tj. punkt usługowy jakiego od kilku lat zazdrościliśmy mieszkańcom sąsiednich gmin.

Jeśli nie zachwyt i podziw, to 
na pewno zadowolenie jawiło 
się na twarzy każdego pacjenta, 
który w pierwszych dniach lutego 
trafił do pomieszczeń Przychodni 
Medycyny Rodzinnej „Falco” od 
strony ul. Ciastowicza w Skokach.

Bo oto właśnie, po trzymie-
sięcznej przerwie spowodowanej 
remontem i modernizacją wy-
budowanego jeszcze przed 1970 
rokiem obiektu i związanymi 
z tym utrudnieniami Przychodnia 
uzyskała nowoczesny i estetyczny 
wygląd, który zachęca do korzy-
stania z jej usług. 

Uzyskany efekt to wspólne 
dzieło właściciela obiektu – Samo-
rządu Gminy Skoki i dzierżawcy 
pomieszczeń – właściciela Przy-
chodni „Falco” Marcina Sokoła.

Same prace remontowo-mo-
dernizacyjne, na podstawie ogło-
szonego przez Gminę przetargu 
wygrał i w pierwszych dniach 

listopada rozpoczął i za 77.600 
zł zrealizował w części ogólnodo-
stępnej, tj. w poczekalni i reje-
stracji Zakład MIRBUD Andrze-
ja Giersiga. W ramach tych prac 
przesunięto okno i przebudowano 
jedno z wejść zewnętrznych do 
budynku, wymieniono na szersze 
drzwi do poczekalni i gabinetów, 

tak by mogły z nich korzystać 
osoby niepełnosprawne. Zmoder-
nizowano 2 łazienki, w tym jedną 
przystosowano do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. 
We wszystkich pomieszczeniach 
skuto stare i wykonano nowe 
ocieplone posadzki wraz z płyt-
kami podłogowymi. Wykonano 

też nową instalację elektryczną 
wraz z lampami i nowe podwie-
szane sufity, dokonano remontu 
instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i instalacji co oraz szpachlowania 
i malowana ścian.

W trakcie prowadzenia tych 
robót, okazało się, że standard ga-
binetów lekarskich i zabiegowych 
nie przystoi do wyremontowanych 
pomieszczeń i że wymagają one 
odnowienia. Do takich wniosków 
doszedł zarówno Burmistrz jak 
i właściciel Przychodni. W rezul-
tacie rozmów miedzy nimi wy-
pracowano wspólne stanowisko 
i zdecydowano się na prowadzenie 
dalszych prac remontowo-moder-
nizacyjnych i uzgodniono sposób 
ich finansowania. 

Tak więc prace objęły gabi-
nety lekarskie i zabiegowe oraz 
pomieszczenia socjalne dla per-
sonelu. 
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Koncert zgromadził melomanów nie tylko ze Skoków, ale również 
z ościennych gmin, a zainteresowanie nim przerosło oczekiwania 
organizatorów, czyli skockiej biblioteki, która swoją ofertą kulturalną 
przyciąga tłumy widzów.

A warto było w ten niedzielny zimowy wieczór zasiąść wśród 
wyrobionej i rozsmakowanej w dobrej kulturze widowni, by na 90 
minut przenieść się w zaczarowany świat pięknych arii operetkowych 
i zaliczanych już do kanonu klasyki standardów muzyki rozrywkowej. 

Trzech tenorów: Bartosz Kuczyk, Włodzimierz Kalemba i Miro-
sław Niewiadomski zaprezentowało repertuar godny wielkich sal 
koncertowych, by wspomnieć o takich tytułach jak „Sole mio”, „Gra-
nada”, „Wielka sława to żart” czy najpiękniejszych, nieśmiertelnych 
przebojach Elvisa Presleya. Koncert prowadził z wielką lekkością 

i dowcipem znany już skockiej widowni Bartosz Kuczyk, przeplatając 
wokalne popisy zabawnymi anegdotami. Artyści w umiejętny sposób 
włączyli uczestników koncertu do wspólnej zabawy, na co tylko czekali 
skoccy melomani. Skocki chórek, a właściwie prawdziwy chór, ochoczo 
wykonał refreny znanych przebojów, pomagając sobie wyklaskiwaniem 
rytmu i tworząc w ten sposób niepowtarzalną atmosferę. Oczywiście 
nie obyło się bez bisów, których ciągle było mało koncertowej widowni 
dziękującej na stojąco artystom. 

Aż żal, że taki koncert jest tylko raz w roku, choć może i dobrze, 
że pozostał pewien niedosyt, bo znając energię i pomysłowość pań ze 
skockiej biblioteki można być pewnym, iż jeszcze niejeden raz sprawią 
duchową ucztę bywalcom kulturalnych wydarzeń w Skokach. I pomy-

koncertowe otwarcie roku
z trzema tenorami u boku

I znowu kolejny już raz Skoki przywitały nowy rok koncertowo. I nic to, że z małym „poślizgiem”, bo dopiero 20 
stycznia. A kto powiedział, że to musi być w noc sylwestrową? Czyż nie warto było poczekać, by usłyszeć trzech te-
norów?! Oczywiście, że warto było, bo było to wyjątkowe spotkanie z muzyką, doprawione ze smakiem porcją żartu 
i humoru oraz dopieszczone - jak zwykle przy takich okazjach – szampańskim toastem i słodkim poczęstunkiem.

śleć, że to bogactwo wrażeń i artystycznych przeżyć zawdzięczamy 
czterem kruchym kobietom, które niczym kameleony potrafią się 
wcielać w różnorakie role!

Dziękujemy Wam za to serdecznie i na progu nowego roku życzymy 
sobie i Wam, by dobra moc była jeszcze długo z Wami.

Jedna z wielu skockich miłośników piękna
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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: 
Radziejewska Lena Antonina ur. 06.01.2013 r. 
Piechocki Oliwier ur. 09.01.2013 r.  
Miłoszowski Maksymilian Michał ur. 25.01.2013 r.
Słomińska Zuzanna ur. 27.01.2013 r. 
Kubicka Oliwia Maria ur. 31.01.2013 r.
Kubiatowicz Jagna ur. 28.01.2013 r.
Słabiak Julia ur. 05.02.2013 r. 
Owczarzak Kacper ur. 06.02.2013 r. 
Dembińska Zofia ur. 31.01.2013 r. 

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Węglewska Teodora ur. 1914 r. – Dzwonowo zm. 12.01.2013 r.
Rosin Maria ur. 1928 r. – Skoki, zm. 19.01.2013 r. 
Przybylska Ewa ur. 1959 r. – Rakojady, zm. 29.01.2013 r. 
Grzywaczewski Bronisław ur. 1936 r. – Rejowiec, zm. 27.01.2013 r. 
Piechocka Teresa ur. 1931 r.- Skoki, zm. 10.02.2013 r.

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

Dynamika wzrostu i struktura 
ludności Miasta i Gminy Skoki

w latach 2000-2012

Stan na 
31.12

Liczba mieszkańców

Ogółem
Spośród ogółu

kobiet mężczyzn
zamieszkałych

w mieście na wsi

2000 r. 8 272 4 164 4 108 3 703 4 569
2003 r. 8 595 4 333 4 262 3 758 4 837
2004 r. 8 675 4 366 4 309 3 788 4 887
2005 r. 8 739 4 391 4 348 3 834 4 905
2006 r. 8 790 4 422 4 368 3 891 4 899
2007 r. 8 871 X X X X
2008 r. 8 901 4 424 4 477 3 925 4 976
2009 r. 8 998 4 475 4 523 4 009 4 989
2010 r. 9 344 4 687 4 657 4 159 5 185
2011 r. 9 498* 4 762 4 736 4 234 5 264
2012 r. 9 258* 4 673 4 585 4 155 5 103

* Liczba mieszkańców ogółem obejmuje osoby zamieszkałe na pobyt stały 
oraz na pobyt czasowy. Liczby te za lata 2011 i 2012 dla mieszkańców stałych 
wynoszą odpowiednio: 8 978 i 9 049. 

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

Uprzejmie informujemy, że w dniach

19 marca 2013 r. w godz. 800 – 1400

16 kwietnia 2013 r. w godz. 800 – 1400

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka Biblioteki I piętro)
dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki 
przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2012 rok 

oraz oddać wypełnione druki PIT.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
szkolenie w zakresie podatku VAT

oraz podatku dochodowego 
od osób fizycznych i prawnych

Od 1 stycznia 2013 roku weszło w życie szereg istotnych zmian w spo-
sobie wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. W odpowiedzi 
na prośby podatników Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu 
serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie szkoleniowe w za-
kresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 
i  prawnych w dniu 

18 marca 2013 r. o godz. 14.00
w sali Biblioteki Publicznej w Skokach.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestracje pod 
numerem telefonu 618925811, bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Skokach pokój nr 7.
Zakres szkolenia: 
1. Zmiany w podatku VAT od 01-01-2013 r. 
- metoda kasowa dla małego podatnika,
- ulga na "złe długi",
- kredyt pod zwrot VAT,
- nowe zasady fakturowania,
- kasy fiskalne - nowy limit.
2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 

- w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów.
Serdecznie zapraszamy!!!

ODLICZ KREW OD PODATKU!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honoro-

wych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia 
potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2012 roku. 

Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania 
odliczenia od podatku uzyskanej wartości zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia Opieki Społecznej. Uzyskana kwota stanowi daro-
wiznę na cele ochrony zdrowia. Kwota podlega odliczeniu od dochodu 
za miniony rok.

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
4 marca 2013 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skokach odbędzie się zebranie konsultacyjno – infor-
macyjne dla rodziców i dzieci sześcioletnich, które mają możliwość 
podjęcia nauki w klasach pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. 
Nauczyciele i dyrekcja udzielą wyczerpujących informacji dotyczących 
zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych szkoły, a także 
zaprezentują warunki lokalowe i wyposażenie placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skokach

Wiesław Berendt

UWAGA RODZICE - REKRUTACJA 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach odbywa się w okresie od 04 lutego 2013r. do 29 marca 2013r.

Wypełnione karty należy pobrać i złożyć w przedszkolu w nieprzekra-
czalnym terminie (parter pokój nr 32; piętro - pokój 41)  od poniedziałku 
do piątku w godzinach  6.30 – 14.00, czwartek 6.30 – 16.00.

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność 
zgłoszeń. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przed-
szkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie 
trwania rekrutacji deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do 
przedszkola. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu umowy 
w przedszkolu na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania umów zostanie 
podany w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
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Prowadzone pod nadzorem Urzędu Miasta i Gminy zostały sfinan-
sowane przez najemcę, tj. Przychodnię z możliwością zwrotu części 
poniesionych nakładów przez właściciela obiektu, tj. Gminę Skoki, co 
nastąpi w ramach rozliczenia płaconego przez najemcę czynszu. Zgod-
nie z tym porozumieniem dokonano przebudowy ścian, wymiany sieci 
wod-kan  i sieci co oraz wymianę instalacji elektrycznych. Dokonano 
też wymiany okien i drzwi oraz uzupełnienia tynków, ułożenia nowych 
ocieplonych posadzek i płytek podłogowych – prace te w ostatecznym 
rozliczeniu sfinansuje skocki Samorząd. 

Pozostałe roboty, tj. m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, szpa-
chlowanie i malowanie ścian, ułożenie płytek ściennych i biały montaż 
umywalek i baterii sfinansuje najemca, tj. „Falco” 

Celem dopełnienia estetyki całości, a zwłaszcza dla poprawy wa-
runków pracy personelu i warunków korzystania z usług placówki, 
właściciel Przychodni dokonał wymiany umeblowania i jej wyposażenia 
medycznego oraz wyposażył ją w komputery umożliwiające sprawdza-
nie na bieżąco uprawnienia do ubezpieczenia społecznego pacjentów. 

Edmund Lubawy 

PRZYChODNIA RODZINNA 
JAK NOWA

Dokończenie ze str. 1

PODRÓż DO NOWEJ ZELANDII
Po raz piąty, w Świetlicy Wiejskiej w Rościnnie zebrali się miłośnicy 

przyrody, a zwłaszcza ptaków. Tym razem zgromadzili się oni aby 
zobaczyć pokaz slajdów z wyprawy do Nowej Zelandii, znanego już 
w środowisku skockich przyrodników Bartosza Krąkowskiego (rok 
temu wygłosił pokaz o gęsiach). Bartek jest mieszkańcem Gminy Kisz-
kowo, z wykształcenia leśnikiem oraz z zamiłowania przyrodnikiem 
a zwłaszcza ornitologiem. 

Pokaz slajdów zawierał relację z jego ponadmiesięcznego pobytu 
z żoną na półkuli południowej. Oprócz ptaków, gatunków nigdzie 
indziej nie występujących, często niezwykle rzadkich, a czasem cudem 
ocalonych przez człowieka mogliśmy podziwiać zdjęcia zapierającej 
dech w piersiach przyrody tej jeszcze momentami nie do końca zbada-
nej przez człowieka krainy. Przyroda Nowej Zelandii z ekranu kina lub 
telewizji znana jest wielu z nam, chociażby z super produkcji „Władca 
Pierścieni”, do której wiele ujęć było kręconych właśnie tam.

Organizatorami spotkania byli jak zwykle dwaj ptasi zapaleńcy 
z Rościnna: panowie Adam Loręcki i Hubert Czarnecki, którzy planują 
już kolejne spotkanie przyrodnicze, a jego termin i temat poznamy 
wkrótce. 

Karolina Stefaniak

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
W PAWŁOWIE SKOCKIM

Wspólne kolędowanie, występy dzieci i młodzieży, rozmowy. Tak wy-
glądało spotkanie noworoczne, które odbyło się 11 stycznia w świetlicy 
wiejskiej w Pawłowie Skockim.

 Imprezę dla społeczności Pawłowa Skockiego i Stawian wspólnymi 
siłami zorganizował radny Jerzy Dembiński, sołtysi i rady sołeckie 
obu wiosek. Głównym punktem spotkania, które swoją obecnością 
zaszczycił burmistrz Tadeusz Kłos i sekretarz Blanka Gaździak, był 
występ dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe prowadzone przez 
Elżbietę Słomę. Podczas spotkania bardzo miły nastrój i przyjemną 
atmosferę zapewnił zespół Harfa pod batutą Antoniego Wiśniewskiego, 
który zaprezentował znane i mniej znane kolędy. W śpiew włączyli się 
wszyscy uczestnicy.  

Bardzo jesteśmy wdzięczni sponsorom, bez których nie udałoby się 
zorganizować uroczystości. W szczególności burmistrzowi  Kłosowi 
oraz właścicielowi skockiej cukierni Janowi Dziurce .

Jerzy Dembiński

SZKOŁA Z PCK
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Skokach przy współpracy z Polskim 

Czerwonym Krzyżem realizuje program edukacyjny dla młodzieży 
wczesnoszkolnej, w którym bierze udział 70 uczniów klas trzecich. Nad 
realizacją programu czuwają nauczyciele: Jolanta Sawińska, Danuta 
Kubicka i Stanisława Orchowicz. 

Na terene powiatu wągrowieckiego bierze udział ponad 500 uczniów 
w realizowaniu programu „Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby”, 
który został opracowany przez PCK. Dzięki programowi uczniowie 
klas trzecich mają okazje zapoznać się z ideałami głoszonymi przez 
międzynarodową organizacje CK, podstawowymi zasadami ruchu 
drogowego, zdrowia, higieny, tolerancji i wartości humanitarnych. 
Uczniowie nauczą się zasad prozdrowotnych – zwiększania udziału 
w diecie owoców i warzyw, poznają umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy, wzywania pomocy i korzystania z telefonów alarmowych 
w przypadku niebezpieczeństwa. Ponadto nauczą się przejawiania 
wrażliwości, tolerancji wobec ludzi innych ras, narodowości, przeko-
nań i wyznań, poczucia współistnienia z innymi narodami. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz legitymacje członka 
Klubu PCK. 

Młodzież wzbogaci swoja wiedzę i umiejętności, które bezintere-
sownie przekażą specjaliści: Ina Łapacz i Czarnecka z Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Agnieszka Wójtych z Komendy 
Powiatowej Policji, Marek Piekutowski z Państwowej Straży Pożarnej, 
Arun Goel – lekarz stomatolog, Jan Maćkowiak z PCK. Na zakończenie 
programu wszyscy otrzymają podziękowania i dyplomu uczestnictwa 
w programie. 

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

DBAJ O DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany 

oraz inne odpady wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się 
do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym Twym otoczeniu.
Przypominamy też, że spalanie odpadów w domowych piecach stanowi 
naruszenie przepisów ochrony środowiska i w myśl art. 71 Ustawy 
o odpadach jest wykroczeniem, którego sprawca może podlegać karze 
więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 5.000 zł. 

