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Ktoś, kto wybrał się w niedzielę 
10 marca do skockiej sali koncer-
towej (no, bo przecież nie do hali 
sportowej) na koncert, dość tajem-
niczo zapowiadany jako „Malicki 
przegięty plus trzy talenty,” miał 
pewnie wcześniej okazję podziwiać 
w telewizji „zabawę” klasycznymi 
dziełami muzyki w wykonaniu 
Waldemara Malickiego i Jego Fil-
harmonii Dowcipu. Spodziewał się 
więc sporej dawki muzyki i równie 
dużej porcji humoru, w narracji 
tego wspaniałego pianisty, ale 
także satyryka, którą przeplatany 
jest każdy koncert „dowcipnych 
filharmoników”. 

Czy i tym razem tak było? Oj, 
było, było i to podanych ze sma-
kiem, z szacunkiem dla odbiorcy, 
choć bez zadęcia czy przegięcia 
jakiegokolwiek, nie licząc zgina-
nia się w ukłonach wykonawców 
koncertu. Udział pana Waldema-
ra Malickiego zapowiadano na 
plakatach, ale kim były owe trzy 
tajemnicze talenty? Już informuję, 
że byli to Małgorzata Krzyżano-
wicz – wiolonczela, fortepian, 

KONCERT TALENTÓW, 
jEdNAK bEz pRzEgięć

Skoki były już świadkami niejednego wydarzenia kulturalnego. Zastanawiałam się nawet, czy miejscową 
publiczność można jeszcze czymś zaskoczyć. Zaskoczyć może i nie, ale kolejny raz zadziwić i zachwycić z 
pewnością tak.

Anita Rywalska-Sosnowska – so-
pran i Marcin Pomykała – tenor. 
Potwierdzam też, że informacja 
o owych talentach nie była prze-
sadzona, bo wykonawcy byli nie 
tylko utalentowani, ale przy tym 
dowcipni i zdystansowani do sie-
bie, co przecież nie jest znowu 
tak częste w dzisiejszych czasach 
wszechobecnej „celebryzacji”.

Zabawa była przednia i to na 
najwyższym poziomie, w czym 
nie ma krzty przesady. Tego było 
nam trzeba, tej wspólnej radości, 
zachwytu, szczególnie w tę nie-
dzielę, kiedy śnieg za oknem i zima 
przypomniała o sobie.

A na koniec ukłon i podzięko-
wania dla organizatorów, czyli 
najprawdziwszego centrum kultury 
w okolicy czyli Biblioteki Publicz-
nej w Skokach.

Dyskretnie przypominam 
o obietnicy, jaką złożyła publicz-
nie pani dyrektor, że może uda się 
w Skokach zobaczyć Filharmonię 
Dowcipu w jej pełnym składzie, na 
co bardzo liczę.

I.K.
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święto naszych pań
Nie inaczej było i w tym roku, a konkretnie w niedzielę 10 marca, 

gdy do hali widowiskowo sportowej skockiego gimnazjum przybyły 
liczne panie, często w towarzystwie swych wybranków. Tutaj, na 
wstępie w imieniu organizatorów panowie Antoni Wiśniewski i Karol 
Kłos każdą panią na powitanie obdarowali symbolicznym kwiatkiem, 
a towarzyszącego jej pana słodkim cukierkiem. 

Z kolei, po wypełnieniu sali publicznością, nadejściu oczekiwanej 
godziny 17 i powitaniu gości przed dyrektor Biblioteki panią Elżbietę 
Skrzypczak sceną zawładnął Waldemar Malicki z towarzyszącymi 
mu artystami – swoje wrażenia z Koncertu opisuje pani Irena Kasica 
w artykule pt. KONCERT TALENTÓW, JEDNAK BEZ PRZEGIĘĆ. 

Ale wspomniany Koncert, to nie jedyna uroczystość jaka odbywała 
się z tej okazji w Gminie Skoki. Spotkania okolicznościowe odbywały 
się też w placówkach oświatowych oraz samorządach mieszkańców. 
Wszędzie panowie składali życzenia swym koleżankom, bez których 
życie było by nie tylko mniej barwne, ale wręcz niewyobrażalne. 

Jedno z takich spotkań, w dniu 9 marca zorganizowała Rada Sołecka 
i Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie. A że sława potrzanowskich 
„spotkań świetlicowych” dociera do coraz liczniejszej grupy mieszkań-
ców, wśród goszczących na sali kilku pokoleń pań zaobserwowaliśmy 
wiele mieszkanek ze Skoków i z innych miejscowości Gminy. 

Po powitaniu przez Przewodniczącego Koła Gospodyń Wiejskich 
Stanisława Kaczmarka nastąpiła część artystyczna, przeplatana strawą 
dla ciała i życzeniami Burmistrza skierowanymi do bohaterek wieczoru 
i wręczeniem im pięknych tulipanów przez gości szczególnych uroczy-
stości w osobach Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zbigniewa Kujawy.  

Wieczór uświetniły pieśni w wykonaniu występującego w barwnych 
strojach ludowych Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich 
w którym obok pań wystąpili panowie  Stanisław Kaczmarek i Rafał 
Nowak. Furorę robiła też znana już bywalcom potrzanowskich spo-
tkań młoda wokalistka Eliza Dycha z Wągrowca, prywatnie wnuczka 
państwa Kazimiery i Jerzego Głazowskich, a na co dzień uczennica 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kościuszki w Wągrowcu.  

Trudno w Mieście i Gminie Skoki wyobrazić sobie, by z okazji 8 marca – Międzynarodowego Dnia Kobiet nie odbył 
się uroczysty Koncert organizowany przez Bibliotekę. 

Całość umilał, a na zakończenie gromkimi brawami, za swe skecze, 
gagi, piosenki i liczne sceny humorystyczne, przywoływany do licznego 
bisowania, Kabaret Mariana Samolczyka i Leszka Farona z Obornik. 

Wśród niespodzianek dla ciała nie zabrakło szampana do toastu 
„Za zdrowie Pań” pięknego wielkiego tortu ufundowanego przez 
radnego Stanisława Janecko oraz kawy, herbaty, napojów chłodzących 
i gamy wytworów potrzanowskiej kuchni. W rolę kelnerów wcielili się, 
i wspomniany tort z wdziękiem podzielili i do stołów podali panowie: 
Michał Bochyńki, Paweł Bochyński, Mirosław Białachowski i Rafał 
Nowak. Po części oficjalnej uroczystości, przy muzyce bawiono się do 
późnych godzin nocnych. 

Edmund Lubawy 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Wójcicki Mikołaj ur. 08.01.2013 r. 
Zywert Zuzanna Maria ur. 08.02.2013 r.  
Wróblewski Maciej ur. 12.02.2013 r. 
Górna Alicja ur. 20.02.2013 r.
Jasiński Karol ur. 22.02.2013 r.
Anders Bartosz 27.02.2013 r.
Wólczyńska Lena ur. 28.02.2013 r.

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:

Pinkowski Tomasz Marcin i Frąckowiak Daria
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Bartkowiak Antoni ur. 1946 r.- Skoki, zm. 13.02.2013 r. 
Andrzejczak Zofia ur. 1935 r. – Roszkowo, zm. 16.02.2013 r.
Urbaniak Antoni Jerzy ur. 1937 r.- Rejowiec, zm. 21.02.2013 r. 
Pasternak Michał ur. 1986 r. – Skoki zm. 18.02.2013 r.
Larus Zbyszko Bernard ur. 1947r. – Skoki zm. 11.03.2013 r.
Szopiński Tadeusz ur. 1937 r. – Rejowiec zm.11.03.2013 r.

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

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

Uprzejmie informujemy, że w dniu

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.

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.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,

że 15 marca 2013 roku
upłynął termin płatności

I raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.

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 
przeprowadził 18.03.2013 r. w Bibliotece Publicznej w Skokach szko-
lenie dla przedsiębiorców w zakresie podatku VAT oraz podatku 
dochodowego od osób fizycznych i  prawnych. 

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: 
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 praw-

nych - w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów.
Katarzyna Przybysz 

urząd skarbowy 
radził przedsiębiorcom

UWAGA!
Odbiorcy wody i dostawcy ścieków!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach informuje,
że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr 185/XXIV/2013 
z dnia 15 marca 2013r. wprowadza z dniem 1 maja 2013 roku na okres 
do 30 kwietnia 2014 roku nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki. 

Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców i wynosić 
będzie: 

- za 1m3 dostarczanej wody: 2,94 zł netto + 8% VAT (0,24 zł), to jest 
łącznie 3,18 zł brutto.

- za 1m3 odprowadzanych ścieków: 6,10 zł netto + 8% VAT (0,49 zł), 
to jest łącznie 6,59 zł brutto. 

Opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych uza-
leżniona jest od średnicy wodomierza zainstalowanego na przyłączu 
wodomierzowym i wynosić będzie: 

KOD
Przepływ

nominalny
m3/h

DN średnica
wodomierza

mm

Ekwiwa-
lent

Opłata
miesięczna

brutto
Jednostka

W1 2,5 20 i < 1,0 3,78 zł/odb./m-c
W2 3,5 25 1,1 4,16 zł/odb./m-c
W3 6,0 32 1,3 4,91 zł/odb./m-c
W4 10,0 40 2,4 9,07 zł/odb./m-c
W5 15,0 50 3,7 13,99 zł/odb./m-c
W6 40,0 80 10,3 38,93 zł/odb./m-c
W7 60,0 100 15,7 59,35 zł/odb./m-c
W8 150,0 150 i > 39,4 148,93 zł/odb./m-c

Opłata za odczyt wodomierza w budynkach 
wielolokalowych

3,78 zł/odb./m-c
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struktura demograficzna ludności 
Na dzień 31 grudnia 2012r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszki-

wało 9258 osób, w tym 9049 zameldowanych na pobyt stały oraz 209 
zameldowanych na pobyt czasowy. 