Obecność na jednym z najpopularniejszych 
portali społecznościowych – Facebooku, stała się 
ostatnio bardzo popularna. Niektórzy mówią na-
wet – „nie ma Cię na Facebooku, nie istniejesz”. 

Gmina Skoki wzorem wielu innych firm, 
organizacji i instytucji stworzyła swój profil na owym portalu. Strona 
„żyje” już ponad rok i jest bardzo aktywna. 

Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy posiadają profil na Face-
booku do POLUBIENIA nas, a dzięki temu zyskają Państwo ciągły 
dostęp do zapowiedzi, wydarzeń i relacji działań mających miejsce 
w Gminie Skoki. 

Wystarczy odnaleźć nas w Wyszukiwarce „Gmina Skoki”, wejść na 
nasz profil i kliknąć znaczek Lubię to! 
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INWESTyCJE, REMONTy:
• Ogłoszono przetarg na równanie i wałowanie dróg gminnych na 

terenie miasta i gminy Skoki w 2013 r. Oferty na wykonanie  usługi 
można składać do 6 marca br. Do równania i wałowania zaplano-
wano łącznie ponad 97 tys. mb dróg (przy średniej szerokości 4,5 
m). Prace równania i wałowania dróg powinny zostać wykonane do 
końca maja br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ulic osiedla Topolowa II (ulice: Jodłowa, 
Jarzębinowa i Świerkowa) wraz z kanalizacją deszczową. W wy-
znaczonym terminie swoje oferty złożyło 20 firm. Trwa weryfikacja 
złożonych ofert. Dokumentacja ma być wykonana do 30 sierpnia br.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie centralnej 
części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach. W wyznaczonym 
terminie wpłynęła 1 oferta, trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

• Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Do konkursu przystąpiło 
Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa (Wągrowiec), 
które otrzymało od gminy 20.000 zł na dofinansowanie pomocy 
hospicyjno-paliatywnej.

• Rozstrzygnięto konkurs ofert na organizację w 2013 roku zajęć spor-
towych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w kwocie 125.000 zł 
otrzymał Klub Sportowy Wełna (Skoki).

• Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji na bu-
dowę sieci wodociągowej w Sławie Wlkp. i Sławicy wraz z budową 
zbiornika retencyjnego wody. Dokumentacja techniczna kosztowała 
108.055, 50 zł. Obecnie przygotowywane są pozostałe dokumenty 
niezbędne do złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie 
zezwolenia na budowę. 

W TRyBIE ZAPyTAń O CENę:
• Wybrano wykonawcę remontów cząstkowych nawierzchni bitumicz-

nych dróg gminnych. Najtańszą ofertę tj. 68,80 zł/m2 remontowanej 
nawierzchni, przedstawiła firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, 
Białobrzycki z Gniezna. Prace remontowe rozpoczną się wiosną, po 
ustąpieniu mrozów i opadów śniegu.

• Wybrano dostawcę kruszywa z recyklingu do remontu dróg grun-
towych oraz firmę, która w bieżącym roku świadczyć będzie usługi 
transportu i rozgarnięcia kruszywa. Kruszywo w cenie od 8,61 zł/t 
do 24,60 zł/t/tonę (w zależności od frakcji) kupować będziemy od 
firmy EKO-TOM z Bolechowa, natomiast transport w cenie 9,50 zł 
/t i rozgarnięcie kruszywa w cenie 79 zł/godzinę, wykonywać będzie 
firma SĘK-TRANS, Skoki.

• Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę chodni-
ka wraz z ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej w Potrzanowie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową (za mostem) do ul. 
Borówiec. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ERDBAU wykona 
dokumentację za 8.961,16 zł.

DZIAłANIA BIEżąCE:
• Trwa akcja zimowego utrzymania dróg gminnych. Prace przy zimo-

wym utrzymaniu prowadzone są w systemie interwencyjnym tj. po 
stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk dla przejezdności 
dróg. W tym  sezonie usługi zimowe dla gminy wykonuje  Przedsię-
biorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Roszkowa. Na 
prace związane z odśnieżaniem dróg i chodników oraz usuwaniem  
gołoledzi w  styczniu 2013 r. wydaliśmy  ponad 73 tys. złotych.

• W związku z kolejnymi zmianami ustawy dotyczącymi gospodarki 
odpadami komunalnymi, przygotowywana jest zmiana uchwalonych 
w grudniu przez Radę Miejską Gminy Skoki, stawek opłat za odbiór 
śmieci. W dniu 12 lutego br. spotkaniem z mieszkańcami Skoków 

rozpoczęliśmy cykl spotkań  informacyjnych dotyczących zasad 
gospodarowania odpadami na terenie naszej Gminy. W najbliższym 
czasie planujemy takie spotkania w sołectwach.

SPRZEDAż DZIAłEK
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 

budowlanych położonych w rejonie ulicy Szkolnej w Potrzanowie tj.
- Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 45.000 zł;
- Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 45.000 zł;
- Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wywoławcza 42.000 zł;
- Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena wywoławcza 37.800 zł;
- Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena wywoławcza 57.600 zł;
- Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 ha, cena wywoławcza 32.200 zł;

Przetargi zaplanowano na 29 marca br.
• Podano do wiadomości publicznej wykaz przeznaczonych do sprze-

daży działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. Są to:
- Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 ha, cena zbycia 72.570 zł;
- Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena zbycia 47.970 zł;
- Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena zbycia 47.970 zł;
- Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 ha, cena zbycia 47.970 zł;
- Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 ha, cena zbycia 49.200 zł;
- Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 ha, cena zbycia 55.350 zł;
- Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 ha, cena zbycia 44.280 zł;
- Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena zbycia 41.820 zł;
- Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 ha, cena zbycia 47.970 zł;
- Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 ha, cena zbycia 40.590 zł;

• Podano do wiadomości publicznej informację o zamiarze odpłat-
nego przeniesienia własności gruntu działek letniskowych na rzecz 
właścicieli budynków letniskowych na nich wzniesionych. Informacja 
dotyczy dwóch działek w Sławicy tj działki nr 334 o pow. 0,0601 ha 
i działki nr 335 o pow. 0,0609 ha.

UWAGA ZMIANY 
W EWIDENCJI LUDNOŚCI

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono zostały niektóre zapisy związa-
ne z obowiązkiem meldunkowym. Zgodnie z ustawą o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 07.12.2012r.(Dz. U. Z 2012r. poz.1407) wprowadzono 
szereg ułatwień:
• Automatyczne wymeldowanie przy zameldowaniu w nowym miejscu. 

Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero 
w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie 
te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania 
się w nowym miejscu;

• Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania książeczki wojskowej;

• Umożliwiono dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie 
przez ustanowionego pełnomocnika,

• Termin na zgłoszenie zameldowania został wydłużony z 4 do 30 dni;
- Obowiązek zgłoszenia okresu wyjazdu zagranicznego jest wydłużony 

z 3 do 6 miesięcy (zgłaszamy wyjazd jeżeli jest dłuższy niż 6 miesięcy);
• Nie ma obowiązku meldunkowego do 3 miesięcy obywateli polskich 

oraz obywateli UE , obywateli państw EFTA - stron EOG oraz oby-
wateli Konfederacji Szwajcarskiej;

• Nie ma obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
• Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości i zakłady pracy 

nie mają obowiązku weryfikowania meldunku przez mieszkańców 
i pracowników;

• Zniesione zostały sankcje karne dla obywateli polskich i UE za 
niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

• W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę kontak-
tować się z pracownikiem prowadzącym ewidencję ludności, który 
udzieli niezbędnych informacji,  pod numerem telefonu 618925811. 

Katarzyna Przybysz 
Inspektor ds. społeczno-obywatelskich
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12 lutego 2013 roku w Bibliotece Samorządowej w Skokach odbyło 
się zebranie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami  Gminy Skoki 
poświęcone prowadzeniu na terenie Gminy zorganizowanego odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tematyka zebrania wywołała duże zainteresowanie, a przybyli na 
nie mieszkańcy, w tym również z terenów rekreacyjnych, zapełnili 
salę po brzegi i w trakcie przedstawianych spraw zadawali wiele pytań 
mających wyjaśnić wątpliwości jakie niosą za sobą nowe rozwiązania 
dot. gospodarki odpadami.

Burmistrz Tadeusz Kłos oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
odpowiedzialni za wdrożenie tych rozwiązań na terenie Gminy Skoki 
omówili obowiązki jakie wiążą się ze zmianą ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wypełniając ten 
obowiązek Rada Miejska Gminy Skoki podjęła stosowne uchwały 
mające umożliwić z dniem 1 lipca 21013r. zorganizowanie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę. Jedną 
z tych uchwał była Uchwała numer XXIII/162/2012, która ustalała, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 
nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących tę nieruchomości oraz stawka opłaty, którą 
ustalono na: 

-17 zł od odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny, 
-12 zł od odpadów gromadzonych w sposób selektywny,
I właśnie ta uchwała wywołała wiele kontrowersji i uwag zarówno 

władz Gminy w trakcie jej przygotowania i uchwalania, jak i samych 
zainteresowanych, to jest mieszkańców, przy czym wszyscy mieli po-
czucie ogólnej niesprawiedliwości  tych uregulowań, które w pewien 
sposób krzywdziły rodziny wieloosobowe.  Proponowane rozwiązania 
ustawowe spotkały się też z powszechną krytyką w całym kraju.

Głosy te, ostatecznie dostrzeżone zostały też przez władze państwo-
we i Sejm podjął ustawę zmieniającą swą poprzednią ustawę, którą 
następnie zajął się Senat, a ostatnio czeka ona na podpis Prezyden-
ta Rzeczypospolitej.

Nie czekając na jej ogłoszenie, Urząd Miasta i Gminy pod kierow-
nictwem Burmistrza podjął odpowiednie działania w ramach nowo 
przygotowywanych rozwiązań ustawowych. Rozwiązania te zmieniają 
metodę ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Skoki , a wysokość 
opłaty miesięcznej uzależniają od liczby osób zamieszkałych w gospo-
darstwie domowym oraz od tego czy w gospodarstwie stosuje się, czy 
też nie stosuje się segregację odpadów.
Zgodnie z tymi postanowieniami miesięczne opłaty wynosić będą:
- 19zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym stosującym segre-

gacje odpadów oraz 29zł w przypadku nie stosowania segregacji,
- 29zł w gospodarstwie domowym 2-3 osobowym stosującym segregację 

odpadów oraz 44zł w przypadku nie stosowania segregacji,
- 39zł w gospodarstwie domowym 4-5 osobowym stosującym segregację 

odpadów oraz 59zł w przypadku nie stosowania segregacji,
- 49zł w gospodarstwie domowym powyżej 5 osobowym stosującym 

segregacje odpadów oraz 74zł w przypadku nie stosowania segregacji,
Przedstawione propozycję nowych rozwiązań opłat uczestnicy spo-

tkania przyjęli z satysfakcją, jako mniej uciążliwe dla społeczeństwa. 
W trakcie zebrania poruszano też sprawy dotyczące innych rozwiązań 

związanych z przejęciem gospodarki odpadami przez Gminę, w tym m.in.: 
sprawy uruchomienia i działania Selektywnego Punktu Gromadzenia 
Odpadów, sposobu segregacji i pojemników w jakich będą musiały być 
gromadzone segregowane odpady, terminów i sposobu regulowania opłat 
oraz dotyczące sprawowania kontroli nad wypełnianiem przez poszczegól-
nych mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy i z uchwał Gminy. 

Edmund Lubawy

ZEBRANIE INfORMACYJNO-
KONSULTACYJNE 

W SPRAWIE GOSPODARKI 
ODPADAMI

Po raz XXI „Głos Wągrowiecki” ogłosił Plebiscyt 
na tytuł „Wągrowczanina Roku”. Celem plebiscytu 
jest wyłonienie najbardziej popularnego mieszkańca 
Powiatu Wągrowieckiego, który swą aktywną postawą, 
pracą, społecznikostwem, czynieniem dobra przyczy-
nił się do rozwoju Ziemi Wągrowieckiej i jej promocji 
w roku 2012. 

„Wągrowczaninem A.D. 2012” zostanie jeden z 10-ciu nominowa-
nych przez Redakcję „Głosu Wągrowieckiego” wybranych z pośród 
wcześniej zgłoszonych przez czytelników kandydatów do tego Tytułu, 
na którego zagłosuje największa liczba mieszkańców powiatu. 

Dlatego z przyjemnością informujemy, że w złotej 10-ce nominowa-
nych z nr 4 znalazł się Skoczanin Mieczysław Jarzembowski – współ-
właściciel PPHU „Wspólnota”, animator kultury, twórca grupy arty-
stycznej „Skoczki”, założyciel przedszkola prywatnego w Potrzanowie.  

Równolegle z Plebiscytem na „Wągrowczanina Roku” „Głos Wągro-
wiecki” ogłosił Plebiscyty Sportowe, a wśród kandydatów związanych ze 
sportem w poszczególnych kategoriach znaleźli się mieszkańcy Gminy 
Skoki oraz osoby związane z naszą Gminą, w tym na tytuł: 

„Sportowca Roku” w kategorii: 
- Piłka Nożna, zawodnicy „Wełny Skoki”: Tomasz Jarzembowski 10, 

Krzysztof Pawliński 16, Jakub Trojanowski 23 i Krzysztof Witkowski 24
- Lekkoatletyka: zawodnik AZS Poznań Łukasz Nowak 28, Mateusz 

Nowak 29 i Jarosław Rutkowski 30
- Chód sportowy: Łukasz Nowak 39
- Tenis stołowy: Paweł Piechowiak 49 Orły Skoki 

„Młodego Sportowca Roku” w kategorii:

- Chód Sportowy: Mateusz Nowak 50
 „Trenera Roku” w kategorii:
- chód sportowy: Wiesław Nowak 01
- piłka nożna: Trenerzy „Wełny Skoki: Tomasz Jarzembowski 06, 

Andrzej Szczepaniak 15, Michał Szymaś 16,
„Działacza Sportowego Roku” 

Andrzej Pilaczyński 16, Longin Sapieja 19 i Wiesław Szczepaniak 20.

O zdobyciu przez nominowanych Tytułów w poszczególnych ka-
tegoriach zgodnie z Regulaminami Plebiscytów decydować będzie 
liczba oddanych na nich głosów, przy czym głosować można za pomocą 
kuponów plebiscytowych zamieszczonych w każdym wydaniu „Głosu” 
lub za pomocą wysyłanych sms-ów w terminie do godz. 16:00 dnia 2 
kwietnia 2013 roku. 

Informując o powyższym zachęcamy do głosowania na kandydatów 
związanych pracą i zaangażowanych w działaniu na rzecz Miasta 
i Gminy w Skoków. 

Głosując na „Wągrowczanina Roku” wysyłamy sms na nr 72601 
o treści: GWP.(numer kandydata) – koszt wysłania sms to 2 zł + 23% 
vat, a głosując na kandydatów w kategoriach sportowych wysyłamy 
sms na nr 71601 o treści: GWSC.(numer kandydata) – koszt wysłania 
sms wynosi 1 zł + vat. 