Spośród ogółu mieszkańców, 4155 osób zamieszkiwało w mieście, 
a 5103 na terenie wiejskim. 4673spośród nas stanowiły kobiety, a 4585 
mężczyźni. 

Dla porównania, w dniu 31.12.2011r. w Mieście i Gminie Skoki 
zamieszkiwało łącznie 9 498 osób, w tym 8 978 stanowiły osoby zamel-
dowane na pobyt stały, a 520 osoby zameldowane na pobyt czasowy. 

W roku 2012 nasi mieszkańcy zawarli 59 związków małżeńskich. 
Urodziło się 110 młodych Skoczan, w tym 64 dziewczynki i 46 chłopców. 
Zmarło 60 z pośród nas, w tym 25 kobiet i 35 mężczyzn.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2012r. 
653 osoby spośród naszych mieszkańców pozostawały zarejestrowane 
jako poszukujący pracy, w tym 502 osoby bez prawa do zasiłku. Rok 
wcześniej, tj. 31.12.2011 liczby te wynosiły odpowiednio 570 i 415

oświata i wychowanie
W dniu 31.12.2012r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało 

łącznie 352 dzieci. Z pośród nich: 195 dzieci korzystało z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. Równocześnie 
48 dzieci uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego 
w Potrzanowie, a 109 dzieci objętych było edukacją przedszkolną 
w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie z filiami 
w Łosińcu i w Rejowcu. 

Obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej objętych 
było łącznie 623 uczniów, z czego 457 uczniów uczęszczało do Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, natomiast  166 
uczniów pobierało naukę w Szkole Podstawowej w Jabłkowie z filiami 
w Lechlinie, Pawłowie Skockim i Rejowcu, dla której organem prowa-
dzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne „ Tęcza”. 

Do Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uczęsz-
czało 306 uczniów. 

opieka społeczna
W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wypłacił kwotę 
730.350 zł, z tego na:

• zasiłki stałe dla 33 osób 137.317 zł
• zasiłki okresowe dla 59 osób 88.773 zł
• zasiłki celowe dla 252 osób 95.621 zł
• opłatę za usługi opiekuńcze dla 23 osób 140.390 zł
• opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 9 osób 130.213 zł
• dożywianie w formie zasiłków celowych dla 193 osób 79.950 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił dla 339 dzieci dożywianie 

w placówkach oświatowych.
Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomoc Społecznej 

wypłacił kwotę 2.385.082 zł, z tego na:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych 949.049 zł
• zasiłki pielęgnacyjne dla 274 osób 502.605 zł
• świadczenia pielęgnacyjne dla 64 osób 324.706 zł

• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 99 osób 
99.000 zł

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2012 
wydatkowano kwotę 353.653 zł.

Łączna suma wypłaconych w roku 2012 dodatków mieszkaniowych 
dla 50 uprawnionych rodzin wyniosła 114.497,66 zł.

kultura 
Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2012r. posiadała 

509 sztuk materiałów audiowizualnych i 20.416 woluminów, z czego 
645 egzemplarzy za sumę 13.884,79 zł zakupiono w roku 2012. Na 
dzień 31.12.2012r. w Bibliotece zapisanych było 1444 czytelników, 
a liczba wypożyczonych w 2012 książek wyniosła 15.162 egz. W czytelni 
skorzystano z 632 pozycji.

bezpieczeństwo 
i ochrona przeciwpożarowa

Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wągrowcu w roku 2012 na terenie Miasta i Gminy Skoki odnotowano 
82 zdarzenia wymagające interwencji Straży Pożarnych. Na sumę tych 
zdarzeń składały się 32 pożary i 50 miejscowych zagrożeń, w tym wyjazdów 
związanych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków huraganów. 
W roku 2012 nie było wyjazdów związanych z usuwaniem zagrażających 
życiu ludzi owadów oraz wyjazdów spowodowanych fałszywymi alarmami. 

W roku 2011 liczba interwencji OSP wynosiła 95, w tym 30 stanowiły 
wyjazdy do likwidacji pożarów, 63 do likwidacji miejscowych zagrożeń 
oraz 2 spowodowane fałszywymi alarmami. 

budownictwo 
W roku 2012 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę 

nowych i rozbudowę istniejących obiektów (budynków i budowli) 
uzyskali łącznie 77 pozwoleń na budowę, z pośród których 36 dotyczyło 
budowy nowych, 14 rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, 
a 32 wykonania wewnętrznych instalacji gazowych w istniejących bu-
dynkach mieszkalnych. 

W analogicznym okresie oddano do użytku 59 obiektów, w tym 38 
budynków mieszkalnych.

budżet gminy
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2012 w chwili uchwalenia 

wynosił 31.525.227 zł po stronie dochodów i 32.792.545 zł po stro-
nie wydatków.

W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską 
w ciągu roku, na dzień 31.12.2012 ostatecznie plan dochodów budżetu 
wynosił 32.949.534 zł a plan wydatków 32.446.588 zł. 

Jego faktyczne wykonanie wyniosło 32.085.495,41 zł, po stronie 
dochodów i 29.083.263,26 zł zł po stronie wydatków.

Budżet na rok 2013 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej 
wynosi 30.708.718 zł po stronie dochodów i 34.269.665 zł po stro-
nie wydatków.

E. Lubawy

miasto i gmina skoki w statystyce
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza

WYKAZ
części działki 16/12, położonej w Sławicy, 

przeznaczonej do dzierżawy na powiększenie 
oraz lepsze zagospodarowanie działki 184 

w Sławicy

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
dług katastru oraz 
księgi wieczystej

Działki nr 16/12 w Sławicy, zapisana jest 
w KW PO1B/00048072/3 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu.

Powierzchnia nie-
ruchomości

3,8604 ha (RVI – 0,3720 ha, ŁV – 1,5963 
ha, Ps – 0,1436 ha, LsV – 1,0774 ha, LzRVI 
– 0,6004 ha 
(powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 
ok. 0,0222 ha w tym: RV- ok. 0,0060 ha, 
RVI  - ok. 0,0072 ha i PsV – ok. 0,0090 ha)

Opis nierucho-
mości

Działki leży na terenie zabudowy letni-
skowej, a grunty przeznaczone będą na 
powiększenie oraz lepsze zagospodarowanie 
nieruchomości przyległej – dz. 184.

P r z e z n a c z e n i e 
w planie miejsco-
wym oraz studium 
u w a r u n k o w a ń 
i zagospodarowa-
nia przestrzen-
nego

Z uwagi, że plan zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Skoki stracił 
ważność dnia 01.01.2004r. wymieniona 
nieruchomość nie ma oznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miej-
skiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 16/12 położona 
w Sławicy został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„tereny zieleni nieurządzonej”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżaw-
ny

180,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie 
o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również 
prawo zmiany czynszu w trakcie trwania 
umowy dzierżawy.

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do 
oddania w użytko-
wanie wieczyste, 
użytkowanie, na-
jem lub dzierżawę

Dzierżawa na powiększenie oraz lepsze 
zagospodarowanie działki 184 położonej 
w Sławicy
Umowa zawarta zostanie na czas nieokre-
ślony.

Termin wniesie-
nia należności

Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzo-
wy płatny jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza

WYKAZ
działki nr 5/56 położonej w Sławicy

przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księ-
gi wieczystej

Działka nr 5/56 w Sławicy, zapisana w Kw 
PO1B/00048072/3 Sądu Rejonowego w Wą-
growcu.

Powierzchnia nie-
ruchomości

0,0068 ha (RVI) – grunty orne klasy VI)

Opis nieruchomo-
ści

Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, 
a grunt przeznaczony jest na poszerzenie 
istniejącej działki letniskowej o numerze 
geodezyjnym 136

P r z e z n a c z e n i e 
w planie miejsco-
wym oraz studium 
uwarunkowań i za-
gospodarowania 
przestrzennego

Działka 5/56 nie ma określonego przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 
2003 r. przedmiotowa działka stanowiła tereny 
zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gmi-
ny Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. 
dla działki nr 5/56 położona w Sławicy został 
wyznaczony następujący kierunek zagospoda-
rowania przestrzennego: „obszary zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Cena nierucho-
mości

2.850,00 zł

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do 
oddania w użytko-
wanie wieczyste, 
użytkowanie, na-
jem lub dzierżawę

Zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz właściciela działki 136.