Ogłoszenie wyników Plebiscytów i uhonorowanie zwycięzców nastąpi 
na uroczystej Gali w dniu 7 kwietnia w kinie MDK w Wągrowcu.

skoczanie 
kandydatami 

do tytułu 
„wągrowczanina roku”
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Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
18.02.2013r. pod nr ogłoszenia: 25735-2013
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-
085 Skoki, tel. 61/ 89-25-801 
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja  
istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
3. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz informacja 
o możliwości składania ofert częściowych: Równanie i wałowanie dróg 
gminnych na terenie miasta i gminy Skoki w 2013r.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie dróg gminnych 
gruntowych i tłuczniowych równiarką samojezdną oraz walcem drogowym 
celem nadania profilu  podłużnego i poprzecznego umożliwiającego szybki  
odpływu wód opadowych  z jezdni i korony drogi.
Usługa polega na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi 
z nadaniem jej prawidłowych spadków z  jednoczesną likwidacją  ubytków 
gruntowych, zaniżeń i kolein. Prace należy przeprowadzić  w odpowiednich 
warunkach  atmosferycznych (właściwa wilgotność podłoża ) gwarantujących 
utrzymanie stabilności  powierzchni drogi. 
Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego przejazdu równiarką samo-
jezdną i walcem powierzchni drogi w każdą stronę!
Łączna długość dróg wynosi 97.300 mb przy średniej szerokości równania 
i wałowania 4,5 m (od 4 do 5 m)co stanowi 437.850m2 . 
Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone  
w harmonogramie miejsca prac.
Zakres prac i odpowiedzialność wykonawcy obejmuje również: 
- organizację i zagospodarowanie zaplecza wykonywania usługi,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
- przed rozpoczęciem robót przybycie do Sołtysa wsi celem ustalenia zakresu 

wykonywanych prac i terminu ich wykonania na terenie gminy Skoki, a na te-
renie Miasta Skoki u pracownika występującego z ramienia Zamawiającego,

- po zakończeniu prac należy uzyskać potwierdzenie wykonania zakresu 
robót u Sołtysa wsi  na terenach wiejskich, na terenie m. Skoki u pracow-
nika Urzędu,

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 45-23-31-42-6 Roboty w zakresie 
naprawy dróg,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2013 r. 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający 
nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia –  zamawiający nie wyznacza szcze-
gółowego warunku  w tym zakresie,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku dotyczące-
go dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

zamawiający uzna dysponowanie równiarką samojezdną 1szt i walcem 
drogowym 1 szt,

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej - za spełnienie warunku dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę 
nie mniejszą niż 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – załączyć dowody 
opłacenia składki OC,

6.2 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
6.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
6.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w po-
stępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wyko-
nawców w oparciu o złożone dokumenty w następujący sposób:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których 
mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zamawiający żąda następujących do-
kumentów:
a) wykaz narzędzi (sprzętu) dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
b) opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdza-

jącego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej związanej z przedmio-
tem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy 
zł)- załączyć dowody opłacenia składki OC,

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wyko-
nawców w oparciu o złożone dokumenty.
6.5 W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzie-
lenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujące oświadczenia:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
W przypadku nie złożenia w/w dokumentów zamawiający nie uzna spełnienia 
warunków określonych w pkt 6 i wykluczy oferenta
7. Informacja na temat wniesienia wadium: Nie wymaga się złożenia 
wadium przetargowego.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
9. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2013 r. do godz. 1200

10. Termin związania z ofertą: 30 dni – bieg terminu związania z ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 
Nie dotyczy.
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zasto-
sowaniem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzu-
pełniających

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

Ogłasza II- przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

Przetargi odbędą się w dniu 29 marca 2013r. w godz. od 900 do 1245

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg 
ewidencji gruntów, numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wyso-

kość wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga wieczysta nie  wykazu-
je obciążeń.

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została decyzja Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o warunkach zabudowy z dnia 17.06.2009r. znak 
sprawy: RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu obejmującego dz. nr 762 (działka przed podzia-
łem geodezyjnym) w zakresie inwestycji polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z małym obiektem handlowo-usługowym. 
Warunki zabudowy:
1/ budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/ wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, do 
wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/ szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/ dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/ wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu – max. 4,5 m, 
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficznym do 
decyzji o warunkach zabudowy  

45.000,00 5.000,00 
do dnia 

25. 03. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

29.03.2013r. 
o godz. 900

2. Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
KW nie wykazuje obciążeń

j.w. 45.000,00 5.000,00 
do dnia 

25. 03.2013r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

29. 03. 2013r. 
o godz. 945

3. Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń 

j.w 42.000,00 4.500,00 
do dnia 

25. 03. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

29. 03. 2013r. 
o godz. 1030

4. Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W nr P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w 37.800,00 4.200,00 
do dnia 

25. 03. 2012r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

29. 03. 2013r. 
o godz. 1115

5. Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W nr P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w 57.600,00 6.400,00 
do dnia 

25. 03. 2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

29.03. 2013r. 
o godz. 1200

6. Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 ha 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W nr P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w 32.200,00 3.600,00 
do dnia 

25. 03. 2012r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki w dniu 
29. 03. 2013r. 
o godz. 1245

I. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. 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 wy-
przedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 25 marca 2013r. (poniedziałek)  
III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniu 29 marca  2013r. od godz. 900 do godz. 1245 (piątek) – 6 działek
IV. 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. 
V. 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 wia-
domości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony jest w sieć wodociągową. 
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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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 gruntowych położonych w Sławie Wlkp.-obręb geodezyjny Szczodrochowo 

przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

L.p.
Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji 
gruntów, numer KW

Opis nieruchomości Warunki zabudowy
Wartość 

nieruchomo-
ści w zł

Cena zbycia 
z podatkiem 

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

1. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 0 
o  p o w.  0 , 1 5 5 3  h a  
K.W nr P01B/00059197/5  
SR Wągrowiec. 

Dla terenu, na którym położona jest działka 
opracowany został „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki” 
zatwierdzony Uchwał Nr XXXVI/245/09 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r. 
Wy m i e n i o n y  p l a n  u s t a l a  w a r u n -
ki zabudowy i zagospodarowania te-
renu, dla którego został opracowany  
w zakresie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy usługowej 
oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  

Warunki  zabudowy i  zagospodarowania tere-
nu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 
1/ wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym podda-
sze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachyle-
nia od 200 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów 
dachówko-podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 
m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

59.000,00 72.570,00 Sp rzedaż 
n ie rucho-
m o ś c i 
w  d rodze 
prze targu 
u s t n e g o 
nieograni-
czonego

2. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 1 
o pow. 0,1013 ha K.W 
nr P01B/00059198/2 SR 
Wągrowiec

j.w. j.w 39.000,00 47.970,00 j.w.

3. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 3 
o pow. 0,1001 ha K.W 
nr P01B/00059199/9 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.000,00 47.970,00 j.w.

4. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 4 
o  p o w.  0 , 0 9 9 8  h a 
K . W  n r 
P 0 1 B / 0 0 0 / 5 9 2 0 0 / 0 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.000,00 47.970,00 j.w.

5. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 2 
o  p o w.  0 , 1 0 2 0  h a 
K.W nr P01B/00059204/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.000,00 49.200,00 j.w.

6. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 5 
o  p o w.  0 , 1 2 2 1  h a 
K.W nr P01B/00059205/5  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.000,00 55.350,00 j.w.

7. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 6 
o  p o w.  0 , 0 9 8 1  h a 
K.W nr P01B/00059206/2  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 36.000,00 44.280,00 j.w.

8. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 0 
o  p o w.  0 , 0 9 3 5  h a 
K.W nr P01B/00059209/3 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 34.000,00 41.820,00 j.w.

9. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 5 
o  p o w.  0 , 1 0 6 3  h a 
K.W nr P01B/00059212/7  
R Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.000,00 47.970,00 j.w.

10. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 6 
o  p o w.  0 , 0 8 9 5  h a 
K.W nr  P01B/00059213/4  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 33.000,00 40.590,00 j.w.

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

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 11 lutego 2013r. do dnia 04 marca 2013r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 
oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz http://www.gmina-skoki.pl/

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.
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Miło nam poinformować, że tego zaszczytnego wyróżnienia dostąpiła też pani Dorota Kamińska, właścicielka 
skockiej „Karczmy Kołodziej”. W związku z otrzymanym wyróżnieniem w imieniu wszystkich korzystających 
z usług naszej „Karczmy” szczerze pani Dorocie gratulujemy. 

Przy okazji informujemy, że Województwo Wielkopolskie od ponad czterech lat jest członkiem Europejskiej 
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ułatwiającej konsumentom oraz turystom dostęp do lokalnej i re-
gionalnej żywności wysokiej jakości. Po grudniowych nominacjach Wielkopolska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
liczy 53 członków – rolników, hodowców, restauratorów, rzemieślników (m.in. masarzy, piekarzy i cukierników) 
wytwarzających i sprzedających żywność naturalną, w tym ekologiczną, charakterystyczną dla regionu. 

„karczma kołodziej” 
w sieci dziedzictwa kuLinarnego wieLkopoLski

18 grudnia 2012 roku w Ośrodku Amifitoterapi: „APIHERBA” w Witosławiu 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 9 pod-
miotom gospodarczym – rolnikom, producentom i popularyzatorom oferującym 
konsumentom oraz turystom – tradycyjne regionalne produkty i potrawy wysokiej 
jakości wręczył certyfikaty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski.

Nasza „Karczma”, aby zyskać certyfikat i znaleźć się w Sieci musiała 
przejść weryfikację powołanego przez Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolski, a w swej codziennej działalności musi 
spełniać następujące warunki:
1) używać w znaczącym stopniu składniki i surowce wytwarzane 

w Wielkopolsce;
2) opisać  w szczegółach klientom, skąd wspomniane surowce i skład-

niki pochodzą;
3) produkować potrawy, które mają historyczne powiązanie z Wielko-

polską oraz rozszerzać  ofertę kulinarną Wielkopolski;
4) w przypadku, gdy produktów do jego przygotowania nie da się 

pozyska
 lokalnie, produkty te można sprowadzać  z innych regionów, pod 

warunkiem nienaruszania regionalnego wizerunku dania;
5) zawsze serwować  regionalne potrawy oznaczone w menu logo 

Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska;
6) używać logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska wyłącznie do 

promocji wielkopolskich potraw regionalnych.

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – pro-
wadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPłATNE.

Szanowni Państwo  przypominamy, że rejestracja w CEIDG jest 
całkowicie bezpłatna. Na rynku funkcjonują firmy komercyjne prze-
syłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych 
przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do 
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma 
on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez 
przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie 
ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. 

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania 
wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w ża-
den sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. 
Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia 
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawar-
tych w publicznych rejestrach CEIDG czy też Regon. Ministerstwo 
Gospodarki nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek 
spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Za-
lecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy 
z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Źródło informacji strona:  www.ceidg.gov.pl

KOMUNIKAT
dotyczy utrzymania chodników 

w okresie zimowym
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina właścicielom nierucho-

mości (współwłaścicielom, użytkownikom, zarządcom), o obowiązku 
niezwłocznego oczyszczania w sezonie zimowym chodników ze śniegu 
i lodu na długości swoich nieruchomości. 

Powyższy obowiązek wynika z art. 4 ust.1 ppkt. g Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XI/82/2007 
z dnia 27.09.2007 roku. Za nieprzestrzeganie w/w obowiązku grożą kary 
grzywny przewidziane w ustawie o utrzymaniu i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008).

Twój 1 % podatku 
ma dużą wartość!

Przekaż go na organizację 
pożytku publicznego.
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Coroczną tradycją stało się, że w pierwszym mie-
siącu nowego roku spotykają się Skoccy Strażacy, aby 
podsumować miniony rok. Jest to jeden z nielicznych 
momentów dla członków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Skokach, w którym wszyscy mogą się spotkać 
i przedyskutować wiele, często, bardzo ważnych spraw, 
które w znaczącym stopniu wpływają na poprawę 
funkcjonowania tutejszej jednostki. 

Tak też stało się i w tym roku. 26 
stycznia w sali OSP Skoki odbyło się 
Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012, 
w którym uczestniczyli Druhowie ze 
Skoków, ale również grono zaproszo-
nych gości w osobach: 
- Komendant Powiatowy PSP w Wą-
growcu st. kpt. Jacek Michalak,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP dh Andrzej Kuraszkiewicz,

- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, 
- Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Pani Ka-

mila Fredrych, 
- Komendant Gminny ZOSP RP dh Marek Gramza.

Zaproszonych gości powitał Prezes OSP Skoki, następnie miłym 
akcentem było uczczenie minutą ciszy strażaków, którzy odeszli 
z naszych szeregów na „wieczną służbę”… 

W dalszej części porządku zebrania było przedstawienie spra-
wozdań: z działalności OSP Skoki, sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu OSP Skoki za rok sprawozdawczy. 
Absolutorium udzielono jednogłośnie. 

Podczas sprawozdania Naczelnik OSP Skoki podziękował 
wszystkim druhom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do poprawy funkcjonowania jednostki w Skokach poprzez prace 
społeczne. 2012 rok był to kolejny rok owocnych zakupów specja-
listycznego sprzętu i doszkalania dla druhów ze Skoków.

Również przybyli goście nie szczędzili słów uznania, Komendant 
Powiatowy PSP podkreślił jak istotną bazę sił i środków stanowi 
OSP Skoki w czuwaniu nad bezpieczeństwem w codziennym życiu 
mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Przybyły na zebranie dh 
Kuraszkiewicz w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego dh Stefana Mikołajczaka wręczył oficjalny akt przekazania 
sprzętu do ratownictwa technicznego, o który, dzięki dotacjom, 
wzbogaciła się OSP. Gospodarz Skoków Pan Tadeusz Kłos po-
dziękował strażakom za dotychczasowy wkład w bezpieczeństwo 
mieszkańców i zapewnił dalszą współpracę, między OSP a Urzę-
dem Gminy. 

W projekcie planu działalności na 2013 rok przedstawione 
zostały wyzwania jakie stawiają sobie strażacy i tak m.in.: pozy-
skanie nowych ratowników, dalsze szkolenia i zakupy niezbęd-
nego sprzętu, ale również prace społeczne w odrestaurowaniu 
izby pamięci. 

I tak w duchu wielkiego optymizmu i z ogromem sił na nowy 
rok by stawić czoła wszystkim wyzwaniom Prezes OSP Skoki za-
kończył zebranie.

Piotr Kaczmarek
Wiceprezes OSP Skoki

rycerze św. fLoriana 
ze skoków 

podsumowaLi 2012 rok Skoccy seniorzy, członkowie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, których liczba systematycznie rośnie, 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykają się w Bibliotece. 

W trakcie zebrań omawiane są sprawy ważne dla ludzi trzeciego 
wieku, w tym dotyczące zmian w aktach prawnych i sprawy związane 
ze skockim środowiskiem. Dużo miejsca poświęca się organizacji 
życia społeczno-kulturalno-rekreacyjnego i wypoczynku seniorów. 
I ta, ostatnia tematyka cieszy się największym zainteresowaniem, 
a dowodem tego niech będzie fakt, ze planowane na miesiące letnie 
wycieczki zarówno jednodniowe, jak i te związane z dłuższym pobytem 
poza domem są już w pełni obsadzone. 

Comiesięczne zebrania służą też zacieśnianiu życia towarzyskiego 
seniorów. To w ich trakcie, składane są życzenia Solenizantom i Jubi-
latom z okazji urodzin i imienin oraz Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego. 
W trakcie ostatniego zebrania, 5 lutego br. koleżanki i koledzy najlepsze 
życzenia złożyli i gromkie 100 lat zaśpiewali pani Zofii Pogodzińskiej, 
długoletniej nauczycielce i wychowawczyni kilku pokoleń Skoczan 
z okazji 80 rocznicy Jej urodzin.

Siłą rzeczy, zimowe działania inspirowane przez Zarząd Oddziału 
są ograniczone. Jednak już można mówić o pewnych sukcesach, do 
których zaliczyć możemy zorganizowane dwóch zabaw karnawało-
wych. Pierwsza, 12 stycznia pod hasłem „Powtórka z Sylwestra”, jak 
każdego roku przyniosła niespodziankę. Tym razem była nią wizyta 
Kominiarza, który odwiedzając naszych Seniorów złożył im życzenia 
noworoczne i każdego obdarzył groszem na szczęście, a następnie 
z werwą obtańcowywał koleżanki i kolegów. Ale, że zabawa odbywała 
się w przeddzień grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy salę 
odwiedzili też Orkiestrowi Wolontariusze, którzy za datki wrzucane 
do puszek obdarowali naszych Seniorów Orkiestrowymi Serduszkami. 

Niemniej wesoło, bo przy tańcach, muzyce i wspólnym śpiewie oraz 
przy świątecznie zastawionych stołach Seniorzy bawili się i zegnali 
karnawał na „Podkoziołku” w dniu 12 lutego br. 

Ale zabawa, to nie jedyna zimowa rozrywka naszych Seniorów, były 
więc autokarowe wyprawy na „Wesele Figlara” do Poznańskiej Ope-
retki oraz do wągrowieckiego kina na polską komedię pt. „Podejrzani 
Zakochani”. Miłośnicy imprez organizowanych przez Bibliotekę 20 
stycznia br uczestniczyli w Koncercie Noworocznym – Trzech Tenorów, 
a w dniu 10 marca wybierają się na koncert Waldemara Malickiego. 
Natomiast miłośnicy aktywnego spędzania czasu w dniu 17 lutym wzięli 
udział w wycieczce pieszej nordic walking zorganizowanej pod hasłem 
„My się zimy nie boimy” w Rościnnie. 

Edmund Lubawy

z życia skockich 
emerytów
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zimowe ferie harcerzy
Już pierwszego dnia czekało nas sporo 

atrakcji, a wszystko to za sprawą sołtysa 
Rościnna a zarazem wielkiego miłośnika 
i pasjonata ptaków Huberta Czarneckiego. 
Najpierw w świetlicy odbyła się prelekcja 
połączona pokazem obrączkowania ptaków 
a następnie ciepło ubrani ruszyliśmy w las. 

Mimo zimna i nocnej pory pan Hubert pewnie 
prowadził nas do zawieszonych na drzewach 
budek lęgowych, z których wyciągał ptaszki. 
Naszym zadaniem było rozpoznanie gatunku 
skrzydlatego mieszkańca lasu a przy pomocy 
Pana Huberta określaliśmy też wiek i płeć 
mieszkańca budki. Następnie została mu 
zakładana obrączka a całe zdarzenie szczegó-
łowo opisane w specjalnej księdze.