Termin do złoże-
nia wniosku przez 
o s o b y,  k t ó r y m 
przysługuje pierw-
szeństwo w naby-
ciu nieruchomości 
na podstawie art. 
34 ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 
roku ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo-
ści, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości wymienionej w wykazie, 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz. 2603 
z 2004 roku ze zmianami), winny najpóźniej 
w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia 
wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
15 marca 2013 roku z udziałem 14 radnych odbyła się XXIV Sesja 

Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę 
sekretarza obrad sprawowała radna Maria Kozłowska.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 13 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr 173/XXIV/2013 w sprawie przeznaczenia części 

umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W/w uchwałą Rada zadecydowała o przeznaczeniu pozostającej 
w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na 
realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Samorządowego w Skokach połączona z modernizacją 
kotłowni polegającą na wymianie kotła opalanego koksem na opalany 
zrębkami drewnianymi wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u.” 
w wysokości 70.000 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja 
nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu”

2. Uchwałę nr 174/XXIV/2013  w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku byłego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Skokach przy ul. Ciastowicza 12.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 
użytkowej 76,28 m2 z pomieszczeniem przynależnym – piwnica o pow. 
7,24 m2, w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach 
przy ul. Ciastowicza 12.

3. Uchwałę nr 175/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości nr 858/9 położonej w Skokach przy uli-
cy Antoniewskiej.

Powyższą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych, działki nr 858/9 o pow. 0,1292 m2. Działka ta 
z uwagi na swój wydłużony kształt jest nieprzydatna do samodzielnego 
jej użytkowania i nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży. 

4. Uchwałę nr 176/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Rościnnie przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości komunalnych położonych w Ro-
ścinnie, stanowiących 7 działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.  

5. Uchwałę nr 177/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ul. Anto-
niewskiej i ul. Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego 24 działek komunalnych przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonych w rejonie ul. 
Antoniewskiej i Kościuszki w Skokach.

6. Uchwałę nr 178/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie przez Gminę Skoki w dzierżawę gruntów położonych 
w Rakojadach.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę 
Skoki w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata, gruntów o powierzchni 
430 m2, stanowiących część działki nr 4/6 położonej w Rakojadach 
z przeznaczeniem ich na budowę placu zabaw. 

7. Uchwałę nr 179/XXIV/2013 w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.

Uchwałą tą Rada uchwaliła nowy „Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta  Gminy Skoki”. 

Z chwilą uchwalenia obecnego Regulaminu utraciła moc Uchwała 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XI/82/2007 z dnia 27 września 2007 
i wprowadzony tą Uchwałą dotychczas obowiązujący Regulamin.

8. Uchwałę nr  180/XXIV/2013 w sprawie wyboru metody, ustale-

nia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty.

Mocą tej Uchwały Rada zdecydowała, że na terenie Miasta i Gminy 
Skoki, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od nieruchomości zamieszkałych pobierać się będzie od gospodarstwa 
domowego. 

Równocześnie Rada ustaliła miesięczne stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny i nieselektywny i uzależniła je od liczby osób w gospodar-
stwie domowym.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały swą ważność utraciła uchwała 
nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 
2012 roku.

9. Uchwałę nr 181/XXIV/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarkę odpadami.

Uchwałą tą Rada ustaliła wzory deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach: 
- na których zamieszkują mieszkańcy, 
- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-

nalne.
Postanowienia uchwały dopuszczają też możliwość składania dekla-

racji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z chwilą podjęcia tej uchwały utraciła swą moc uchwała nr 

XXIII/165/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku.
10. Uchwałę nr 182/XXIV/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLI/264/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 lutego 2010r. 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym uczniom i słuchaczom kolegiów zamieszkałym na 
terenie Gminy Skoki.

Wymienioną uchwałą Rada nadała nową treść paragrafowi VI ust. 
2 swej Uchwały nr XLI/264/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 
lutego 2010r. i wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uzależniła od trzech grup dochodowych. 

11. Uchwałę nr 183/XXIV/2013 w sprawie określenia zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 
dla uczniów i studentów /zawodników/ za osiągnięte wyniki sportowe.

W/w uchwałą Rada szczegółowo określiła zasady i tryb przyznawa-
nia i pozbawiania praz wysokości stypendiów sportowych dla uczniów 
i studentów za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała dotyczy m.in. 
zawodników, którzy nie ukończyli 25 roku życia, są medalistami Mi-
strzostw Polskie w swojej kategorii wiekowej oraz członkami kadry 
narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali Polskę 
w oficjalnych meczach międzypaństwowych. 

Stypendyści nie mogą podpisać kontraktu zawodowego lub zawod-
niczego z Klubem Sportowym, który gwarantowałby im stałe wynagro-
dzenie. Wysokość stypendium wynosi od 250 do 350 zł miesięcznie.

12. Uchwałę nr 184/XXIV/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki 
na 2014r.

W/w uchwałą Rada zdecydowała o niewyodrębnieniu Funduszu So-
łeckiego w budżecie Gminy na rok 2014. Podejmując tę uchwałę Rada 
wzięła pod uwagę doświadczenia z lat 2010-2011, tj. z lat gdy istniał 
wyodrębniony Fundusz Sołecki. Fundusz ten nie spełnił pokładanych 
w nim zadań i oczekiwań, a wręcz przeciwnie jego wykorzystanie stało 
się przyczyną kontrowersji z tym związanych. 

13. Uchwałę nr  185/XXIV/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Skoki na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

W/w Uchwałą Rada na wniosek Zakładu Wodociągu i Kanalizacji 
w Skokach zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków oraz wysokość opłaty abonamentowej, 
które na terenie Miasta i Gminy Skoki obowiązywać będą w okresie 
od 1 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r. 

Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców, a opłata 
abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych uzależniona 
została od średnicy wodomierza zainstalowanego na przyłączu wo-
domierzowym. 
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Rada wysłuchała też Sprawozdania za rok 2012 z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skoki.

Tradycyjnie już Rada przyjęła Sprawozdania Burmistrza z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji Uchwał Rady. 
Wysłuchano też sprawozdań z działalności Komisji w roku 2013 oraz 
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012. 

Wszystkie podjęte Uchwały Rada przekazała do realizacji Burmi-
strzowi Miasta i Gminy. Wszystkie one wraz z protokółem sesji Rady 
dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u pod-
inspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w BIP na stronie 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
Artykuł 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym wprowadził obowiązek powołania przez rady gmin komisji 
rewizyjnych. Równocześnie art. 21 tej ustawy upoważnił rady do po-
woływania swych stałych i doraźnych komisji oraz do ustalenia ich 
składów osobowych i przedmiotów ich działania.

Wypełniając ten obowiązek oraz korzystając z nadanych jej upraw-
nień Rada Miejska Gminy Skoki na swej drugiej sesji obecnej kadencji, 
w dniu 2 grudnia 2010 roku powołała: 

- Komisję Rewizyjną 
- Komisję Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji
- Komisję Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 

Porządku Publicznego i Inwentaryzacji
- Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji 

Komisje naszej Rady Miejskiej stanowią organy pomocnicze i kontro-
lne Rady. Oceniając i opiniując materiały i projekty uchwał mających 
być przedmiotem obrad Rady działają na podstawie uchwalonych 
przez siebie i zatwierdzonych przez Radę planów pracy, a okresowe 
sprawozdania ze swej działalności składają na Sesji Rady.

W roku 2013r. odbyły się następujące posiedzenia komisji Rady 
Miejskiej: 

- 25 stycznia - Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji. 

Tematem posiedzenia były: 
1. Informacja Komendanta Gminnego OSP Marka Gramzy doty-

cząca działalności jednostek OSP na terenie Gminy z uwzględnieniem 
przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu, oceny zdarzeń związanych z zagrożeniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Skoki na tle Po-
wiatu Wągrowieckiego.

Działalność OSP w zakresie likwidacji skutków pożarów i skutków 
wypadków drogowych oraz innych zagrożeń Komisja oceniła pozy-
tywnie.

2. Informacja Urzędu Miasta i Gminy o działaniach związanych 
z inwentaryzacją mienia, tj. z uregulowaniem prawnym własności ulic 
stanowiących ciąg komunikacyjny przez miasto Skoki. Ulice: Kościel-
na, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Rynkowa, Jana 
Pawła II i Wągrowiecka, od chwili wybudowania drogi obwodowej 
miasta Skoki, która przejęła funkcję biegnącej przez miasto drogi 
wojewódzkiej nr 196, zaczęły pełnić funkcje lokalne. Ulice te od tego 
czasu pozostają w administracji samorządu gminnego i są przez Gminę 
remontowane i utrzymywane.

W związku z powyższym Rada pozytywnie zaopiniowała projekt kart 
inwentaryzacyjnych w/w ulic i upoważniła Burmistrza do wszczęcia 
postępowania komunalizacyjnego tychże działek, tj. do wystąpienia 
do Wojewody Wielkopolskiego o ich przekazanie ze Skarbu Państwa 
na majątek Gminy Skoki. 

- 28 stycznia - Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, na 
którym Komisja wysłuchała Informacji Burmistrza dotyczącej plano-
wanej działalności Boiska ORLIK, w tym o dotychczasowym przebiegu 
budowy, o pozostałych do wykonania pracach wykończeniowych, o pla-
nowanym sposobie zagospodarowania i wykorzystania obiektu oraz 
o sposobie nadzoru i jego udostępnienia dla użytkowników.

Dotychczasowe działania i proponowane rozwiązania Komisja oce-
niła pozytywnie i uznała je za satysfakcjonujące. 

- 30 stycznia - Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, 
którego tematem była analiza i ocena realizacji inwestycji realizowa-
nych w 2012 roku dla oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji. 

Działania Burmistrza i Urzędu prowadzone w analizowanych dzie-
dzinach Komisja uznała za dobre. Z zadowoleniem przyjęła podjęte 
przez Burmistrza i kierownictwo Biblioteki starania o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej części bibliotecznej w rozbudowywanym 
budynku Gimnazjum. 