Następny dzień też przeszedł pracowicie. Po 
śniadaniu podzieliliśmy się na zespoły, które 
wykonywały różne zadania. Starsze dziewczęta 
pod wodzą dh. Basi zamykały próby na spraw-
ności kulinarne przegotowując dla wszystkich 
obiad. Było, więc tłuczenie kotletów, obieranie 
ziemniaków czy przygotowywanie surówek. 
Druga grupa uzbrojona w pędzle i rękawiczki 
zamknęła się w pomieszczeniu OSP i zajęła 
się malowaniem budek lęgowych i obijaniem 
ich daszków papą. Wreszcie trzecia grupa zło-
żona przede wszystkim ze starszych chłopców 
udała się do pobliskiego lasu, by na sankach 
przytransportować chrust, który miał być wy-
korzystany na wieczornym ognisku.

Za nim jednak doszło do zajęć wieczornych, 
po pysznym obiedzie i chwili wypoczynku 
odbyły się biegi patrolowe. Bowiem zgod-
nie z planem pracy drużyny na zimowisku 
miały być pozamykane próby na kolejne 
stopnie harcerskie, sprawności, barwy (pra-

Część tegorocznych zimowych ferii harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej spędzili na zimowym biwaku 
w Rościnnie. Bazą pobytową była świetlica wiejska, która na trzy dni stała się naszą harcówką, stołówką, 
miejscem nauki i zabawy oraz noclegownią. 

wo noszenie plakietki drużyny) czy herb 
(prawo noszenia na mundurze plakietki  
z herbem naszego miasta). Było też zamknię-
cie próby harcerza, po której pod warunkiem 
pozytywnych wyników mogło odbyć się przy-
rzeczenie harcerskie. Tak więc z 29 uczestni-
ków zimowiska, tylko 5 nie było zaangażowane 

w różnego rodzaju „zdawanie” i to właśnie oni 
stanęli na punktach kontrolnych rozmieszczo-
nych po drogach i bezdrożach Rościnna.

Po zakończeniu biegu podsumowaliśmy 
punkty i okazało się, że wszystkie próby za-

kończyły się pomyślnie. Rozpoczęliśmy więc 
przygotowania do ogniska. Po obrzędowym 
otwarciu, mianowaniu strażników ognia, gawę-
dzie przyszedł czas na uroczyste przyrzeczenie.

Przy płomieniach palącego się ogniska, na 
leżące na biało-czerwonej fladze krzyże har-
cerskie rotę wierności harcerskiej służbie wy-
powiedzieli druhny: Anita Łukaszewka, Maja 
Kucz, Anna Zrobczyńska, Paulina Nowak i druh 
Kacper Kujawa. Zaśpiewaliśmy kilka piosenek  
i zakończyliśmy obrzędowe ognisko by po 
chwili powrócić uzbrojeni w kije gotowe do 
smażenia kiełbasek. Po posiłku chętne osoby 
stoczyły bitwę na śnieżki. 

Ostatni dzień też był pracowity. Po poran-
nych porządkach i posiłku, wybraliśmy się na 
spacer nad Jezioro Budziszewskie. Po drodze 
szukaliśmy i rozpoznawaliśmy tropy zwierząt 
oraz inne ciekawostki przyrodnicze. Ponieważ 
zimny wiatr dawał się mocno we znaki musieli-
śmy skrócić nasz pobyt na świeżym powietrzu. 
Jednak i tak nie możemy narzekać na piękną 
zimową pogodę. Ale przynajmniej dobrze 
wpłynęło to na apetyt, bowiem obiadowe 
spaghetti znikało z talerzy w błyskawicznym 
tempie. Po obiedzie przyszedł czas na porządki 
i pożegnanie z gościnną świetlicą w Rościnnie.

W tym miejscu serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, dzięki którym nasza impreza 
mogła się udać. Szczególnie panu sołtysowi 
Hubertowi Czarneckiemu, panu Edmundowi 
Geblerowi i pani Justynie Kujawa.

hm. Andrzej Surdyk HR
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feeryczne ferie z bibliotką

Uczestników ferii z biblioteką podzielono na 
cztery grupy (2 grupy dzieci starszych w wieku 
od 7 do 12 lat i 2 grupy dzieci młodszych w wie-
ku od 4 do 6 lat). Każda z grup wiekowych brała 
udział w tygodniowych zajęciach  dostosowa-
nych do możliwości percepcyjnych uczestników. 

Motywem przewodnim zajęć z dziećmi 
w wieku przedszkolnym było poznawanie róż-
nych profesji, wzbogacone zajęciami plastycz-
nymi. Była więc wizyta u strażaków, w cukierni, 
w komisariacie policji, w banku, u fryzjera i w 
kinie. Część tych zajęć wiązała się z wyjazdami 
do Wągrowca, co stanowiło dodatkową atrak-
cję dla dzieci. Swoje wrażenia z tych spotkań 
dzieci przelewały na papier w formie prac 
plastycznych. Tak więc umiejętnie połączono 
zabawę i edukację, aby zajęcia były efektywne 
i dawały frajdę dzieciom w nich uczestniczą-
cym. Uśmiechy i wypieki na niejednej twarzy 
mówiły więcej niż tysiąc słów. Tak ciekawie 
spędzonego tygodnia tylko pozazdrościć.

Trochę inną konwencję zajęć zapropono-
wano dzieciom starszym. To było pięć dni 
pełnych atrakcji i nowych doznań. Pierwszy 
dzień poświęcono na zabawy integracyjne, 
a ich efekt opiekunowie mogli odczuć w czasie 
kolejnych dni. A te obfitowały różnorodnością 
zajęć. Wycieczka do poznańskiej palmiarni 
po odrobinę wiosny i lata oraz spotkanie 
z roślinami owadożernymi, poszukiwanie 
upiora w operze czyli poznawanie teatru od 

Wszyscy uczniowie kochają ferie, ale w szczególny sposób polubili je ci, którym dane było uczestniczyć 
w zajęciach zaproponowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. A była to całkiem 
spora grupa dzieci i młodzieży, bo aż 120 osób. Chętnych byłoby z pewnością i więcej, gdyby nie ograniczona 
względami organizacyjnymi liczba miejsc.

kulis i odkrywanie nowych słów związanych 
z teatrem, bombowa przygoda, czyli wizyta 
w fabryce bombek choinkowych w Gnieźnie, 
aż  po wyprawę do historycznego Biskupina 
- to tylko część atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy tych niezwykłych ferii.

Zajęcia te miały ogromny walor poznawczy, 
a sposób ich realizacji okazał się bardzo atrak-
cyjny dla dzieci. Pamiątką z tych ferii będą 
nie tylko pamiętniki – dzienniczki, w których 
uczestnicy zapisywali i ilustrowali swoje wraże-
nia, ale także bombki z imieniem przywiezione 
z gnieźnieńskiej wytwórni. 

Dla organizatorów ferii i opiekunów dzieci 
było to spore wyzwanie, bo wymagało   umie-

jętności pedagogicznych w zapanowaniu 
nad tak liczną gromadką. Jednak radość, 
jaką emanowały dzieci, ich ciekawość świata 
i dociekliwość były najpiękniejszym podzię-
kowaniem. To były dwa tygodnie nowych do-
świadczeń, które utwierdzają w przekonaniu, 
że największą radością i nagrodą jest uśmiech 
dziecka. Dla takich chwil warto pracować, 
działać i myśleć o kolejnych przedsięwzięciach 
dla najmłodszych mieszkańców. Może za lat 
kilka lub kilkanaście to któreś z nich będzie 
animatorem działań kulturalnych w naszej 
gminie zgodnie z powiedzeniem, że „czym 
skorupka za młodu nasiąknie...”?   

I.K.
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Zgodnie z planem rozpoczęty został w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach projekt pn.: 
„Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu Gminy Skoki” Projekt współfi-
nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”.

maLi skoccy podróżnicy
odsłona 1

W projekcie chęć uczestnictwa zgłosiło 150 dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Każde dziecko otrzymało „wyprawkę 
podróżnika” (notes i długopis) do zapisywania i rysowania tego, co zda-
niem dzieci będzie dla nich najbardziej interesujące podczas spotkań. 

Pierwsze spotkania pn.: Afryka- śladami Stasia i Nel (dzieci z klas 
1-3) i Afryka – tam gdzie żyją słonie i żyrafy (dzieci w wieku przed-
szkolnym) odbyły się w dniach 30 i 31.01.2013 roku w Sali Biblioteki 
w Skokach. 

afryka – śLadami stasia i neL

Przez Czarny Ląd przejechały dzieci szlakiem, który ponad 100 
lat temu przemierzyli bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy”. Podczas podróży czekało na nie wiele przy-
gód – rejs statkiem po Nilu, przejazd wysłużonym pociągiem przez 
pustynię Nubijską, a także przeprawy ciężarówkami przez afrykań-
skie bezdroża. Wspólnie z podróżnikiem - przewodnikiem panem 
Marcinem Złomskim  dzieci wybrały się na safari, podczas którego 
spotkały wiele znanych dzikich zwierząt. Podziwiały również piękno 
afrykańskiego krajobrazu: zielone góry Siemen w Etiopii, piaszczyste 
plaże Zanzibaru oraz rozłożyste baobaby, które były schronieniem dla 
wędrujących po Afryce Stasia i Nel. Podróż trwała 2 godziny  z przerwą, 
w trakcie której uczestnicy spotkania poczęstowani zostali bananami. 

afryka - tam gdzie żyją słonie i żyrafy

Dzieci wędrowały  przez pełne dzikich zwierząt sawanny Afryki. 
Spotkały słonie i słoniątka, żyrafy, zebry, nosorożce, pluskające się 
w wodzie hipopotamy, przyjrzały  się zalotom lwów. Dowiedziały się  
jak w Afryce żyją ludzie, spotkały  też  mamy z dzieckiem w chuście 
i dzbanem na głowie. Dowiedziały się  z czego można zrobić turban, 
który ochroni nas przed słońcem w podróży po afrykańskich bezdro-
żach, o baseniku z zimną wodą w centrum pustyni, a  także dlaczego 
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pragnienie najlepiej gasi słodka, gorąca herbata. Przekonały się że 
Afryka to nie tylko pustynia.  Smaczne banany, które dzieci zajadały 
podczas przerwy dopełniły afrykańskiego klimatu. 

Gosia Preuss-Złomska i Marcin Złomski – socjolog i kontrabasista, 
których połączyła pasja podróżowania. Gdy poznali się na pokazie slajdów 
on miał już za sobą wędrówkę w głąb peruwiańskiej dżungli, przemierzył 
Afrykę od Kairu do Kapsztadu i odwiedził klasztory buddyjskie w Tybecie; 
ona wspinała się w górach Azji i podziwiała bezkres mongolskiego stepu. 
Od tej chwili wyjeżdżali już razem, aby w końcu ruszyć w 10-miesięczną 
podróż poślubną dookoła świata. Gnani wciąż przed siebie przemierzyli 
ponad osiemdziesiąt krajów na sześciu kontynentach. Niedawno wrócili 
z pierwszej podróży we trójkę z 10-miesięczną córką Zosią.

Swoimi wrażeniami dzielą się prowadząc wyprawy na krańce świata, 
podczas pokazów slajdów podróżniczych, a także na 5stronaswiata.
pl. Wydali album fotograficzny „Indonezja. W cieniu wulkanów”. Są 
autorami tras trampingowych do Argentyny, Chile, Indonezji, Meksyku, 
Maroka, Mali oraz Portugalii.
Organizator spotkań – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. 

Elżbieta Skrzypczak 
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Uroczystego otwarcia balu dokonali: Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Robert Rogaliński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
Tadeusz Kłos, który ufundował kolorowe piłki plażowe dla uczestni-
ków. Na balu nie zabrakło gości wśród których znaleźli się  Sekretarz 
Gminy Blanka Gaździak oraz Przewodniczący Rady Gminy Skoki 
Zbigniew Kujawa.

Na sali panowała niezwykle miła i wesoła atmosfera. Uczestnicy 
w barwnych strojach bawili się w rytm muzyki serwowanej przez 
Pana Krzysztofa Koniarka, który po raz kolejny porwał wszystkich 
do wspólnej zabawy.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji balu kieruje-
my do Pana Krzysztofa Koniarka, Pana Jana Kaczorowskiego, Pani 
Wiesławy Andrzejczak, Pani Lidii Inda, Pani Karoliny Rohde, Pani 
Hanny Trąbka, Pana Wojciecha Marciniaka, Anny Lisieckiej i Pa-
tryka Loręckiego.

Danuta Urbanowicz

Nie jest łatwo usadzić do wspólnego zdjęcia 
trzy niezwykle ruchliwe i ciekawskie dziew-
czynki, tj. Amelkę, Klaudię i Paulinkę Trze-
ciak. A jednak się udało, co Państwo możecie 
zobaczyć. 

Mama dziewczynek pani Wioletta z radością 
mówi, iż wszystkie one rozwijają się prawidło-
wo, nie chorują i są dla wszystkich ogromnym 
szczęściem.

Wszystkiego Najlepszego!
Karolina Stefaniak

trojaczkom stuknęły 2 lata!

iii bal karnawałowy 
dla osób niepełnosprawnych
23 stycznia 2013 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Parkowej w Skokach odbył się III Bal 

Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 
oraz Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” w Skokach. W tym roku tematem 
przewodnim balu był styl disco.
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CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 15 lutego 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie 

:  żyto na mąkę ok. 760 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 1020  zł/t, 
jęczmień na kaszę ok. 790 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny 
skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie : pszenica 
na paszę do 1000 zł/tona, pszenżyto do 900 zł/t, jęczmień na paszę 
w cenie do 800 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : 
pszenżyto, jęczmień  45 - 50 zł, pszenica do 60 zł za 50 kg. Ziem-
niaki jadalne 0,60 - 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw 
: marchew, cebula, cz.buraczki do 1,5 - 2,0 zł/kg, pietruszka 5,0, 
seler do 4,0 zł/kg, kapusta biała ok. 0,80 zł/kg, pomidory do 8,00 
zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,00 zł/kg. Jaja kurze 0,60 – 0,70 zł/szt.

CENy TUCZNIKóW I ByDłA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  15 lutego 2013) – średnio 4,80 

zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 150 – 170 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych 
około  10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła 
rzeźnego dość korzystne – i tak: byki około 6,60 -  7,00 zł/kg plus 
VAT, jałówki 5,20 – 5,50 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. 
Mleko w skupie w cenie około 0,88 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń 15 LUTEGO 2013 R.
Ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1430 (rok temu 1450) 

zł/t, mocznik ok. 1745 (rok temu 1730) zł/t, sól potasowa ok. 1800 
(rok temu 1950)  zł/t, Polifoska  „4”ok. 1870 zł/tona, Lubofoska 
„4” ok. 1140 zł/t. Otręby pszenne do 840 zł/tona. Śruta sojowa do 
2500 zł/t – rok temu max. 1875 zł/t, śruta rzepakowa do 1300 zł/
tona – rok temu ok. 1125 zł/t. Cena oleju napędowego teraz śred-
nio około 5,53 - 5,59 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,71 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 820 

zł, żyto średnio 850 zł za 1 tonę, pszenżyto 720 zł/t, jęczmień był 
w cenie  ok. 700 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie niższa o 0,20 zł jak rok temu, 
a średnio 1,20 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal ob-
niża się stan pogłowia trzody chlewnej. Według rolników główną 
przyczyną tego jest niska opłacalność chowu tuczników. Wyższe niż 
rok temu są ceny śruty sojowej, rzepakowej i koncentratów paszo-
wych. Podobna jak rok temu jest cena otrąb, trochę niższa oleju 
napędowego. Nieco wyższa niż rok temu jest cena ziemniaków 
jadalnych. Cena skupu suchego ziarna kukurydzy ok. 920 zł/tona. 

Warunki pogodowe na razie sprzyjają zasiewom ozimym. Luty 
mnie „zimowy” niż rok temu. Kilkustopniowe mrozy nie powinny 
szkodzić uprawom. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne 
dla rolnictwa czas pokaże. 

Uwaga rolnicy – od 15 stycznia br. Banki  mają możliwości udzie-
lenia rolniczych kredytów preferencyjnych. ARiMR ma środki na 
dopłaty do kredytów preferencyjnych, w tym na zakup gruntów 
i na inne inwestycje. Czy będą dostępne jeszcze takie kredyty 
w całym 2013 r trudno powiedzieć – rolnicy tego oczekują. Jakie 
będą kredyty roln. po 2013 r jeszcze  nie znamy.

Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze wzglę-
dów finansowych. Pewna część rolników już w grudniu - styczniu 
otrzymała dopłaty za 2012 rok. Aby się przekonać czy rolnik dostał 
już dopłaty należy pytać w Banku. Łącznie płatności JPO i UPO 
razem na 1 ha jest za 2012 rok ok. 40 zł mniej niż za  2011 rok. 

Płatność ONW jest tak jak w poprzednich latach tj. 179 zł/ha. 
Większe gospodarstwa są zaskoczone, że za 2012 rok mają pewne 
obniżenia w dopłatach – jest to związane z „modulacją dopłat” 
jaka obowiązuje od 2012 roku. 

Tylko do końca lutego br rolnicy mogą składać wnioski o do-
płatę do „paliwa rolniczego” , tj. oleju napędowego zakupionego 
w okresie sierpień 2012 – styczeń 2013 rok. Dopłata jest na po-
ziomie jak w roku 2012. 

 Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” ku-
pionego jesienią 2012 r oraz wiosną 2013 rolnicy mogą składać 
w ARR  do 25 czerwca 2013 r. Zachęcam rolników, aby w miarę 
możliwości finansowych zakupili materiał siewny zbóż jarych. Ceny 
są wysokie – na obniżkę trudno jednak liczyć.

Uwaga rolnicy – można zapisać się na „szkolenie ochrony ro-
ślin”, tj. w celu uzyskania zaświadczenia do wykonywania zabiegów 
(opryski) ochrony roślin. Jest to ważne dla tych rolników, którym 
ważność takiego zaświadczenia w tym roku się skończyła. Szkolenie 
planowane jest w dniach 12 - 13 marca. Zapisy u Delegatów do 
Izby Rolniczej lub informacje u doradcy rolników.

W dniu 19 marca o godz. 11 – tej w Sali Biblioteki w Skokach 
odbędzie się szkolenie dla rolników na temat „Zalecanych do 
uprawy odmian zbóż” oraz na temat Wniosków o dopłaty bezpo-
średnie w 2013 r. Zapraszam Rolników !

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

ARIMR OSTRZEGA PRZED 
OSZUSTAMI!

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski 
otrzymują pisma,  opatrzone logotypem łudząco podobnym 
do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca 
do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, 
w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.

Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą 
drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej”. Dalej wskazuje, że 
korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie „spokój, relaks 
i beztroski sen” i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do 
wpłaty 246 zł, z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. Anonimowy 
autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać skorzystanie z jego 
propozycji.  Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego 
wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku 
o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik 
otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika 
wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, 
także jest bezpłatne. 

W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego 
i prosi o zignorowanie go. ARiMR nie prowadzi bowiem odpłatnej 
działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wspar-
cia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których 
umieszczono nazwę „ARMiR” łudząco podobną do skrótu ARiMR 
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak gra-
ficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że 
może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega 
przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakich-
kolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. 
Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowa-
nia się z naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma 
powstały w ARiMR. W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo 
wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów ścigania. 

DKS
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Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS 
o puchar Starosty Wągrowieckiego

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
W GOŁAŃCZY

W ramach Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS o Puchar Staro-
sty Wągrowieckiego 2 lutego br. w Gołańczy rozegrano Turniej Piłki 
Siatkowej w kategorii pań i panów. Zwycięzcami Turnieju w obu ka-
tegoriach zostały i złote medale zdobyły reprezentacje Gminy Skoki. 
Składy osobowe naszych reprezentacji i wyniki poszczególnych meczy 
Turnieju przedstawiają się następująco. 

Kategoria Pań: Izabela Fidos, Gabriela Fidos, Sara Sobik, Dominika 
Szczepaniak, Małgorzata Kucharska, Patrycja Kobryś, Monika Oksza-
Skibińska i Jagoda Węglarz.

Skoki – Damasławek 2:0
Skoki – Gołańcz 2:0
Skoki – Mieścisko 2:0
Kategoria Panów: Jakub Berendt, Aron Becker, Bartosz Kramer, 

Radosław Kramer, Piotr Słoma, Szymon Jankowski, Łukasz Miodu-
szewski i Artur Glapa. 

Skoki – Damasławek 2:1
Skoki – Gołańcz 2:0
Skoki – Wągrowiec 2:0
Skoki – Mieścisko 2:1
W imieniu organizatorów Turnieju pamiątkowe medale członkom 

naszych zwycięskich drużyn wręczyli z ramienia Starosty Powiatu 
Wągrowieckiego Członek Zarządu Powiatu Andrzej Wieczorek, a w 
imieniu Rady Powiatowej LZS Marek Szeszycki. 

CO BĘDZIE POKAżE CZAS, 
CZYLI „WEŁNA” W PRZEDEDNIU 

RUNDY WIOSENNEJ
Po niewątpliwym sukcesie jakim był awans „Wełny” do IV Ligii 

Piłkarskiej, Skoczanie przekonali się że łatwiej awansować, niż 
utrzymać się w Lidze, gdzie w jakimś sensie kończy się amatorstwo, 
a zaczyna zawodowstwo.  Mimo poczynionych przez Zarząd pewnych 
zmian w reprezentacji i rezygnacji z usług trenera Włodzimierza 
Michalskiego nasza „Wełna” zakończyła sezon jesienny na ostatnim 
miejscu w Tabeli. 

Sytuacja ta zmusiła Zarząd Klubu do bardziej zdecydowanych dzia-
łań związanych ze zdobyciem sponsorów oraz zmian organizacyjnych 
i kadrowych. Zaowocowało to zaangażowaniem Tomasza Bekasa, 
byłego zawodnika, a zarazem asystenta szkoleniowca „Polonii” Środa 
na stanowisko trenera. Ten doświadczony piłkarz, który karierę zawod-
nika rozpoczął w SKS 13 Poznań, a kolejno grał w Klubach: „Lech” 
Poznań, „Lechia” Zielona Góra, „Obra” Kościan, „Pogoń” Świebodzin, 
„Aluminium” Konin, „Kujawiak” Włocławek, „Zawisza” Bydgoszczy, 
„Unia” Janikowo, „Warta” Poznań i „Wisła” Płock obowiązki trenera 
piłkarzy „Wełny” rozpoczął 8 stycznia br. 

Ale pozyskanie obiecującego trenera, który przyrzeka, że w razie 
potrzeby zasili swych podopiecznych stając w ich szeregach na mu-
rawie, to nie jedyne zmiany zaszłe w Klubie. Skład osobowy Skoczan 
wzmocnił też kolega jej trenera, dotychczasowy zawodnik „Polonii” 
Środa Krzysztof Błędkowski, a Zarząd Klubu prowadzi rozmowy w celu 
pozyskania dalszych zawodników. 

Te skoordynowane działania, połączone z licznymi treningami 
mającymi poprawić formę zawodników i taktykę ich gry na boisku, 
pozwalają żywić nadzieję na wypracowanie lepszych wyników w rundzie 
wiosennej, co w efekcie winno zaowocować poprawą miejsca w Tabeli 
i utrzymaniem się w IV Lidze. 

Pewnym sprawdzianem efektów tych działań są rozegrane przez 
naszych zawodników mecze sparingowe w dniach: 

- 26 stycznia na boisku w Wągrowcu z „Sokołem” Damasławek 
z wynikiem 4:1; strzelcami bramek byli: Grzegorz Meller – 2 oraz Eryk 
Nadworny i Krzysztof Błędkowski. 

DWA MEDALE SKOCKIEGO 
ChODZIARZA JUNIORA 

12 stycznia tego roku Mateusz Nowak, młodszy brat łukasza – 
olimpijczyka z Londynu, wywalczył w Kaliszu I miejsce w chodzie 
sportowym na dystansie 3 km podczas Halowych Mistrzostw Wielko-
polski juniorów młodszych w lekkoatletyce, uzyskując czas 13:30.17.

Kilka dni później 25 stycznia w Spale koło Tomaszowa Mazowiec-
kiego w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich miały miejsce Halowe 
Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. Świetny wynik uzyskał jedyny 
przedstawiciel UKS „SKOCZEK” Skoki Mateusz Nowak, który 
w chodzie na dystansie 5 km wychodził I miejsce, złoty medal i uzyskł 
tytuł Halowego Mistrza Polski Juniorów Młodszych. Uzyskany wynik 
23:28.33 jest nowym rekordem życiowym młodego sportowca, aktualnie 
ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Wągrowcu. Trenerem 
jest tata Wiesław Nowak, nauczyciel skockiego Gimnazjum. Warto za-
uważyć, iż wyniki jakie uzyskał Mateusz w ubiegłym roku zaowocowały 
powołaniem do Kadry Polski na rok 2013.

PIERWSZE PODIUM W hALI 
DLA ŁUKASZA NOWAKA

W dniach 16 – 17 luty br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Spale miały miejsce Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. 
Bardzo dobrze zaprezentował się mieszkaniec Skoków, olimpijczyk 
z Londynu łukasz Nowak zdobywając brązowy medal w chodzie na 
5000 m w czasie nowego rekordu życiowego 19:18,66. (poprawa o ok. 
26 sek.)

Dwa dni po powrocie ze zgru-
powania w RPA, Łukasz zaliczył 
pierwszy start w tym roku. Halowe 
Mistrzostwa Polski w hali nigdy nie 
,,dały" mu miejsca na podium, aż do 
tych zawodów. Będąc w ciężkim tre-
ningu przygotowawczym do sezonu 
zasadniczego w lecie Łukasz zdecy-
dowanie się poprawił co świadczy, 
że praca jaką wykonuje z trenerem 
Kadry Polski Krzysztofem Kisielem 
idzie w dobrym kierunku. Całą 
pierwszą część sezonu będzie praco-
wał w główniej mierze nad poprawą 
szybkości, a więc starty na krótszych 
dystansach, co powinno dać w kon-
sekwencji zdecydowaną poprawę na 
koronnym dystansie 50 km podczas sierpniowych Mistrzostw Świata, 
które w tym roku odbędą się w Moskwie w połowie sierpnia.

Gratulacje dla wszystkich którzy zdobyli medale oraz dla tych, którzy 
,,łamali" swoje rekordy życiowe, bo poziom tegorocznego czempionatu 
krajowego w chodzie był naprawdę imponujący.
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- 8 lutego na boisku w Poznaniu z „Kotwicą” Kórnik z bezbramko-
wym remisem.

- 16 lutego na sztucznej murawie w Wągrowcu z „Polonią” Chodzież, 
z wynikiem 3:0; strzelcami bramek byli: Radosław Modlibowski – 2 
i Błażej Rajewski. 

SEZON TURYSTYCZNY 
ROZPOCZĘTY!

Ponad 100 piechurów wyposażonych w kije nordic walking wyruszyła 
na trasę 6 km pieszej wycieczki w dniu 17 lutego pod hasłem „My się 
zimy nie boimy”.

Miejscem startu i mety była świetlica wiejska w Rościnnie. Aura tego 
dnia była sprzyjająca, nie było zimnego wiatru, las w okolicach Skoków 
i Rościnna przyprószony był śniegiem, z utęsknieniem wypatrywano 
słońca, które jednak nie wyjrzało z za chmur.

Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. Wy-
cieczka otwierała także sezon turystyczny w „Puszczy Zielonka”. 

Uczestników wyprawy śledziła kamera TVP Poznań. Zachęcamy do 
obejrzenia relacji na antenie poznańskiej telewizji w programie Kalej-
doskop Wielkopolski w dniach 3 i 10 marca (niedziele) o godz. 17:15.

Kolejna piesza wyprawa planowana jest na 16 marca do „Śnie-
życowego Jaru”. Szczegóły niebawem na stronie internetowej www.
gmina-skoki.pl

Do zobaczenia na szlaku. 
Karolina Stefaniak

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europej-
skiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Szanowni Państwo
W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”  Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka „7 Ryb” ogłasza konkursy na dofinansowanie 
w ramach środka:

4.1.1 i 4.1.2 - termin składania wniosków: 
31.01.2013 do 04.03.2013

oraz
4.1.3 i 4.1.4 -termin składania wniosków: 

18.02.2013 do 19.03.2013

Wnioskodawcami mogą być m.in. przedstawiciele: sektora publicz-
nego, sektora gospodarczego oraz sektora społecznego, w tym osoby 
mające status rybackości  lub chcące podjąć i rozwinąć działalność 
gospodarczą  na terenie 7 gmin: Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, 
Szamocin, Wągrowiec, Wyrzysk.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki prosimy 
o kontakt z Biurem LGR „7 Ryb” zlokalizowanym przy  
ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu lub drogą telefoniczną/e-mailową tel. 
kom. 506 256 186, tel. 67 254 74 41, e-mail stowarzyszenie7ryb@
wp.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.7ryb.pl

ALOJZY PAChOLSKI PONOWNIE 
PREZESEM KOŁA PZW NR 120 

W SKOKACh
W niedzielę, 3 lutego br. z udziałem 33 członków odbyło się Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Nr 120 w Skokach. Zebranie 
swą obecnością zaszczycił Burmistrz Tadeusz Kłos, który dziękując 
wędkarzom za ich włączanie się w życie społeczno- organizacyjne 
Gminy, a szczególnie za ich działania na rzecz środowiska przedstawił 
też zamierzenia inwestycyjne Gminy Skoki na rok 2013 i na najbliższe 
lata. Gośćmi zebrania byli też Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Skoki Zbigniew Kujawa, przedstawiciel Okręgu Poznańskiego PZW 
Kazimierz Mikołajczak oraz członek Bractwa Kurkowego Franciszek 
Baranowski. 

W trakcie zebrania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności 
ustępujących władz Koła za okres minionych 4 lat – o działalności tej 
staraliśmy się na bieżąco informować naszych czytelników – zebrani ak-
ceptowali działalność i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Zgodnie z Regulaminem Związku dokonano wyboru nowych władz, 
które kierować będą działalnością Koła w okresie najbliższych 4 lat, 
a więc:

- Prezesa, którym ponownie został Alojzy Pacholski, 
- członków Zarządu, który w sobotę 9 lutego ukonstytuował się 

w sposób następujący: Jerzy Ślósarczyk – zastępca Prezesa, Wojciech 
Kłosowski – zastępca Prezesa ds. młodzieży, Zbigniew Kujawa – 
Skarbnik, Piotr Babrakowski – Sekretarz, Karol Neuman – Gospodarz, 
Jacek Dudek - członek Zarządu ds. Sportowych (Kapitan Sportowy), 
Andrzej Szymczak – członek Zarządu ds. ochrony środowiska, Andrzej 
Janiszewski – członek Zarządu. 

- Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jarosław Pa-
chela, a członkami Marek Kubicki i Dariusz Bałażyk. 

- Skład Koleżeński w składzie: Romuald Dudek - przewodniczący 
oraz członkowie Leszek Dudek i Edmund Lubawy.

- Rzecznika Dyscyplinarnego Błażeja Szcześniaka. 
Delegatem na Zjazd Okręgowy Poznańskiego PZW wybrano Alojzego 

Pacholskiego, a jego Zastępcą Jerzego Ślósarczyka. 
W dalszej części zebrania 

uchwalono preliminarz budże-
towy i Plan Pracy Koła na rok 
2013, w którym obok cyklicz-
nie organizowanych imprez 
zaplanowano zorganizowanie 
pobytu w Skokach wędkarzy 
z Gmin Bardowick z Niemiec 
i Drechterland z Holandii. 
Poinformowano też o wyso-
kości składek członkowskich 
i wysokości opłat jakie w roku 
2013 będą obowiązywać za 
wędkowanie na wodach PZW. 

Zebranie posłużyło też do 
ogłoszenia wyników rankingu i wręczenia statuetek najlepszym wędka-
rzom roku, którymi w roku 2012 zostali: w Kategorii Juniorów – Adrian 
Dudek, a w kategorii Seniorów Dariusz Bałażyk. 

Edmund Lubawy
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Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, 
tańczą różne przebierańce

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale 
i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla 
dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. W naszym przedszkolu taki bal odbył się 30 stycznia.  
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się 

w rytm muzyki. Były wróżki, motylki, księżniczki, królewicze i wiele in-
nych barwnych postaci. Podczas trwania zabawy odbyły się różne quizy 
i konkursy. Tak długo oczekiwana zabawa dostarczyła przedszkolakom 
wiele radości i pięknych przeżyć.

„Mali skoccy podróżnicy”
Starszaki z naszego przedszkola biorą udział w projekcie “Mali 

skoccy podróżnicy”, który odbywa się w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Skoki. Podczas dwóch odbytych spotkań zwiedziliśmy już 
Afrykę i Nową Zelandię. Kolejne spotkania z ciekawymi podróżnikami 
przed nami. Mamy nadzieję, że będą one równie ciekawe, a może nawet 
ciekawsze niż te już odbyte. Czekamy z niecierpliwością.