- 27 lutego 2013 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji wysłuchali in-
formacji Burmistrza o działaniach podjętych przez Urząd w związku 
z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dopuszczającą 
zmianę sposobu naliczania i wysokości opłat za wywóz śmieci.

Przedstawione działania i przygotowane projekty uchwał dot. go-
spodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komisje oceniły 
pozytywnie. 

W trakcie tego posiedzenia:
Radny Arkadiusz Sommerfeld w imieniu mieszkańców Sławy Wlkp. 

prosił o obcięcie gałęzi drzew przy byłej roszarni. Prosił też, o infor-
mację czy mieszkańcy osiedla „Mały Rejowiec” będą podłączeni do 
kanalizacji sanitarnej. 

Radna Elżbieta Berendt zgłosiła problem wymiany przepalonych 
żarówek oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej, Sienkiewicza 
itd. Prosiła też o zorganizowanie spotkania Burmistrza z kierownic-
twem placówek oświatowych i dyrekcją Biblioteki w celu omówienia 
i wyjaśnienia sprawy dotyczącego zagospodarowania rozbudowanego 
budynku Gimnazjum. 

Radna Wiesława Surdyk-Fertsch wnioskowała o naprawę stanu ulic: 
dojazdowej do Marketu POLO w kierunku Kazimierza Wielkiego oraz 
poprawę przejezdności przy ul. Przylesie. 

Radny Antoni Wiśniewski poruszył problem braku oświetlenia na 
ul. Przylesie. 

- 11 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
w trakcie którego Komisja zapoznała się z przetargami organizowa-
nymi przez Burmistrza w roku 2012. 

W rezultacie Komisja postanowiła, że jeszcze w miesiącu marcu br. 
kontroli podda dokumentację przetargów zorganizowanych na: 

1. Rozbudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuszewie
2. Budowę chodnika przy ul. Wągrowieckiej w Skokach
3. Przebudowę i modernizację 2 łazienek w budynku byłego Ośrodka 

Zdrowia w Skokach.
- 11 marca 2013 roku odbyło się kolejne połączone posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej.  W trakcie posiedzenia Komisje zapoznały 
się z przygotowywanymi przez Burmistrza materiałami i projektami 
uchwał, które ujęte zostały w projekcie porządku obrad sesji  Rady 
w dniu 15 marca br. 

Analizowane materiały Komisje oceniły pozytywnie i wypracowały 
opinię, które postanowiły przedstawić przy omawianiu poszczególnych 
spraw w trakcie wspomnianej sesji.

Godziny przyjmowania mieszkańców 
objętych Projektem  

pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” 

przez Koordynatorów Gminnych w urzędach.
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, iż od dnia 

4 marca 2013 roku uruchomiona została w urzędach gmin objętych 
Projektem kanalizacji Informacja dla mieszkańców Gminy. 
W Gminie Skoki, informacji udzielać będzie Koordynator Gminny 

w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:00 
w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, 

pokój nr 15, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
Telefony kontaktowe: 61 89 25 805 albo 61 89 25 804, e-mali: 

inwestycje@skoki.nowoczesnagmina.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza

WYKAZ
działki nr 5/57 położonej w Sławicy

przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 5/57 w Sławicy,
zapisana w KW PO1B/00048072/3 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieru-
chomości

0,0224 ha (RVI – grunty orne  klasy VI)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy let-
niskowej, a grunt przeznaczony jest na 
poszerzenie istniejącej działki letniskowej 
o numerze geodezyjnym 137

P r z e z n a c z e n i e 
w planie miejsco-
wym oraz studium 
u w a r u n k o w a ń 
i zagospodarowania 
przestrzennego

Działka 5/57 nie ma określonego przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 
grudnia 2003 r. przedmiotowa działka 
stanowiła tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miej-
skiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 5/57 położona 
w Sławicy został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzenne-
go: „obszary zabudowy zagrodowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospoda-
rowania

Nie jest określony.

Cena nieruchomo-
ści

6.700,00 zł

Informacja o prze-
znaczeniu do sprze-
daży, do oddania 
w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę

Zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz właściciela działki 137.

Termin do złoże-
nia wniosku przez 
osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 
34 ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nie-
ruchomościami (tj. 
Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku 
ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nierucho-
mości, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej 
w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 
U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku ze zmia-
nami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, 
licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć 
stosowny wniosek w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza

WYKAZ
działki nr 5/90 położonej w Sławicy

przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 5/90 w Sławicy,
zapisana w Kw PO1B/00048072/3 Sądu Re-
jonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieru-
chomości

0,0213 ha (ŁV) – łąki trwałe klasy V)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letnisko-
wej, a grunt przeznaczony jest na poszerzenie 
istniejącej działki letniskowej o numerze 
geodezyjnym 94

Przeznaczenie w pla-
nie miejscowym oraz 
studium uwarunko-
wań i zagospodaro-
wania przestrzen-
nego

Działka 5/90 nie ma określonego przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 grud-
nia 2003 r. przedmiotowa działka stanowiła 
tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miej-
skiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 5/90 położona 
w Sławicy został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„obszary zabudowy zagrodowej, mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospoda-
rowania

Nie jest określony.

Cena nieruchomości 4.200,00 zł
Informacja o prze-
znaczeniu do sprze-
daży, do oddania 
w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę

Zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz właściciela działki 94.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości 
na podstawie art. 
34 ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nie-
ruchomościami (tj. 
Dz. U. nr 261 poz. 
2603 z 2004 roku 
ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nierucho-
mości, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej 
w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami), winny 
najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wnio-
sek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza 

WYKAZ
działki nr 381/4 położonej w Sławicy

przeznaczonej do zbycia – sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 381/4 w Sławicy,
zapisana w KW PO1B/00046020/0 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieru-
chomości

0,0228 ha (Ls VI– lasy i grunty leśne)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letnisko-
wej, a grunt przeznaczony jest na poprawę 
warunków zagospodarowania (poszerzenie) 
istniejącej działki letniskowej o numerze 
geodezyjnym 239, bez prawa zabudowy.

Przeznaczenie w pla-
nie miejscowym oraz 
studium uwarunko-
wań i zagospodaro-
wania przestrzen-
nego

Działka 381/4 nie ma określonego przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do 31 grud-
nia 2003 r. przedmiotowa działka stanowiła 
tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miej-
skiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 381/4 położona 
w Sławicy został wyznaczony następujący 
kierunek zagospodarowania przestrzennego: 
„obszary zabudowy zagrodowej, mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospoda-
rowania

Nie jest określony.

Cena nieruchomości 6.800,00 zł
Informacja o prze-
znaczeniu do sprze-
daży, do oddania 
w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, 
najem lub dzierżawę

Zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz właściciela działki 239.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości 
na podstawie art. 
34 ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieru-
chomościami (tj. Dz. 
U. nr 102, poz. 651   
z 2010 r. ze zmia-
nami)

Osoby zainteresowane nabyciem nierucho-
mości, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wymienionej 
w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 
poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami), winny 
najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wnio-
sek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Sko-
kach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.

KOMUNIKAT DLA OSÓB 
POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE 

PIELĘGNACYJNE
Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, upraw-

nione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 
dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) 
zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości 
do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane 
na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

Ustawodawca w miejsce dotychczasowego świadczenia pielęgnacyj-
nego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:

- Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie 
z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 
osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 
18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak 
nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny

- Specjalny zasiłek opiekuńczy 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgod-

nie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Prawo 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż 
na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) Przy ustalaniu 
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek prze-
prowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania 
warunków do jego przyznania.

Uzyskanie od 1 lipca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wymaga ponownego złożenia 
wniosku wraz z dokumentami. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne 
lub specjalny zasiłek opiekuńczy należy składać po 01.07.2013r. 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowych informacji udzielają Anna Przykucka i Iwona 
Tyll pod numerem tel. (061)8925-827. 
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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 
III - przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ul. 
Rakojedzkiej

Przetargi odbędą się w dniu 19 kwietnia 2013r. (piątek) w godz. od 1000 do 1045

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów, numer 
KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki 
zabudowy

Cena wywoław-
cza w zł (brutto) 

z podatkiem 
VAT

Termin wpłaty 
wadium i wyso-

kość 
wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6

 1. Działka nr 70/48
o pow. 0,1362 ha
położona w Sko-
kach w rejonie  
u l .  Rako jedz -
k i e j  u j a w n i o -
na  w K.W.  nr 
P01B/00048486/8 
SR Wągrowiec. 
Księga wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń. 