Konkurs
Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym.

Temat: ZIMOWy KRAJOBRAZ
Cele konkursu: rozwijanie ekspresji plastycznej oraz kreatywności 

dzieci; inspirowanie do poszukiwania różnorodnych rozwiązań pla-
stycznych, ciekawych materiałów i technik, wymiana doświadczeń 
estetycznych, metodycznych, plastycznych.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - 3-4 latki
II grupa - 5-6latki
3. Technika wykonania prac – dowolna, płaska, format A-4, A-3.
4. Każda praca powinna posiadać metryczkę (zamieszczoną na 

odwrocie pracy) zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz 
wiek dziecka, nazwę i adres placówki, adres e-mail, telefon kontaktowy, 
imię i nazwisko opiekuna.

5. Termin nadsyłania prac: 28.02.2013r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

Prace należy dostarczyć na adres: 
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE im. KUBUSIA PUCHATKA
UL. SIENKIEWICZA 19, 62-085 SKOKI
Z DOPISKIEM „KONKURS PLASTYCZNY”
6. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace.
7. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem; samodzielność wyko-

nania pracy; oryginalność i estetyka pracy; ogólny wyraz artystyczny;
8. Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce we wszystkich gru-

pach wiekowych.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.03.2013r., a wyniki zostaną 

umieszczone na stronie internetowej
10. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla 

opiekunów zostaną przesłane pocztą. Nauczycieli chcących otrzymać 
potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o przesłanie zaadre-
sowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem pocztowym.

11. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac 
jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację.

12. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do: 
Małgorzata Futro nr tel. 500134676

Bal karnawałowy
W oddziałach Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, w łosińcu 

oraz Rejowcu, w styczniu 2013 roku odbyły się baliki karnawałowy. 
W Łosińcu tematem przewodnim balu były postacie z bajek. Dzieci 

prezentowały swoje kostiumy, mówiąc za kogo się przebrały, następnie 
była wspólna zabawa przy muzyce, tworzenie długiego węża. Zostały 
przeprowadzone konkursy i zabawy tj. taniec z balonami, taniec 
w parach z balonem przywiązanym do nogi, taniec „rock and roll” 
na gazecie, walc kotylionowy. Po wspólnej zabawie dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek.

W Rejowcu balik poprowadziły: Klaun, Indianka i Czarownica. 
Dzieci poprzebierane w piękne i kolorowe stroje, brały udział w wielu 
konkursach. Każde dziecko miało okazję wykazać się w zabawach takich 
jak: kto zbierze największą ilość ryżu słomką, konkurs ten wygrał Patryk 
Malczewski; Kto zje najszybciej zawieszonego na sznurku piernika, 
wygrała Agata Nowicka, tańce z balonem, tańce na gazecie i wiele, 
wiele innych zabaw, którym w przerwach towarzyszyły wesołe pląsy. 
Balik wszystkim się bardzo podobał i czekamy na następne okazje do 
przebierania się.



21

Szkoła miejscem wypoczynku 
podczas ferii

Ferie zimowe to czas relaksu a także wytchnienia po żmudnych 
zmaganiach szkolnych. Dzieciom należy się odpoczynek, aby mogły 
na nowo podjąć pracę. 

Z sondaży i rozmów wynika, że bardzo nieliczna grupa może liczyć na 
wyjazd z rodziną albo na zorganizowane zimowiska. Najczęściej jest to 
spowodowane sytuacją materialną lub trudnościami organizacyjnymi. 
Znając środowisko lokalne, problemy rodziców i zapotrzebowanie 
uczniów, nasza szkoła każdego roku organizuje swym podopiecznym 
zimowy wypoczynek. 

Nauczyciele w czasie urlopu, bez gratyfikacji pieniężnej zapewniają 
opiekę i różnorodne zajęcia, z harmonogramem których uczniowie 
zapoznali się jeszcze przed feriami. Największym powodzeniem cie-
szyło się pięć bezpłatnych wycieczek na basen i do kina w Wągrowcu, 
w których uczestniczyło 200 uczniów. Jedna z grup dodatkowo brała 
udział  w warsztatach malowania na szkle. Nauczyciele zaprosili  na 
maratony filmowe do szkoły, która dysponuje bogatą filmoteką i dosko-
nałym sprzętem multimedialnym. Dbający o kondycję fizyczną i lubiący 
rywalizację sportową mogli wziąć udział w turniejach piłki ręcznej, 
siatkowej i koszykówki. Grupa dziewcząt pilnie uczyła się robótek 
ręcznych, która to umiejętność doskonale wypełnia zimowe wieczory, 
a także uczy cierpliwości i wytrwałości. Zwolennicy prac manualnych 
uczyli się sztuki orgiami i uczestniczyli w zajęciach artystycznych. 
Członkowie różnych kół zainteresowań kontynuowali swoje pasje 
także w czasie ferii i przygotowywali się do czekających ich niebawem 
konkursów. Młodzi przyrodnicy, doskonaląc swój warsztat pracy, 
wykonywali doświadczenia przyrodnicze. Szachiści rozegrali niejedną 
ekscytującą partię podczas turnieju szachowego. Członkowie ZHP 
wykorzystali czas wolny na biwak, podczas którego zdobywali nowe 
sprawności i zawiązywali nowe znajomości.

Szeroka gama zajęć uwzględniająca zainteresowania dzieci, bezpłat-
ne uczestnictwo i profesjonalna opieka to najlepsza oferta spędzenia 
ferii na terenie naszego miasta.

Program pierwszej pomocy 
„Super Wiewiórka”

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, ucznio-
wie klas trzecich przystąpili do programu PCK „Super Wiewiórka”. 
Jego celem jest zapoznanie dzieci z zagadnieniami bezpieczeństwa, 
kształtowanie nawyków higienicznych, postaw tolerancji i wrażliwości 
oraz przygotowanie do integracji europejskiej.

Każdy z uczestników programu otrzymał legitymację członkowską 
oraz książeczkę Super Wiewiórki. Nauczyciele w oparciu o program 
chcą zaszczepić wśród swoich wychowanków idee PCK.

Wychowawcy klas trzecich

Walentynki
Z okazji Święta Zakochanych Samorząd Szkolny zorganizował dla 

uczniów klas IV-VI dyskotekę, podczas której bawiło się 120 dzieci. 
Organizatorzy ufundowali pięknego pluszaka za najpiękniejszy taniec. 
Uaktywniła się jak co roku poczta walentynkowa, za pośrednictwem 
której uczniowie mogli przesłać życzenia dla darzonych uczuciem sym-
patii. W dzień św. Walentego wszyscy zostali obdarowani serduszkami, 
mającymi przypominać, że przyjaźń warto okazywać nie tylko od święta.

Sukcesy młodych miłośników historii
Początek lutego był bardzo pracowity dla miłośników historii ze 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Już w sobotę 

2 lutego wzięli udział w Finale Wojewódzkim V Konkursu Wiedzy 
o Powstaniu Wielkopolskim w Poznaniu. 

Opłaciło się poświęcić godziny feryjne na pogłębienie wiedzy o na-
szych przodkach, dzięki którym  Wielkopolska znalazła się w granicach 
odradzającego się państwa polskiego. Po wielu dniach wyczekiwania 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, główny organizator konkursu, 
ogłosił oficjalne wyniki. Tytuł laureatki, czyli I miejsce w Wielko-
polsce wywalczyła Anna Surdyk z klasy VI b, natomiast Mateusz 
Pawlicki z VI c zajął III miejsce. Pozostali uczniowie z naleźli się też 
w czołówce konkursu, lecz niewiele zabrakło im do czołowych miejsc, 
a byli to: Aleksandra Szymaś, Patryk Jankowski i Jacek Śrama. Najlepsi 
zostali zaproszeni wraz z opiekunką - Barbarą Surdyk na wręczenie 
nagród, które odbędzie się podczas marcowych Targów Edukacyjnych.

Już dwa dni później przyszedł czas zmierzyć się z testem podczas 
Powiatowych Eliminacji XVII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
w Damasławku. Jest to konkurs, w którym uczniowie naszej szkoły od 
lat odnoszą duże sukcesy. Nie inaczej było i w tym roku. Do dalszego 
etapu zakwalifikowali się z klas IV Piotr Łuczak i Małgorzata Surdyk; 
z klas V Adrian Szwed, Martyna Frąckowiak i Kacper Kujawa; z klas 
VI Aleksandra Szymaś, Jacek Śrama i Anna Surdyk. Przed nimi i ich 
opiekunką Barbarą Surdyk jeszcze dużo pracy. Trzymamy kciuki i ży-
czymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW 
I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza informuje, że 
trwa nabór dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klas pierwszych, 
a także uczniów klas II-VI na rok szkolny 2013/2014.

Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy 
różnorodne aspekty funkcjonowania placówki, spełniającej nie tylko 
podstawowe zadania dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawcze, ale tak-
że miejsca przyjaznego uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny 
rozwój, wspieranie inicjatyw dzieci i rodziców, kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich oraz spełniającej najwyższe standardy 
wyposażenia w pomoce naukowe. Szkoła podlega nieustannemu roz-
wojowi, jest na bieżąco doskonalona, podlega remontom, zmianom 
i renowacji, a  regularnie uzupełniane zaplecze dydaktyczne wyposa-
żono w najnowocześniejsze urządzenia.
Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposa-

żonymi w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi 

nowoczesnymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki 

nowoczesnej technologii
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także In-

ternetowe Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę nad uczniami po skończonych zaję-

ciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym
W szkole działa wiele kół zainteresowań i organizacji:
• Samorząd Uczniowski
• Szkolny Klub Sportowy
• Kółko Warcabowo-Szachowe
• Kółko Plastyczne
• Kółko Matematyczne
• Kółko Czytelnicze
• Kółko Teatralne
• Kółko Historyczne
• Kółko Regionalne
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• Kółko Językowe
• Kółko Informatyczne
• Kółko Multimedialne
• Kółko Wokalno-Muzyczne
• Kółko Przyrodnicze
• Kółko Polonistyczne
Ponadto uczniowie biorą udział w:
• Redagowaniu szkolnej gazetki Gadu- Gadu
• Szkolnym Zespole Taneczno-Wokalnym Fantazja
• Przygotowywaniu i prezentowaniu uroczystości szkolnych i imprez 

dla środowiska lokalnego
• Zajęciach wyrównujących wiedzę
• Zajęciach dla uczniów wybitnie uzdolnionych
• Zajęciach logopedycznych
• Programach w ramach funduszy z UE
• Gimnastyce korekcyjnej
• Wycieczkach krajoznawczych, rekreacyjnych, przedmiotowych, 
    do kina i teatru
• Uroczystościach i świętach szkolnych
Nasi wychowankowie korzystają z pomocy:
• Pedagoga szkolnego służącego wsparciem dla rodziców, mającego 

stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu
• Higienistki, która oprócz doraźnej pomocy organizuje szczepienia, 

fluoryzację, przeprowadza pogadanki dotyczące higieny i bezpie-
czeństwa

Efektami pracy jest udział w:
• Konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin
- Konkurs Matematyczny Kangur, Świetlik
- Konkurs Przyrodniczy Salamandra
- Konkurs Historyczny Krąg
- Konkurs Wiedzy o Cystersach
- Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
• Zawodach i turniejach sportowych
• Konkursach  i przeglądach artystycznych 
• Wystawach i projektach edukacyjnych

Święto myśliwych w Lechlinku 
W tym roku, członkowie Wojskowego Koła łowieckiego „Szarak” 

uczcili patrona myśliwych św. Huberta 10 listopada 2012 r. świą-
tecznym polowaniem i popołudniową biesiadą. Rozpoczęła się ona 
przedstawieniem „Chodźmy do lasu”, w który swoje zdolności aktor-
skie pokazali członkowie koła przyrodniczego z Lechlina. Występy 
zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Wszyscy otrzymali słodkie 
upominki. Następnie, każdy mógł spróbować pysznie przyrządzonego 
dzika. Smakował on nie tylko uczniom, ale także ich opiekunom G. 
Kufel i M. Macioszkowi.

Ciepła,  jak na listopadowe popołudnie pogoda, blask ogniska i miła 
atmosfera sprzyjały biesiadowaniu. 

Grażyna Kufel

żonkil Symbolem Nadziei
żonkilowe „Pola nadziei” są symbolem łączności między osobami 

terminalnie chorymi na raka a wolontariuszami niosącymi różno-
rodną, bezinteresowną pomoc. W październiku, w geście solidarności 
sadzone są cebulki żonkili, które zakwitają wiosną, kiedy przyroda 
budzi się do życia  i optymistycznie wpływa na wszystkich ludzi. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lechlinie, pod opieką G. Kufel i S. 
Błażejewskiej  posadzili żonkile przy szkole i kościele 15 października 
2012 r., rozpoczynając drugi rok wolontariatu. 

Wszyscy pracowali z dużym z dużym zapałem. Słoneczna pogoda 
sprzyjała pracy.

Grażyna Kufel

Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza

Dnia 14.12.2012 r., wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Lechlinie 
wraz z opiekunami G. Kufel i P. Wiśniewskim, zostali zaproszeni  na 
uroczyste zakończenie akcji wolontariatu, w powiecie wągrowieckim. 
Odbyło się ono w sali  wągrowieckiego kina. W oficjalnej części spo-
tkania były podziękowania za różne formy bezinteresownej pomocy, 
które do zebranych skierowali ks. prałat A. Rygielski, inicjator budo-
wy Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, burmistrz Wągrowca A. 
Wilczyński i nauczycielki prowadzące wolontariat w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Wągrowcu. Następnie odbyła się część 
artystyczna, w której wystąpili między innymi uczniowie czwartej 
klasy z Lechlina, w przedstawieniu „Niesforna klasa”, wprowadzając 
wszystkich w świąteczny klimat. Wesołe dialogi rozbawiły zebranych. 
Gra małych aktorów została nagrodzona gromkimi oklaskami. Pod 
koniec uroczystości przeprowadzono świąteczną aukcję, w czasie któ-
rej można było wylicytować  coś dla ciała i ducha. Dochód z licytacji 
został przeznaczony na rzecz hospicjum. Na koniec każdy skosztował 
pysznego ciasta. 

W drodze powrotnej do szkoły na uczniów czekała niespodzianka- 
wyśmienita pizza.

Grażyna Kufel

Kolędowanie w Lechlinie
21 grudnia w Punkcie Filialnym w Lechlinie uczniowie, nauczyciele 

i przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w Wigilii szkolnej. Spo-
tkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego, przygotowanego 
przez uczniów klas I-III pod czujnym okiem pani Justyny Graczyk, 
opiekunki kółka teatralnego. 

Jak zwykle maluchy włożyły całe serce w odtworzenie zdarzeń 
nocy betlejemskiej i z wielkim przejęciem wcieliły się w role Maryi, 
Józefa, Trzech Króli, Pasterzy i aniołów. Po wystawieniu jasełek, głos 
zabrał kierownik szkoły, pan Piotr Wiśniewski, który w imieniu swoim 
i Dyrekcji, złożył wszystkim uczestnikom szkolnej Wigilii życzenia 
świąteczne i noworoczne. Ponadto przekazał dzieciom atrakcyjne 

podarunki gwiazdkowe w postaci gier planszowych oraz zestawu ilu-
minofonicznego. W nabyciu tego ostatniego Gwiazdorowi pomogli 
członkowie Koła Łowieckiego „Szarak”, które od lat współpracuje ze 
szkołą w Lechlinie. Następnie wszyscy obecni na Wigilii podzielili się 
opłatkiem i złożywszy sobie życzenia, zasiedli przy wigilijnym stole, 
by skosztować świątecznych pierników oraz ciast upieczonych przez 
rodziców uczniów. Jak zwykle podczas tego szczególnego spotkania nie 
zabrakło  ciepłej, serdecznej atmosfery i dobrego humoru.