Działka zgodnie z” Miejscowym planem  zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki w części 
Miasta Skoki” – uchwała nr XXIX/205/2009 
RMG Skoki z dnia 19.03.2009r. przeznaczona jest 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące z możliwo-
ścią podpiwniczenia,
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu terenu 
do kalenicy dachu,
3/poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m nad 
pow. terenu,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 250 do 450, pokrycie z dachówki lub 
materiałów dachówko-podobnych,
5/garaż wbudowany w bryłę budynku względnie 
dobudowany do budynku mieszkalnego o pow. użyt. 
do 40 m2,
6/garaż wolnostojący do 60 m2 pow. zabudowy

71.500,00 8.000,00
do dnia

15.04.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

19.04.2013r.
o godz. 1000

 2. Działka nr 70/50
o pow. 0,1035 ha
położona w Sko-
kach w rejonie  
ul. Rakojedzkiej 
ujawniona w K.W 
P01B/00048486/8  
SR Wągrowiec. 
Księga Wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń

j.w. 62.500,00 7.000,00 
do dnia 

15.04.2013r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

19.04.2013r. 
o godz. 1045 

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 wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 15.04.2013r.
(poniedziałek)
III. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki  w dniu 19 kwietnia 2012r. (piątek) od godz. 
1000 - 1045 (2 działki – wadium na koncie Urzędu do dnia 15.04.2013r. )
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 terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 

do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek uzbrojony został w sieć wodociągową, sieć energetyczną oraz drogi z nawierzchnią tłuczniową, 
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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„Z Brzechwą na wesoło”
27 lutego zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu konkurs recyta-

torski pt. „Z BRZECHWĄ NA WESOŁO”. 
Celem konkursu było:
- upowszechnienie twórczości 

Jana Brzechwy wśród dzieci,
- wspieranie działań twór-

czych dzieci w różnych for-
mach aktywności,

- odkrywanie i rozwijanie 
uzdolnień artystycznych oraz 
doskonalenie uzdolnień recy-
tatorskich,

- upowszechnianie kultury 
żywego słowa wśród dzieci,

W konkursie wzięły udział 
dzieci z wszystkich grup wie-
kowych. Przedszkolaki pięknie 
nauczyły się swoich wierszy, 
toteż wybór okazał się bardzo 
trudny. Po długich obradach, 
komisja postanowiła nie przyznawać I,II, I III miejsca. 

Wszystkie dzieci w nagrodę za urzekający występ otrzymały dyplomy 
oraz nagrody.

Mali Odkrywcy II
W roku szkolnym 2012/2013 cztery nauczycielki z Przedszkola Sa-

morządowego im. Kubusia Puchatka (Katarzyna Dukszta, Katarzyna 
Adamska, Agnieszka Serafin, Małgorzata Futro) wzięły udział w II 
edycji projektu „MALI ODKRYWCY”. Jest to innowacyjny program 
wspierający edukację dzieci, realizowany przez FUNDACJĘ ROZWO-
JU DZIECI IM. JANA KOMEŃSKIEGO we współpracy z sektorem 
Healthcare firmy SIEMENS Sp.z o.o. 

W II edycji wzięło udział 10 gmin, wśród których znalazła się rów-
nież nasza.

Celem tego programu jest zmiana tradycyjnych relacji między 
uczniem, a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projek-
tów badawczych.

W ramach projektu nauczycielki wzięły udział w warsztatach szko-
leniowych, które odbyły się w Poznaniu. Następnie zadaniem każdej 
było (na bazie zdobytej wiedzy) wykonać projekt z dziećmi. W czerwcu 
rozpoczęto realizację projektów. Dzieci w grupach same dokonały 
wyboru tematu do realizacji.

Na początku roku szkolnego do Przedszkola przyjechała p. Magda-
trener, która wspólnie z dziećmi z wybranej grupy rozpoczęła realizację 
kolejnego projektu. Temat był dość osobliwy JASZCZURKA.

Podczas spotkania zostało wyznaczone kolejne zadanie dla nauczy-
cielek. Tym razem wspólnie miały wykonać jeden projekt. Temat, 
który został wybrany, był bardzo bliski dzieciom – PRZEDSZKOLE.

Na zakończenie II edycji projektu trzy nauczycielki pojechały do 
Warszawy, gdzie pierwszego dnia odbyło się podsumowanie pracy 
wszystkich nauczycielek, wręczenie dyplomów, podziękowań. Ogło-
szone zostały również wyniki konkursu ogłoszonego przez Fundację 
Komeńskiego -  konkurs na najlepiej zrealizowany Projekt Badawczy.

Panie M. Futro, K. Dukszta oraz K. Adamska otrzymały wyróżnienia 
za udział w tym konkursie.

Uwieńczeniem naszej pracy było zaproszenie następnego dnia do 
Pałacu Prezydenckiego na Forum Debaty Publicznej pt. „Polak mały 
w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji” oraz 
wystawę „MALI ODKRYWCY”. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
również Para Prezydencka. 

Spotkanie z folklorem
W ostatnim czasie rozmawialiśmy na temat 

Unii Europejskiej, Polski, godła, flagi, ale 
także zajęliśmy się naszą najbliższą okoli-
cą. Poznaliśmy herb i legendy związane ze 
Skokami; najważniejsze miejsca i instytucje 
znajdujące się w naszym mieście. Dowiedzie-
liśmy się co to jest rękodzieło i nawet sami 
próbowaliśmy zrobić serwetki. Zapoznaliśmy 
się z historią regionu Wielkopolski. 

Podsumowując zdobytą wiedzę Pani K. 
Dukszta zaprosiła starsze grupy na zajęcia 
pokazowe, które okazały się wielką nie-
spodzianką. Otóż p.Kasia przywitała dzieci 
ubrana w strój regionu szamotulskiego. Zobaczyliśmy również kilka 
figur tanecznych z tego regionu.

Ponadto p. Kasia pokazała nam i omówiła stroje z południowej 
i zachodniej Polski.  Czepce, wianki i korale wzbudziły największy za-
chwyt wśród dziewczynek. Natomiast chłopców najbardziej fascynował 
„harapnik” (bat osadzony na sarniej nóżce).

Katarzyna Dukszta

Zajęcia Otwarte Dla Rodziców
14 marca odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia otwarte dla 

rodziców w formie warsztatów. W wesołej, ciepłej i rodzinnej atmos-
ferze wspólnie wykonywaliśmy różne ozdoby związane z tradycją 
Świąt Wielkanocnych. Dzięki twórczemu zaangażowaniu wszystkich 
uczestników zarówno tych dużych jak i małych powstawały piękne 
papierowe koszyczki, kolorowe pisanki, świąteczne kartki, stroiki 
wielkanocne, i inne cudeńka.

Część artystycznych wytworów trafi na Kiermasz Świąteczny. Pozo-
stałe ozdoby powędrowały do domów ich autorów. Wszystkie prace 
będą upiększać domy naszych przedszkolaków.

Wszystkim obecnym na warsztatach Rodzicom i dzieciom dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i życzymy wesołych Świąt Wielkanocnych.

Walentynki
Walentynki  to okazja do okazywania sobie uczuć. Walentynki to 

dzień, w którym obdarowujemy się prezencikiem, kartką czy liścikiem. 
Ten dzień skłania nas do okazania ukochanej osobie jak bardzo nam 
na niej zależy, jak bardzo ją kochamy. 

W naszym Przedszkolu bawiliśmy się walentynkowo - dzieci ubrały się 
na czerwono, sale przystrojone były serduszkami i amorkami, dzieci przy-
gotowały niespodzianki swoim kolegom czy koleżankom w grupie. Serca 
i amorki towarzyszyły nam przez cały dzień - malowaliśmy je farbami, 
wyklejaliśmy brokatami, cekinkami, kolorowymi klejami. Były konkursy, 
zagadki, zabawa przy muzyce, no i słodkie, co nieco. Najważniejsze, że 
nie zabrakło uśmiechu, bo przecież o to najbardziej nam chodziło. 

Monika Długa
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mali skoccy podróżnicy
odsłona ii - nowa zelandia

Drugie z kolei spotkania pt. „Jak się żyje na antypodach - Nowa 
Zelandia” (dzieci z klas 1 – 3) i „Tam, gdzie dzieci nie jedzą 
kiwi – Nowa Zelandia” (dzieci w wieku przedszkolnym) odbyły 
się 14 i 15 lutego 2013 roku w sali Biblioteki w Skokach.

Jak się żyJe na antypodach 
- nowa zelandia

Podróż na kraniec świata – do krainy marzeń, maoryskich mitów, 
fenomenalnych krajobrazów... Witaliśmy dzień, podziwiając jurajskie 
lasy z tysiącletnimi drzewami kauri; spacerując klifowymi wybrzeżami 
Pacyfiku; biwakując na skraju lodowca u stóp Mt. Cooka; podglądając 
pingwiny, wieloryby i lwy morskie; przeglądając się w turkusowych 
taflach jezior; poznając egzotyczną kulturę maoryską.

tam, gdzie dzieci nie Jedzą kiwi 
- nowa zelandia

To opowieść o podróży na kraniec świata - na drugą stronę kuli 
Ziemskiej. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jakie zwierzęta za-
mieszkują Nową Zelandię. Poznaliśmy posomy, lwy morskie i papugi 
kea. Powędrowaliśmy  przez wysokie góry i piaszczyste plaże. Zoba-
czyliśmy wulkany i tysiącletnie drzewa. A na koniec rozwiązaliśmy 
wspólnie zagadkę - dlaczego dzieci nie jedzą tam kiwi.

Anna i Marcin Szymczakowie - Ich przygoda podróżnicza zaczęła 
się już w czasach studenckich, kiedy zorganizowali wspólnie kilka 
trekkingowych wypraw w Andy, Ałtaj, Tien Szan, góry Elburs czy Alpy 
Japońskie, Himalaje i Pamir. Wtedy też zmierzyli się z Jedwabnym 
Szlakiem w zachodnich Chinach, Uzbekistanie i Iranie. Dotarli na 
„Dach Świata” i pod świętą górę Kailasz dość nietypowo, z Kaszgaru. 
Smakowali zieloną herbatę pod Fuji, a także przemierzali amazońską 
dżunglę. Od pięciu lat nie wyobrażają sobie innego poznawania świata, 

jak we trójkę – z córką Igą. Razem zwiedzają świat od Nowej Zelandii 
przez Japonię, Chiny, Oman, Armenię, Gruzję, Europę po Maroko. Na 
wyjazdach dużo fotografują co znalazło swój wyraz w trzech wydanych 
albumach po Japonii, Boliwii i Tybecie.