Podsumowanie obchodów 
ROKU JANUSZA KORCZAKA

Ogłoszenie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka stało się okazją 
do wzbogacenia programu wychowawczego szkoły o działania mające 
popularyzować wartości wybitnego pedagoga, wychowawcy oraz pre-
kursora w walce o prawa dziecka. W tym celu w okresie od września 
do grudnia podjęto w szkole działania dydaktyczno-wychowawcze, 
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uwzględniając udział uczniów w klasach I-III i IV-VI. Spośród podjętych 
działań, najważniejsze to:
1. Prezentacja sylwetki Janusza Korczaka na gazetkach szkolnych.
2. Apel wprowadzający społeczność uczniowską w tematykę obchodów 
Roku Korczaka.
3. „Hasła nam najbliższe” – wybór myśli korczakowskiej przez uczniów 
i umieszczenie haseł na drzwiach sal.
4. Projekcje filmów: „Król Maciuś I” i „Korczak”.
5. Udział w zewnętrznym konkursie plastycznym organizowanym 
przez Gimnazjum nr 1 w Lędzinach „Pocztówka z Krainy Szczęśliwe-
go Dzieciństwa”.
Wyróżnienie dla Ilony Nowickiej.
6. Szkolny konkurs plastyczny w klasach I – III „Portret Króla Ma-
ciusia I”
I miejsce Inez Sikora – Jabłkowo
II miejsce Patrycja Fijołek – Jabłkowo
III miejsce Dominika Kietrys - Lechlin
7. Szkolny konkurs multimedialny w klasach IV – VI „Sylwetka Ja-
nusza Korczaka”
I miejsce Patryk Paczkowski – Rejowiec
II miejsce Wiktoria Klimczak – Jabłkowo
III miejsce Ewelina Gruszka – Lechlin 

Uroczyste podsumowanie obchodów Roku Korczaka zostało wzbo-
gacone przedstawieniem teatralnym w wykonaniu uczniów. Oglądający 
przedstawienie widzowie mogli poczuć się uczestnikami wydarzeń 
w kraju Króla Maciusia I i jego wspaniałych reform. Spotkanie było 
także okazją do zaprezentowania prezentacji multimedialnej wykona-
nej przez Patryka Paczkowskiego – laureata I miejsca w ogłoszonym 
konkursie. 

Zamierzone cele dydaktyczno-wychowawcze w związku z obchoda-
mi Roku Korczaka zostały osiągnięte. Uczniowie wykazali się dużą 
aktywnością i zaangażowaniem w zaproponowanych formach działań. 
Należy mieć nadzieję, że podjęte inicjatywy odpowiednio wpłyną na 
postawę obywatelsko-społeczną naszych uczniów.

Joanna Tomczak

W świątecznym nastroju
Piątego grudnia w szkole w Lechlinie odbył się kiermasz świąteczny, 

na który zaproszono rodziców oraz mieszkańców Lechlina i okolic. 
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego pt. „Nie-
sforna klasa”. W rolę rozkrzyczanych łobuzów, którzy zmieniają swe 
postępowanie dzięki Aniołowi,  wcielili się uczniowie klasy czwartej. 
Po  tym zabawnym i zarazem wzruszającym wprowadzeniu w bożo-
narodzeniową atmosferę, kierownik szkoły, pan Piotr Wiśniewski, 
zachęcił rodziców i przybyłych gości do skosztowania przygotowanych 
na tę okazję wypieków i poczynienia zakupów. A wśród wystawionych 
na sprzedaż świątecznych upominków było w czym wybierać! Oko cie-
szyły m. in. złote bombki zrobione z modrzewiowych szyszek, ozdoby 
choinkowe z makaronu, witrażyki ze świątecznym motywem, świece 
czy misternie wyhaftowane serwetki i anioły. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że wszystkie wystawione na sprzedaż rzeczy wykonane zostały 
własnoręcznie przez nauczycieli i osoby zaprzyjaźnione z lechlińską 
szkołą. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby 
placówki. Nad organizacją i przebiegiem świątecznego kiermaszu 
czuwali uczniowie należący do Samorządu Szkolnego i ich opiekunka, 
pani Katarzyna Rakowska. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uda 
się powtórzyć tak sympatyczne spotkanie.  

Lidia. Błachowiak  

Karnawał, hej karnawał!
W piątek, 11 stycznia, w Szkole Podstawowej w Lechlinie odbył 

się bal karnawałowy. Punktualnie o trzynastej pojawiliśmy się na 
tanecznym parkiecie przebrani za księżniczki, kowbojów czy Zorro. 
Jak zawsze podczas takiej okazji nie zabrakło zabawnych konkursów, 
polegających m.in. na tańcu par z balonem przytrzymywanym głową 
lub tańcu dookoła krzeseł, a następnie zajęciu na nich miejsca w mo-

mencie, gdy muzyka przestawała grać.  Każdy, kto zmęczył się zabawą 
i na chwilę opadł z sił, mógł skosztować słodyczy lub przygotowanych 
specjalnie na tę okazję napojów. W rolę didżeja jak zwykle wcielił się 
niezastąpiony pan Piotr Wiśniewski, który puszczał nam same najlepsze 
przeboje. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tak udane spotkanie 
przy muzyce.

Karnawałowy zawrót głowy 
w Rejowcu

30 stycznia 2013 r. w szkole filialnej w Rejowcu odbył się karnawa-
łowy bal przebierańców, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich 
klas naszej szkoły. Przy doskonałej, tanecznej muzyce, o którą zadbali 

chłopcy z V i VI klasy, bawili się piraci, księżniczki, czarownice, dia-
bełki i motylki oraz inne postaci z bajek i filmów. Atrakcyjność balu 
zapewniły śmieszne i lubiane zabawy, takie jak taniec z balonem, 
zabawa z krzesłami oraz wybór króla i królowej balu. W miłej, balowo-
dyskotekowej atmosferze bardzo szybko upłynął nam czas, ale przecież 
za rok znowu będzie bal…!

Balik Karnawałowy 
Umożliwiając dzieciom niepełnosprawnym możliwość integracji 

i zabawy Oddział dla Dzieci Niepełnosprawnych z Pawłowa Skockiego 
zorganizował przy okazji tłustego czwartku tj. 7 lutego coroczny balik 
karnawałowy pod hasłem „W krainie baśni”. Do wspólnej zabawy 
zaproszone zostały dzieci z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
oraz dzieci niepełnosprawne z Gimnazjum i ze Świetlicy Środowisko-
wej ze Skoków. Cała szkoła zamieniła się w piękny, bajkowy świat, 
wystrojony balonami, serpentynami i innymi kolorowymi ozdobami. 
Ta świetna dekoracja wprowadziła uczestników balu w wesoły nastrój 

Dokończenie na str. 24
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zachęcający do zabawy. Zgodnie z tematyką balu sala wypełniła się 
czarodziejami, księżniczkami, królami, piratami, kowbojami i wieloma 
innymi barwnymi postaciami z bajek, które do wspólnej  zabawy ruszyły 
w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Pociągiem dzieci odbywały 
podróż od stacji do stacji, gdzie czekały na nie różne niespodzianki. 
Była między innymi stacja „Moda”, gdzie można było zaprezentować 
swoje przebranie, stacja ”Wesołych pląsów”, gdzie bawiono się w rytm 
Makareny, Lambady czy Kaczuszek. Na stacji „Fantazje” czekały na 
dzieci gry i zabawy zręcznościowe.

Przez cały czas trwania balu w znakomitych humorach  tańczono 
w rytm porywającej muzyki w parach, osobno lub całą grupą w róż-
nych korowodach.

Podczas spotkania serwowano smakołyki, które zostały przygotowa-
ne przez gospodarzy balu.

Na sali panowała wspaniała atmosfera. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości, a to przecież było głównym celem naszego balu.

Dokończenie ze str. 23

finał Województwa Wielkopolskie-
go w halowej Piłce Nożnej 
w Gimnazjum w Skokach

18 grudnia 2012 r. Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków 
gościło 7 najlepszych szkół województwa wielkopolskiego w halowej 
piłce nożnej. W finale zabrakło drużyny Gimnazjum nr 3 z Poznania. 
Ustalono harmonogram spotkań oraz podzielono drużyny na grupy 
A i B. W grupie A znalazły się zespoły z Kalisza, Skoków, Opalenicy 
i Obry. Grupa B była 3 zespołowa i zagrały w niej drużyny z Konina, 
Pniew i Środy Wlkp.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali prezes SZS „ Wielkopol-
ska” Zdzisław  Urbańczyk oraz dyrektor gimnazjum Wiesław Sierz-
chuła.

Oto szczegółowe wyniki w grupie A i B
Grupa A

Lp. drużyna 1 2 3 4 p-ty bramki miejsce

1 Kalisz X 0-3 4-2 0-2 3 4-7 III

2 Skoki 3-0 X 3-0 1-1 7 7-1 I

3 Obra 2-4 0-3 X 0-2 0 2-9 IV

4 Opalenica 2-0 1-1 2-0 X 7 5-1 II

Grupa B

Lp. drużyna 1 2 3 4 p-ty bramki miejsce

1 Poznań X - - - - -

2 Środa - X 0-3 0-1 0 0-4 III

3 Pniewy - 3-0 X 1-2 3 4-2 II

4 Konin - 1-0 2-1 X 6 3-1 I

Mecze półfinałowe:
Skoki – Pniewy 3:2
Konin – Opalenica 0:1
Mecze o poszczególne miejsca w turnieju:
o V miejsce –   Kalisz – Środa Wlkp. 4:0
o III miejsce –  Konin – Pniewy 3:1
o I miejsce –     Skoki – Opalenica 2:0
Medale, pamiątkowe dyplomy  i statuetki wręczali Burmistrz Miasta 

i Gminy Skoki: Tadeusz Kłos, prezes SZS” Wielkopolska” Zdzisław 
Urbańczyk oraz dyrektor szkoły Wiesław Sierzchuła.

Ostateczna kolejność turnieju:  
1. Skoki,  2. Opalenica,  3. Konin,  4. Pniewy, 5. Kalisz, 6. Środa 

Wlkp., 7. Obra 

Dyrektor gimnazjum ufundował pamiątkowe statuetki dla najlep-
szych zawodników każdego zespołu, oto wyróżnieni zawodnicy: Skoki 
– Szymon Druciarek

Opalenica – Marcin Troszczyński, Konin – Maciej Rojewski, Pniewy 
– Patryk Janosik

Kalisz – Grzegorz Chwiłkowski, Środa Wlkp. – Jędrzej Kujawa, 
Obra – Bartosz Białas

Wszystkie mecze finału wojewódzkiego przebiegały w sportowej 
atmosferze i obfitowały w wiele dramatycznych sytuacji. Zawodni-
cy skockiego  gimnazjum,  grając do ostatniego gwiazdka strzelili 
w ostatnich 20 sekundach  aż 4 bramki. Między innymi w  spotkaniu 
półfinałowym zwycięska bramka na 3:2 padła na 2 sek. przed końco-
wym gwizdkiem a w meczu finałowym bramka na 2:0 na 18 sek. przed 
zakończeniem spotkania. 

Organizatorzy dziękują zespołowi „Roses” , który swoimi występami 
umilił czas sportowej rywalizacji oraz kibicom, którzy fantastycznie 
dopingowali swoich kolegów. 

Jest to największy sukces skockich gimnazjalistów w halowej piłce 
nożnej, poprzednio zajmowali VI miejsce w 2007 roku i IV miejsce 
w roku poprzednim. Dzięki wywalczeniu Mistrzostwa Wielkopolski 
w przyszłym roku z finału rejonu pilskiego do finału wojewódzkiego 
awansują dwa zespoły.

Oto pełna dokumentacja rywalizacji od szczebla powiatu i zawodnicy, 
którzy wywalczyli tytuł mistrzowski:

Powiat: Skoki – W-c miejskie II zespół 4:0, Skoki – W-c gminne 2:0, 
Skoki – Damasławek 5:0, Skoki – W- c miejskie I zespół 2:0, Skoki – 
Skoki II zespół 4:0

Rejon pilski: Skoki – Jastrowie 3:0, Skoki – Rosko 2:0, Skoki – Wą-
growiec 2:1

Skoki – Chodzież 0:0, Skoki  - Wysoka 2:0, Finał wojewódzki, Skoki 
– Kalisz 3:0, Skoki – Opalenica 0:0, Skoki – Obra 3:0, Skoki – Pniewy 
3:2, Skoki – Opalenica 2:0, Razem 13 zwycięstw i 2 remisy, bramki 
łącznie 40:4.

Skład drużyny: Druciarek Mikołaj, Druciarek Szymon, Futro Ma-
teusz, Gronowski Kamil, Kaczmarek Krzesimir,  Markiewicz Piotr(w 
rejonie za Piotra grał Świder Kamil), Przybylski Damian, Rakowski 
Łukasz, Stoiński Patryk, Sygnecki Hubert.

Opiekun - Grzegorz Samol
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ferie z siatkówką
„SKRA” BEŁCHATÓW – „DELECTA” BYDGOSZCZ
W pierwszą sobotę ferii czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów 

wybrała się do Bydgoszczy na mecz Plus Ligii „Skra” Bełchatów – 
„Delecta” Bydgoszcz . Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem,  
okazało się, że chętnych na wyjazd osób  jest więcej niż biletów. To 
skłania do zastanowienia się nad możliwością organizowania częstszych 
wycieczek na tego typu imprezy . Mecze siatkarskie, poza możliwością 
oglądania siatkówki na najwyższym poziomie, emocjami związanymi 
z kibicowaniem swoim ulubionym siatkarzom, są świetną lekcją fair 
play. Kibice obu zespołów siedzą  obok siebie        ( nasza grupa 
również  podzieliła się na sympatyków „Skry” i „ Delecty”),  brawami 
nagradzają dobre akcje zawodników jednego jak i drugiego zespołu. 
Na trybunach jest mnóstwo rodzin, małych dzieci. Wszyscy świetnie 
się bawią, znakomita atmosfera, bezpieczeństwo, brak  przemocy, 
wulgaryzmów sprzyja propagowaniu idei fair play. 

Elżbieta Chojnacka, Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska

Podczas ferii zimowych 14 stycznia 2013 roku  w Turnieju Piłki 
Siatkowej Klas Pierwszych – „Single” rywalizowało 6 dziewcząt. Za-
wodniczki  rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja 
końcowa: I miejsce – Ewelina Szymańska  II miejsce – Katarzyna Szcze-
paniak III miejsce – Marta Dudzińska IV miejsce – Anna Frąckowiak  
V miejsce – Anna Kostecka VI miejsce – Agata Klewenhagen 

Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska, Elżbieta Chojnacka

16 lutego 2013 roku w Turnieju Piłki Siatkowej „2+1” rywalizowało 
12 zespołów. 

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce: Dominika Szczepaniak, Łukasz Rakowski, Hubert Sy-

gnecki
II miejsce: Anna Świątkowska, Daria Kucz, Krzesimir Kaczmarek
III miejsce: Patrycja Dudzińska, Julia Burzyńska, Mikołaj Druciarek
IV miejsce: Marta Kubicka, Katarzyna Szczepaniak, Jakub Kwapiński
V miejsce: Marta Dudzińska, Ewelina Szymańska, Hubert Łuka-

szewski
VI miejsce: Wiktoria Stróżyńska, Mateusz Futro, Patryk Stoiński
VII miejsce: Kinga Loręcka, Ewelina Loręcka, Tomasz Wełnic
VIII miejsce: Zuzanna Rychlicka, Karolina Gasińska, Patryk Pen-

dziński
VIII miejsce: Małgorzata Repczyńska, Natalia Stożek, Patryk Za-

mecki
VIII miejsce: Anna Frąckowiak, Justyna Bartkowiak, Jakub Balicki
IX miejsce: Ewelina Pisarek, Katarzyna Mendel, Filip Michalski
X miejsce: Ilona Borkowska, Katarzyna Hepner, Kamil Jakubowski

Wiesław Sierzchuła, Hanna Węglewska, Elżbieta Chojnacka

Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckie-
go w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

i Chłopców
W czwartek 7 lutego o tytuł Mistrza Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 

Siatkowej Chłopców w Skokach walczyły trzy zespoły. Dwa reprezen-
tujące gimnazjum w Damasławku i zespół gospodarzy, gimnazjum 
w Skokach.

Skład reprezentacji Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach:

Krzesimir Kaczmarek, Hubert Sygnecki, Mikołaj Druciarek, Szymon 
Druciarek, Patryk Stoiński, Łukasz Rakowski, Mateusz Futro, Bartosz 
Szymaś. Opiekun: Wiesław Sierzchuła

Klasyfikacja końcowa:
Gimnazjum nr 1 w Skokach
Gimnazjum w Damasławku – zespół II
Gimnazjum w Damasławku – zespół I

W piątek 8 lutego w hali gimnazjum w Skokach odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju 
wystartowało 7 zespołów. 

Skład reprezentacji gospodarzy:
Zespół I
Julia Burzyńska, Agata Herkt, Teresa Janecko, Marta Koczorow-

ska, Paula Królczyk, Marta Kubicka, Daria Kucz, Eliza Mieleszczuk, 
Karolina Saukens, Wiktoria Stróżyńska, Dominika Szczepaniak, Anna 
Świątkowska. Opiekun: Hanna Węglewska

Zespół II
Karolina Gasińska, Katarzyna Hepner, Blanka Kopydłowska, Karo-

lina Połczyńska, Zuzanna Rychlicka, Anna Wocińska, Kamila Podraza, 
Anna Frąckowiak, Katarzyna Szczepaniak, Ewelina Szymańska, Marta 
Dudzińska, Anna Kostecka.Opiekun: Elżbieta Chojnacka

Klasyfikacja końcowa:
SKOKI – zespół I
SKOKI – zespół II
DAMASŁAWEK I
WĄGROWIEC II
RĄBCZYN
WĄGROWIEC I
DAMASŁAWEK II

 Opracowała: Hanna Węglewska i Elżbieta Chojnacka
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Dramatycznie zwiększa się ilość osób sięgających po leki, 
które w większych, dużych dawkach stają się nieprzewidywalne 
w swoim działaniu. Zwiększa się także liczba substancji  które 
biorą dzieci. Jak rozpoznać u nastolatka objawy uzależnienia 
od narkotyków i jakie kroki podjąć w celu leczenia. 