Autorami opisów są Państwo Szymczak

odsłona iii - himalaJe
Kolejne, trzecie spotkania podróżnicze dostarczyły dzieciom po raz 
kolejny  mnóstwo wrażeń. W dniach 14 i 15 marca mali skoccy podróż-
nicy zdobywali ośmiotysięczniki podczas spotkań pt.: 

do szkoły pod górkę 
- dzieci z himalaJskich szlaków 

Zajęcia były opowieścią o dzieciach spotkanych podczas wędrówek 
w Himalajach indyjskich i nepalskich. Dlaczego dzieci w Himalajach 
mają do szkoły pod górkę? Ile kilometrów ma najwyższa góra świata? 
Czy w Himalajach latem jest śnieg? Czy dzieci w Himalajach grymaszą 
przy jedzeniu? Jakie noszą fryzury? Jak wygląda szkoła małych mnichów 

„Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu Gminy Skoki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”.
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w klasztorze buddyjskim? Czy łatwo spotkać Yeti? Jak wygląda jak? 
Na te i inne pytania odpowiedzieli podczas ilustrowanego slajdami 
spotkania podróżnicy państwo Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie. 
Nauczyli dzieci witać, dziękować i liczyć w języku nepalskim (źródło 
p. K. A. Mazurkiewicz) 

himalaJe - tam gdzie dzieci piJą 
słoną herbatę....

Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie - podróżnicy, autorzy wystaw foto-
graficznych i książek o Himalajach, prekursorzy profesjonalnych pokazów 
slajdów podróżniczych w Polsce. Pasja podróżowania stała się ich sposobem 
na życie. W 1988 po raz pierwszy wyruszyli w Himalaje indyjskie i nepalskie. 
Następnie przyszedł czas na Syberię, rosyjski Daleki Wschód, Mongolię, Azję 
Środkową, Iran, Pakistan, Tybet, Gruzję a także Wenezuelę, Tanzanię i Turcję. 
Szczególnie chętnie wracają w indyjskie Himalaje. Fascynuje ich różnorodność 
etniczna i gościnność mieszkających tam ludzi. Od 1994 prowadzą Agencję 
Podróżniczą Terra Incognita: pilotują wyprawy trekkingowe w Himalaje, 
prezentują pokazy slajdy ze swoich podróży i organizują festiwal TERRA. 
Więcej: www.terra.waw.pl

Gdy wielu w zimowe dni myśli o ciepłym i przytulnym kącie, strażacy 
ze skockiej jednostki intensywnie ćwiczą podnosząc swoje umiejętności. 
W dniu 18 lutego br. druhowie z OSP Skoki mieli okazję wypróbo-
wać, podczas zorganizowanych ćwiczeń, nowy sprzęt do ratownictwa 
drogowego. 

Ćwiczenia miały odzwierciedlać realne sytuacje jakie często ratow-
nicy zastają na miejscu akcji. Podczas ćwiczeń strażacy przećwiczyli m. 
in. takie elementy akcji jak: dostęp do osoby poszkodowanej poprzez 
usunięcie drzwi przy pomocy rozpieracza ramieniowego i nożyc hy-
draulicznych. Przećwiczono również, na wypadek akcji, użycie zestawu 
hydraulicznego z łańcuchami w celu odciągnięcia kolumny kierowni-
czej, co podczas akcji umożliwia ewakuację osoby poszkodowanej do 
strefy bezpiecznej.

Celem ćwiczeń jest ciągłe doskonalenie strażaków-ratowników, ale 
również zapoznawanie się z możliwościami nowego sprzętu, w tym 
przypadku zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. 

Ćwiczenia mogły się odbyć dzięki uprzejmości właścicieli serwisu 
samochodowego FHU GLAJDA & PAJDA, którzy przekazali na 
potrzeby ćwiczeń wraki rozbitych samochodów i udostępnili plac. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach planuje sukcesywnie prowadzić 
cykl ćwiczeń w przyszłości. 

Piotr Kaczmarek
Wiceprezes OSP Skoki

strażacy ze skoków 
poznaJą sprzęt 

i doskonalą 
swoJe umieJętności

Obecność na jednym z najpopularniej-
szych portali społecznościowych – Facebo-
oku, stała się ostatnio bardzo popularna. 
Niektórzy mówią nawet – „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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Finał województwa 
w warcabach

Reprezentacja naszej szkoły zakwalifikowała się, co już było 
niewątpliwym sukcesem, do Finału Województwa Wielkopolskiego 
w Indywidualnych Warcabach Dziewcząt i Chłopców.

9 marca 2013 r. w Poznaniu, drużyna w składzie: Anna Surdyk, 
Aleksandra Tyll, Bartosz Sierzchuła i Paweł Bartsch, zmierzyła się 
z mistrzami województwa wielkopolskiego w warcabach. Do rywa-
lizacji przystąpiło 106 zawodników w dwóch kategoriach: kategoria 
dziewcząt i kategoria chłopców. Młodzi warcabiści rozegrali osiem 
wyczerpujących partii.

 Nasi uczniowie walczyli zaciekle i zawzięcie. Planowali powtórzenie  
sukcesu z poprzednich lat, kiedy to zajmowali miejsca w pierwszej dzie-
siątce. Niestety, tym razem aż tak dobrze nie poszło. Najlepiej wypadła 
Aleksandra Tyll, która wywalczyła 19 miejsce w kategorii dziewcząt. 

Serdecznie gratulujemy całej drużynie i życzymy dalszych sukcesów.

„Ptaki Polski zagrożone 
wyginięciem”

16.02.2013 r. odbył się etap okręgowy Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pod 
hasłem „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem”. Tym razem Polskie 
Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” spośród placówek 
zgłaszających gotowość przeprowadzenia etapu okręgowego konkursu, 
wybrało naszą szkołę. Przybyli do nas uczniowie wraz z opiekunami 
ze szkół podstawowych z Kłecka, Sławna i Dębnicy oraz gimnazjów 
z Kłecka, Kiszkowa i Skoków. 

Po rozwiązaniu testów konkursowych komisja ogłosiła wyniki. 
Zgodnie z regulaminem do etapu wojewódzkiego zakwaklifikowali się 
uczniowie z najwyższą ilością punktów: Edward Surdyk i Karol Malec 
z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Czwarte 
miejsce w konkursie, a jednocześnie najlepsze spośród uczniów szkół 
podstawowych, zajęła Anna Surdyk. Kolejne wyniki uzyskali: Patryk 
Jankowski i Mateusz Pawlicki oraz Aleksandra Szymaś. Wyżej wy-
mienione osoby oraz Jacek Śrama reprezentowały naszą szkołę. Do 
przyrodniczych zmagań uczniowie przygotowywali się podczas zajęć 
pozalekcyjnych, w ramach których musieli przyswoić dużą partię mate-
riału, ponieważ wymagania konkursu są jednakowe dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół podstawowych

Wicemistrzostwo Rejonu 
Pilskiego w Piłce Siatkowej

11 marca 2013 r. w Damasławku odbył się finał Mistrzostw Rejonu 
Pilskiego w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów zgłoszono 6 drużyn 
reprezentujących poszczególne powiaty. W tym roku do turnieju awan-
sowały dwie drużyny (mistrz i wicemistrz) z powiatu wągrowieckiego. 
Szczęśliwie, wszyscy nasi chłopcy doszli do pełni sił po okresie walki 
z chorobami, dlatego do zawodów przystąpiliśmy w najsilniejszym 
składzie. Rywalizacja między zespołami była bardzo zacięta. Grali-
śmy w systemie „każdy z każdym” i dopiero po ostatnim spotkaniu 
poznaliśmy zwycięzcę turnieju, którym została Szkoła Podstawowa nr 
3 w Pile. Ten zespół jako jedyny pokonał chłopców reprezentujących 
Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach. Jako, że po-
zostałe mecze wygraliśmy, zostaliśmy wicemistrzami rejonu pilskiego, 
co z pewnością jest dla nas dużym sukcesem.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
3. Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim
4. Szkoła Podstawowa w Damasławku
5. Szkoła Podstawowa w Margoninie
6. Szkoła Podstawowa w Głubczynie
Skład drużyny: Adrian Sommerfeld, Patryk Jankowski, Bartosz Bel-

ter, Filip Stefański, Patryk Szwed, Szymon Futro, Filip Jarzembowski, 
Dawid Loręcki, Mikołaj Gebler, Michał Grabiszewski, Adrian Nowak.

Drużynę przygotował Janusz Bojarski.

Godzina czarów
Umiejętność czytania, zdobywana i systematycznie doskonalona 

przez pierwszoklasistów, przypieczętowana została uroczystością 
Pasowania na Czytelnika.

Pasowanie to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona 
czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliote-



15

karkę Lidię Eksler weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. 
W tym roku spotkanie z maluchami przebiegało pod hasłem Godzina 

Czarów. Wyczarowana przez Wróżkę najważniejsza postać - Królowa 
Książkaprzekazała najmłodszym czytelnikom zasady korzystania 
z biblioteki oraz prośby książek. Przejęci pierwszoklasiści stosownym 
przyrzeczeniem zobowiązali się do przestrzegania regulaminu biblio-
teki i poszanowania książek. Ceremonia pasowania zakończyła się 
wręczeniem dyplomów, a najmłodsi czytelnicy po raz pierwszy mogli 
samodzielnie wypożyczyć  książkę.

Rekolekcje wielkopostne
Od 11 do 13 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Reko-

lekcjach Wielkopostnych. 
Nauki rekolekcyjne głoszone przez ks. Sławomira Komorskiego 

nawiązywały tematycznie do inscenizacji przygotowanej przez dzieci. 
Pierwszego dnia zaprezentowane zostało przedstawienie „Misterium 
Męki Pańskiej”, a następnie zorganizowano konkurs biblijny. Podczas 
drugiego dnia rekolekcji młodzi aktorzy wystąpili w kościele z insce-
nizacją Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Na szczególną uwagę zasługuje 
Kacper Kujawa, który w obydwóch przedstawieniach wcielił się w po-
stać Pana Jezusa. Jego upadki pod ciężarem krzyża, spotkanie z Matką 
i męczeńska śmierć niejednego widza przyprawiły o łzy wzruszenia.

Dzień Liczby π
To już trzeci raz w Szkole Podstawowej w Skokach organizowany 

jest Dzień Liczby π. Data 14 marca zapisana w notacji amerykańskiej 
jako 3,14 kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Od 1988 roku wiele 
amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. 

W ubiegłym roku empirycznie badaliśmy na boisku szkolnym stosu-
nek długości obwodu koła do długości jego średnicy. W tym roku z racji 
pogody podczas przerw zadowoliliśmy się zabawą ze stoperem. Start, 
a po chwili stop. Ten, kto najbardziej zbliżył się do wyniku 3,14  prze-
chodził  do następnego etapu. Na zwycięzców czekały dyplomy. Był też 
konkurs na napisanie wiersza z jak największą ilością wyrazów, w któ-
rych sylabę „pi” zastąπono grecką literą  alfabetu. Każdy kto napisał 
taki wiersz mógł poczuć się jak nasza noblistka - Wisława Szymborska, 
której zdarzyło się poświęcić strofy naszej „podziwu godnej liczbie Pi”. 
Do świętowania przyłączyli się urodzeni tego dnia uczniowie, którzy 
obdarowani napisem w języku angielskim „urodziłem się w dniu π” 
reklamowali wydarzenie pośród społeczności szkolnej. Szkoda  jedynie, 
że korzystamy z kolejnego zapożyczenia (po walentynkach i halloween) 
zza oceanu. Jednak gdybyśmy chcieli obstawać przy rodzimej tradycji, 
to obchodzenie święta wypadłoby 22 lipca, a to mijałoby się z celem. 
Już w III wieku p.n.e. Archimedes oszacował jej wartość jako 22/7, co 
jest nie tylko najlepszym wśród ułamków o mianowniku nie większym 
od 7, ale wśród wszystkich dat rocznych w polskiej notacji (i rzecz 
jasna lepszym niż 3,14). Warto na koniec przypomnieć, że dzień ten 
jest jednocześnie rocznicą urodzin wybitnego polskiego matematyka 
Wacława Sierpińskiego i genialnego Alberta Einsteina.

Krzysztof Gapiński

z działalności świetlic 
środowiskowych

PRACE POZALEKCYJNE Z DZIEĆMI 
I MŁODZIEŻĄ 

- w Skokach 
Świetlica terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej prze-

znaczona jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  
i znacznym  Ideą świetlicy i celem jej istnienia jest wprowadzenie 
osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Zajęcia w świetlicy łączą 
w sposób harmonijny elementy pracy i rozrywki, co wpływa korzyst-
nie na rozwój sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Uczą 
współżycia w grupie, uspakajają, wyciszają, pobudzają do aktywności 

i samodzielności, stwarzają też możliwość nabywania nowych umiejęt-
ności i rozwijania już istniejących, zachęcają do coraz większej pracy 
nad sobą i własnymi zrachowaniami. Dla podopiecznych świetlica to 
ich drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, poczuciu 
bezpieczeństwa i zrozumienia spędzają kilkanaście godzin tygodniowo. 

Aktualnie uczestnicy świetlicy przygotowują się do Świąt Wielka-
nocnych, wykonując specjalne kartki wielkanocne, pisanki, ozdoby 
świąteczne oraz stroiki. Te artystyczne rękodzieła wykonane z róż-
nokolorowej bibuły, nici, papieru, cekinów, kolorowych wstążeczek 
a także przy użyciu materiałów, które mogłyby zdawać się odległymi 
plastycznie jak  nasiona różnego rodzaju, groch, ryż, makarony czy  
kawa stanowią świetne  tworzywo do wykonania przepięknych ozdób, 
które znajdują uznanie wśród odbiorców nawet spoza naszej gminy.

- w Potrzanowie 
Już od ponad roku w Potrzanowie funkcjonuje Świetlica Środowi-

skowa prowadzona przez panią Agnieszkę Fertsch.  
Na zajęciach młodzież poznaje różne dziedziny sztuki  takie jak  pro-

jektowanie biżuterii, technika zdobienia zwana decoupage, quiling oraz 
wiele innych. Młodzież uczestnicząca w zajęciach utworzyła również ,, 
Mały Klub Podróżnika” w którym poznaje bliższe i dalsze zakątki świata. 

Świetlica współpracuje z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich „ z Potrzano-
wa współorganizując imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Babci 
i Dziadka,  Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka itp. W październiku 
dzięki uprzejmości Macieja Kujawy młodzież ze Świetlicy brała udział 
w próbie zespołu Libera startującego w programie ,,Bitwa na Głosy”.  
W listopadzie zaś gościła u siebie młodzież ze Świetlicy Środowiskowej 
w Skokach uczestniczącą we wspólnej zabawie Andrzejkowej.  W grud-
niu Potrzanowo odwiedził św. Mikołaj nie zapominając o młodzieży 
świetlicowej. W styczniu wspólnie z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich” 
hucznie obchodziliśmy dzień Babci i Dziadka, a w lutym Walentynki . 

Obecnie młodzież ze Świetlicy przygotowuje się do obchodów Świąt 
Wielkanocnych.  Świetlica bierze udział w różnego rodzaju progra-
mach profilaktycznych takich, jak „Odpowiedzialny Kierowca”, czy 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, czego wyrazem było uczestnictwo w V 
Gminnym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych z przedstawieniem 
„Ty Decydujesz, Twój Wybór”. Dobrym duchem świetlicy jest Pani 
Małgorzata Wylegalska, Gminny Koordynator Do Spraw Uzależnień. 

- i w Rościnnie
Od grudnia 2012 roku swoją działalność rozpoczęła świetlica śro-

dowiskowa w Rościnnie. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w świetlicy wiej-

skiej. Dla dzieci organizowane są  zajęcia tematyczne, mające na celu 
rozwój zainteresowań podopiecznych. Realizowane są również zajęcia 
plastyczne z wykorzystaniem różnych technik rozwijających kreatyw-
ność oraz inwencję twórczą dzieci. Zapewniana jest pomoc w nauce 
mająca na celu eliminację niepowodzeń szkolnych. 

Wiosną świetlica zaoferuje również zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na świeżym powietrzu, na które już wszystkich serdecznie zapraszamy.
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PUNKT 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Już od kilku lat działa w Skokach Punkt Informacyjno – Konsul-
tacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej.

Każda osoba pozostająca w kryzysie osobistym lub rodzinnym 
w związku z powyższymi problemami może skorzystać z bezpłatnych 
porad psychologów.

Do specjalisty należy umówić się bezpośrednio w dni ich przyjęć lub 
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, Gminnej 
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych czy Gminnego 
Koordynatora ds. Uzależnień.

W związku z tym, że liczba godzin konsultacji jest ograniczona 
wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjęcia.

Godziny przejęć:
Psycholog, terapeuta leczenia uzależnień - Elżbieta Ciećmierow-
ska  – drugi poniedziałek i czwarta sobota miesiąca w godzinach 
od 8.15 do 12.15.
Katarzyna Dudzińska – Rapczewska – każdy wtorek miesiąca w go-
dzinach od 17.00 do 19.00.

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 nieprze-
kraczalnym terminie (parter pokój nr 32; piętro - pokój 41)  od po-
niedziałku 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 
przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie 
w okresie trwania rekrutacji deklarację dotyczącą dalszego uczęsz-
czania 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.

niepubliczne przedszkole artystyczne 
w potrzanowie 

prowadzi rekrutacJę na rok szkolny 
2013/2014

NASZA STRONA INTERNETOWA 
www.npart.edu.pl

Karty zgłoszeń, które dostępne są w biurze przedszkola 
należy składać od 1 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Od września 2013 roku w naszym przedszkolu utworzone zostaną 

cztery oddziały: grupa trzylatków, grupa czterolatków, grupa pięcio-
latków oraz grupa sześciolatków. 

Zapisy dzieci do przedszkola przyjmowane są także w trakcie roku 
szkolnego – w zależności od wolnych miejsc. 

Ponieważ liczba dzieci, które mogą zostać przyjęte do przedszkola 
jest ograniczona w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci konty-
nuujące naukę w przedszkolu. Następnie o przyjęciu dziecka decyduje 
kolejność składania kart zgłoszeń z podziałem na rok urodzenia. 