Coraz więcej młodych ludzi sięga po tzw. new drugs, których skutków 
długotrwałego działania nie można jeszcze przewidzieć. Coraz więcej 
młodzieży bierze to, co ogólnie jest dostępne, to są leki bezreceptowe, 
zawierające kodeinę albo pseudoefedrynę, brane w dużej , czasami 
nawet bardzo dużej ilości. Sama kodeina zgodnie z przeznaczeniem 
medycznym będzie pomagała chociażby w infekcji dróg oddechowych  
ale brana w nadmiernych ilościach może metabolizować się w morfinę, 
czyli dawać odczyn najtrudniejszego uzależnienia. Jeśli zauważymy że 
coś nie tak, z naszym dzieckiem, że w  zachowaniu dziecka zauważamy 
niepokojące symptomy, warto skorzystać z pomocy szkoły, z pomocy 
pedagoga szkolnego, choć w wielu przypadkach jest tak, że rodzice 
wstydzą się, że nie chcą, aby szkoła wiedziała, że ich dziecko ma z tym 
problem.  Powiem tak rozumiem tych wszystkich którzy próbują sami 
rozwiązać problem (najczęściej niestety nieskutecznie) lub korzystają 
z pomocy osób spoza ich najbliższego otoczenia. Bardzo często z mojej 
pomocy korzystają ludzie spoza naszej gminy, z gmin sąsiednich bo 
czują się wtedy bardziej anonimowi. Ostatnio pomagałem rodzinie 
z okolic Damasławka, która uświadomiła sobie, że ich córka jest 
zdeterminowana przez narkotyk i nie jest w stanie żyć i funkcjonować 
bez leków, które w ich domu były od zawsze. Najczęściej używane 
bezreceptowe LEKI

Istota problemu lekowego: niekontrolowane podawanie leków przez 
rodziców, podawanie leków bez konsultacji z lekarzem – zjawisko 
samoleczenia się Polaków, bezgraniczna wiara w reklamę leków, gwał-
towny wzrost konsumpcji leków bez recepty, jednoczesne stosowanie 
leków z różnych grup, stosowanie różnych leków zawierających te same 
substancje, stosowanie leków, w innych celach niż leczenie. 

Leki – wnioski
Dzieci nie wiedzą, że niezgodne z przeznaczeniem nadużywanie leków 

prowadzi do: uzależnienia – lekomanii, uodpornienia organizmu na 
lek, że może być przyczyną zatruć lub uszkodzeń somatycznych bądź 
zaburzeń psychicznych, że może skutkować przejściem do narkotyków 
a przedawkowanie niektórych leków grozi śmiercią. 
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Znaczącą konsekwencją takich postaw jest rosnące w coraz więk-
szej liczbie pokolenie dorosłych dzieci alkoholików. Są to pełnoletnie 
osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej i w związku 
z tym doświadczają w swoim dorosłym życiu trudności, których ko-
rzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej. 
Problemy dorosłych dzieci alkoholików w ich pełnoletnim życiu wiążą 
się także z rolami społecznymi, jakie odgrywały one w swojej rodzinie 
z problemem alkoholowym. 

Wyróżnia się cztery typy takich ról społecznych: bohater rodziny, 
kozioł ofiarny, dziecko-maskotka, niewidzialne dziecko. 

„Bohaterem rodziny” są dzie-
ci, które dostarczają rodzinie 
dysfunkcyjnej poczucia wartości, 
dumy i sukcesu. Takie dzieci 
w rodzinie z problemem alkoho-
lowym biorą zazwyczaj na siebie 
różne obowiązki i w działaniu 
„na zewnątrz” świetnie sobie 
z nimi radzą. Byliśmy postrzegani 
za wspaniałą rodzinę. Dzisiaj nie 
mieszkam już z mamą. Jestem 
w rodzinie zastępczej. Nigdy nie 
postrzegałam swojej mamy jako 
alkoholiczki, bo mimo picia po-
trafiła utrzymywać nasz dom, była zaradna. Nie umiała okazywać uczuć, 
nigdy nie usłyszałam: „kocham Cię”. Nie było jednak tak, że odczuwałam 
wstręt do mamy za to, że pije. Kiedy czasami wracała do domu nad ranem, 
a my przez całą noc się o nią martwiliśmy – sam dźwięk klucza w zamku 
oznaczającego jej powrót prowadził mnie do modlitwy dziękczynnej, że 
mama wróciła i jest cała i zdrowa. 

„Bohater rodziny” staje się tym w rodzinie dysfunkcyjnej, który 
załatwia sporą część spraw dorosłych, jak na przykład: sprzątanie, 
gotowanie czy wychowywanie młodszego rodzeństwa. Postrzega się 
takie dzieci jako dzielne, zaradne, opanowane czy pełne poświęcenia 
i gotowości do rezygnacji z siebie dla najbliższych. Widząc takie działa-
nia podejmowane przez dzieci, u jego rodziców rodzi się przekonanie 
o wychowaniu przez nich odpowiedzialnych i odnoszących sukcesy 
młodych ludzi. W rzeczywistości taki odbiór jest złudny, gdyż „bohater 
rodziny” pod zakładaną „maską” skrywa swoje „dziecko”, ciągle nieza-
dowolone z siebie, z tego, co osiąga. Żyje ono w stałym napięciu, bojąc 
się odkrycia przez innych, jakie jest rzeczywiście. W takich dzieciach 
narasta poczucie bezwartościowości i osamotnienia wraz z głębokim 
przeświadczeniem, że są nikomu niepotrzebne. Wynika to między 
innymi z faktu, że dzieci grające rolę „bohatera rodziny” przechodzą 
swoją drogę ku dorosłości bez pełnego cyklu dzieciństwa i dorastania, 
co nie pozwala im na sprostanie przyszłym wyzwaniom dorosłości. 
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Leki z domowej 
apteki

dorosłe dzieci 
aLkohoLików!

Na przestrzeni pracy w gimnazjum szczególną 
moją uwagę zawsze skupiają dzieci, które pochodzą 
z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, trafiających do 
rodzin zastępczych, bo wcześniej na drodze ich roz-
woju pojawił sie problem. Wśród wielu problemów 
dotykających przestrzeni współczesnej rodziny jako 
szczególnie ważne zagadnienie jawi się zjawisko 
coraz powszechniejszego nadużywania alkoholu, 
czy wręcz alkoholizmu jednego lub dwóch rodziców. 
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„SKOCZKÓW KOLĘDOWANIE”
Czas śpiewania kolęd co roku  jest dla zespołów działających przy 

bibliotece okresem bardzo pracowitym. Ledwo minęły święta, bo już 
30 grudnia 2012 roku „Skoczki” udały się do Parafii Św. Wojciecha, 
gdzie na dwóch mszach św.  śpiewały kolędy i pastorałki.  

Niedziela, szósty stycznia - tego dnia, na zaproszenie ks. Eugeniusza 
Kiszki wybraliśmy się do tamtejszej parafii w Mieszkowie na obchody 
Święta Trzech Króli. Mimo iż był to dzień świąteczny, to dla naszych 
artystów okazał się długim dniem wypełnionym przyjemnymi obowiąz-
kami i jeszcze przyjemniejszymi przerwami pomiędzy nimi. A wszystko 
zaczęło się tuż przed ósmą rano. Na tę godzinę został podstawiony 

autokar, którym wyruszyliśmy w drogę. Jeszcze nieco zaspani, z nosami 
przy szybie wpatrywaliśmy się w niestety ponury krajobraz za oknami 
autobusu nie podejrzewając nawet jak kolorowo i wesoło zrobi się już 
niebawem. Dotarliśmy na miejsce około godziny dziesiątej i mimo 
siąpiącego deszczu i przenikającego nas chłodu wstępował w nas coraz 
większy entuzjazm i wigor. A po sutym poczęstunku przygotowanym 
przez ks. Eugeniusza Kiszkę  z gorącą herbatą, mnóstwem domowych 
wypieków i owoców byliśmy gotowi do występu. Jeszcze tylko ostatnie 
poprawki przy stroju mikołajkowym i …możemy zaczynać!

Pierwszy punkt programu – Msza św. w kościele z naszym udziałem, 
a także ze starszą grupą Skoczków (SUS – Starsze Ugrupowanie Skocz-
ków), która już przetarła nam szlak uczestnicząc w poprzedniej mszy. 
Kościół pękał w szwach. Przybyło mnóstwo wiernych (mamy nadzieję, 
że  także z powodu naszego występu -wszak przyjazd  Skoczków był 
anonsowany już wcześniej) Skoczne  kolędy i pastorałki w wykonaniu 
młodszych i starszych „Skoczków” budziły uśmiechy na twarzach słu-
chających i porywały do tańca najmłodszych uczestników mszy. A śpiew 
okraszony naszymi strojami  i barwnym wystrojem kościoła nadawał 
temu wydarzeniu prawdziwe świąteczne oblicze. A że się podobało 
wnosiliśmy z braw, które rozbrzmiewały po niemal każdej kolędzie. Był 

to dobry znak przed drugim ważnym wydarzeniem tego dnia. 
Wszyscy obecni w kościele zostali zaproszeni przez księdza Eugeniu-

sza Kiszkę oraz Panią Małgosię Jarzembowską Wiśniewską na koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu Skoczków i nieco tylko starszej grupy 
– kwartetu SUS. Do koncertu pozostało trochę czasu, dlatego też by 
zregenerować siły ksiądz Eugeniusz ugościł nas niekończącą się pizzą 
i mnóstwem łakoci. W przerwie między posiłkami prezentowali swe 
umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie odważniejsi artyści 
„Skoczkowi”, wszystko po to by nie wyjść z formy przed koncertem ( 
i oczywiście by „spalić” nadmiar kalorii)

Wreszcie wybiła piętnasta – czas na drugi punkt programu – 
koncert poprzedzony występem miejscowej grupy przedszkolaków. 
Dzieci z przedszkola w Mieszkowie wystąpiły w inscenizacji Jasełek, 
oczywiście  z trzema królami w obsadzie. Było to urocze preludium 
przed naszym koncertem.

I także tym razem kościół był pełen. Pani Małgorzata zaprosiła 
zgromadzonych do wspólnego śpiewania, a najmłodszych widzów 
do śpiewania i tańczenia. Integracja była pełna. Do tego stopnia, że 
artystów skockich można było odróżnić od pozostałych po mikołajo-
wych czapkach.

Była to najbarwniejsza i najweselsza uroczystość święta Trzech Króli 
w mieszkowskim  kościele.

Jacek Dukszta

Koncert Kamila Bednarka
Skocka hala została wypełniona po brzegi publicznością przybyłą 

na koncert Kamila Bednarka 9 lutego. Dominowała młodzież, ale nie 
brakowało ich rodziców, a nawet dziadków. Młody wokalista porwał 
tłum swoją muzyką w klimacie reggae.

Klimat koncertu najlepiej oddadzą zdjęcia, do których obejrzenia 
serdecznie zachęcamy na stronie www.gmina-skoki.pl
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wyzwoleńczy 
turniej strzelecki

Dla upamiętnienia tych styczniowych dni 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach 
od 6 lat w miesiącu styczniu organizuje 
Wyzwoleńczy Turniej Strzelecki. Tegoroczny 
„Turniej” miał miejsce w niedzielę 27 stycznia 
w siedzibie Bractwa przy ul. Wągrowieckiej, 
a złożyły się na niego: 

I – „Memoriał Braci Kurkowych Edmun-
da Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza” 
(przedwojenni członkowie Bractwa, żołnierze 
września zamordowani w latach 1939r. - 1940r. 
przez hitlerowskich okupantów), w którym 
swe umiejętności strzeleckie zmierzyło 10 
czteroosobowych drużyn. Ich składy osobowe 
oraz liczbę zdobytych punktów w kolejności 
zajętych miejsc zamieszczamy poniżej: 
1. Budowlani Rosik: Michał Rosik, Mariusz 

Kielma, Sebastian Rosik i Tomasz Przykuc-
ki – 168 pkt.

2. Koło łowieckie Borsuk: Krzysztof Bo-
chyński, Szymon Bochyński, Paweł Szymaś 
i Dariusz Bałażyk. – 166 pkt

3. Urząd Miasta i Gminy w Skokach: Krzysztof 
Mańka, Michał Bejma, Artur Pokorzyński 
i Karol Kłos. – 150 pkt.

4. Polski Związek Wędkarski, Koło 120 w Sko-
kach: Zbigniew Kujawa, Paweł Ślósarczyk, 
Piotr Babrakowski i Piotr Maciejewski. – 
136 pkt.

5. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach: 
Ryszard Piniarski, Krzysztof Migasiewicz, 

23 stycznia 1945 roku mieszkańcy Skoków z radością witali czołgi Armii Radzieckiej, których pojawienie 
się w mieście kończyło lata okupacji hitlerowskiej. Okupacji, która wiele rodzin dotknęła utratą ich naj-
bliższych, jeszcze więcej wywózkami z miejsca zamieszkania i przymusową pracą, a wszystkich poniżeniem 
i udręką. I chociaż w następnych dniach wojna jeszcze zbierała swe żniwo, a w dzwonowskich lasach w 
walce z wycofującymi się z Poznańskiej Cytadeli Niemcami śmierć ponieśli Skoczanie: Ludwik Dąbrowski 
i Wincenty Ciastowicz, których nazwiskami w XXV rocznicę wyzwolenia nazwano ulice w Skokach, nastąpił 
czas odbudowy i stabilizacji.

Bogumił Bratka i Przemysław Bagrowski. 
– 134 pkt.

6. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach: 
Artur Kucharski, Radosław Modlibowski, 
Sebastian Rosik i Hubert Jarzembowski. – 
132 pkt.

7. Sołectwo Rejowiec: Arkadiusz Sommerfeld, 
Waldemar Koperski, Michał Sommerfeld 
i Mateusz Uciński. – 125 pkt.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach: Ro-
bert Baranowski, Tomasz Przykucki, Mieczy-
sław Wysocki i Michał Witkowski. – 111 pkt.

9. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach: Andrzej Surdyk, Edward Surdyk, 
Kacper Konieczny i Paweł Sommerfeld. – 
108 pkt.

10. Związek Emerytów i Rencistów w Skokach: 
Barbara Rochowiak, Janina Szymańska, 
Danuta Grzegorzewska i Halina Wojcie-
chowska. – 106 pkt.
II – „Turniej Punktowy Panów” zwyciężył 

Jerzy Nowak. II miejsce wystrzelał Krzysztof 
Migasiewicz, a III Stanisław Grzegorzewski.

III - „Turniej Punktowy Pań”, w którym 
triumfowała Janina Szymańska. II i III miejsce 
wywalczyły Anna Jachna i Halina Wojcie-
chowska. 

IV – „Turniej Punktowy Młodych Strzel-

ców” zwyciężył Kasper Grzegorzewski. II 
miejsce zajął Albert Grzegorzewski, a III Piotr 
Maciejewski. 

V – „Turniej Darczyńców” (otwarty, w któ-
rym mógł uczestniczyć każdy), którego zwy-
cięzcą został i „Tarczę” wywalczył Andrzej 
Tatara. II miejsce wywalczył Aleksander 
Mitkowski, a III Jan Cibail.

VI - „Turniej Bracki” (ograniczony do 
udziału członków Bractwa), który zwyciężył 
i zdobywcą Tarczy Brackiej został Janusz 
Król. Na II miejscu uplasował się Krzysztof 
Migasiewicz, a na III Krzysztof Jachna.

Zwycięska drużyna „Memoriału” – Bu-
dowlani Rosik, zdobyła puchar przechodni, 
a dodatkowo, tak jak wszystkie uczestniczące 
w nim zespoły,  ufundowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa nagrody 
rzeczowe.  W pozostałych „Turniejach” zdo-
bywcy III pierwszych miejsc zostali nagrodzeni  
pamiątkowymi pucharami. 

Nad przebiegiem „Turnieju” czuwała ko-
misja w składzie: Bogumił Rzepka, Krzysztof 
Przykucki, Aleksander Wojciechowski i Ja-
nusz Król, a rolę Sędziego Głównego pełnił 
Michał Rosik. 

Edmund Lubawy