W każdej grupie wiekowej znajduje się od 16 do 18 dzieci pod stała 
opieką dwóch wychowawców-  nauczyciela i osoby wspomagającej.

Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym 
terminie zostają wpisane na listę rezerwową i mogą zostać przyjęte 
do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy 
uwzględniając daną grupę wiekową. 

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy na 
świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Po-
trzanowie do 15 maja 2013 r. oraz wpłaty kwoty 150 zł bezzwrotnego 
„wpisowego” przeznaczonego na rezerwację miejsca, książeczki do 
pracy na cały rok szkolny oraz ubezpieczenie.

PRZEDSTAWIAMY DO WYBORU DWA PAKIETY:
przedszkole **  (do 6 godz.)

Pobyt dziecka w przedszkolu maks. do godz. 14.00 – czesne (opłata 
stała) 160 zł na miesiąc. 
W ramach czesnego oprócz realizacji podstawy programowej dziecko uczest-
niczy w zajęciach dodatkowych, takich jak: 
- rytmika - zajęcia umuzykalniające, 
- zajęcia plastyczno – techniczne, 
- język angielski, (3 i 4latki – 1 raz w tygodniu , 5 i 6latki – 2 razy w tygodniu)
- zajęcia teatralno – językowe, 
- gimnastyka korekcyjna 
- Klub Małego Muzyka – koncerty edukacyjne (raz w miesiącu)

Czesne pokrywa również roczne zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory 
takie jak np. kredki, farby, bloki rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp.   

Ponadto w ramach czesnego dziecko uczestniczy we wszystkich imprezach 
przedszkolnych, (Dzień chłopca, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień pieczonego 
ziemniaka, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia w przed-
szkolu, Dzień Babci i Dziadka, Balik karnawałowy, Walentynki, Dzień kobiet, 
Święto wiosny, Wielkanoc – spotkanie z zajączkiem, Dzień mamy i taty, Dzień 
dziecka, „Wakacje dzieci na wsi”) spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz co 
miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych. 

przedszkole ***  (ponad 6 godz.)
Pobyt dziecka w przedszkolu maks. do godz. 17.00 – czesne (opłata 

stała) 250 zł na miesiąc. 
W ramach czesnego oprócz realizacji podstawy programowej dziecko uczest-

niczy w zajęciach dodatkowych, takich jak:
- rytmika - zajęcia umuzykalniające, 
- zajęcia plastyczno – techniczne, 
- język angielski,  (3 i 4latki – 1 raz w tygodniu , 5 i 6latki – 2 razy w tygodniu)
- zajęcia teatralno – językowe, 
- gimnastyka korekcyjna 
- Klub Małego Muzyka – koncerty edukacyjne ( raz w miesiącu)

Czesne pokrywa również roczne zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory 
takie jak np. kredki, farby, bloki rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp.    

Ponadto w ramach czesnego dziecko uczestniczy we wszystkich imprezach 
przedszkolnych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz co miesięcznych 
przedstawieniach teatralnych lub artystycznych. 

WYŻYWIENIE
W zależności od długości pobytu dziecka w naszym przedszkolu 

oferujemy smaczne i zdrowe posiłki (kalorycznie ustawione przez 
dyplomowaną panią dietetyk) w następujących cenach (koszt dzienny):

- I i II śniadanie – 3 zł 
- obiad dwudaniowy (Karczma „Kołodziej”)  – 8 zł
- podwieczorek – 1 zł
Opłaty za wyżywienie są odliczane w przypadku nieobecności dziecka 

w przedszkolu. 

PRZEDSZKOLNY BUS
Istnieje możliwość skorzystania z dowozu dziecka przedszkolnym 

busem. Miesięczny koszt, który jest opłatą stałą, wynosi 70 zł. Zapisy 
oraz szczegóły związane z dowozem dziecka ustalane są na zebraniu 
organizacyjnym w miesiącu sierpniu. 

zapraszamy na dni otwarte w dniu 24.03.2013 
(niedziela)

w godz. od 14.00 do 16.00

Twój 1 % podatku 
ma dużą wartość!

Przekaż go na organizację 
pożytku publicznego.
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23 lutego br. odbyło się doroczne walne zgromadzenie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach. Przedmiotem obrad było m.in. 
podsumowanie 2012 roku, kwestie wyborcze oraz plan pracy na 
kolejny sezon. Rok 2012 był szczególny – Bractwo oddało do użytku 
zmodernizowany obiekt stowarzyszenia, powiększyło stan członkowski 
o 3 nowych braci kurkowych, a tytuł honorowy przyjął ks.abp. Józef 
Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, który w marcu 
ub. roku odwiedził siedzibę przy ul.Wągrowieckiej. Bractwo konty-
nuowało też prace budowlane przy wznoszeniu nowej strzelnicy przy 
ul.Parkowej, kończąc podziemną część obiektu. 

W ubiegłym roku Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP 
wyróżniło liczną grupę braci kurkowych ze Skoków krzyżami rycerskimi 
i oficerskimi, a krzyże komandorskie otrzymali: Jan Dziurka, Stanisław 
Grzegorzewski, Zdzisław Kłosowski, Krzysztof Migasiewicz, Janusz 
Stoiński i Krzysztof Jachna. Odznaczenia wręczył prezes Zjednocze-
nia Adam Gołembowski podczas uroczystości poświęcenia siedziby, 
czego w dniu 10 XI 2012 r. dokonał ks.bp Bogdan Wojtuś. Decyzją 
walnego nadzwyczajnego zgromadzenia z dnia 6 XI 2012 r. za osobi-
sty wkład w dzieło rozbudowy siedziby Medalem Zasługi KBS Skoki 
I klasy wyróżniono Jolantę i Tadeusza Matylów, Andrzeja Foerstera, 
Adama Gołembowskiego, Annę Jachna, Stanisława Talara, Michała 
Kołpowskiego, Sławomiłę Baranowską i Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Chojnicach.

W 2012 roku ciekawie rozwijały się też kontakty z honorowym człon-
kiem KBS Skoki ks.abp. Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko 
– kamieńskim. Bractwo Kurkowe ze Skoków zostało zaproszone do 
udziału w uroczystościach patrona szczecińskiej katedry, organizując 
pierwszy po wojnie kurkowy turniej strzelecki podczas Jarmarku Jaku-
bowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że po powrocie Szczecina do 
Polski w 1945 r. nie reaktywowano w tym mieście działalności bractwa 
strzeleckiego, więc wizyta „pod bronią” braci kurkowych z Wielkopol-
ski wzbudziła duże zainteresowanie, a dwudniowy turniej przyciągnął 
bardzo wielu uczestników.

W dalszej części obrad walne zgromadzenie dokonało wyboru 
funkcyjnych na kolejne kadencje: sekretarzem został Franciszek Ba-
ranowski, skarbnikiem Adam Mroziński, podskarbim Janusz Stoiński, 
członkami komisji rewizyjnej – Stanisław Grzegorzewski, Stefan Kubiak 
i Wiesław Szymaś, zaś na funkcję prezesa wybrano piszącego te słowa, 

Krzysztofa Jachnę.

bractwo kurkowe
- po wyborach

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że w 2013r. 

od miesiąca maja rozpoczyna się szósta edycja projektu „Lepsze 
jutro”, która potrwa do grudnia. Jest to projekt realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, a  współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W 2013r. planujemy następujące szkolenia, które są bezpłatne dla 
uczestników projektu:

- maj – trening psychologiczny + indywidualne spotkania z psycho-
logiem – skierowane do 12 osób;

- czerwiec – doradztwo zawodowe – skierowane do 12 osób;
- lipiec – kurs rękodzieła artystycznego – skierowane do 10 kobiet;
- sierpień – warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkolenio-

wego – skierowane do 12 osób;
- wrzesień – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – skierowane do 

10 kobiet;
- październik – profesjonalne sprzątanie i utrzymanie czystości – 

skierowane do 12 osób;
- wrzesień – październik – instrument aktywizacji zawodowej – prak-

tyki trwające 2 miesiące – skierowane do 3 uczestników – kwalifi-
kacja do tej formy wsparcia nastąpi po przeprowadzeniu diagnozy 
potrzeb w kierunku realizacji instrumentu w odniesieniu do grupy 
osób w wieku 15 – 30 lat;

- grudzień – spotkanie podsumowujące realizację projektu – skie-
rowane do 12 osób.

Dodatkowo w ramach projektu oferujemy bezpłatnie: 
- podczas wyjazdu szkoleniowego – zakwaterowanie, transport uczest-

ników, ubezpieczenie na czas wyjazdu;
- catering i serwis kawowy podczas szkoleń;
- bezpłatne materiały szkoleniowe.

Uczestnikom projektu zapewniamy pomoc finansową na 5 miesięcy 
podczas realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do 10 kobiet i 2 mężczyzn. Kryteria uczest-
nictwa:

- osoba zamieszkująca na terenie Gminy Skoki;
- wiek 15 – 64 lat;
- status osoby bezrobotnej (zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie 

Pracy) lub nieaktywna zawodowo (niepracująca i nie zarejestrowana 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna);

- osoba korzystająca z różnych form wsparcia OPS Skoki;
- 2 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem 

o możliwości podjęcia pracy (np. orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności).

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane 
wzięciem udziału w projekcie „Lepsze jutro” prosimy 
o zgłoszenia do dnia 05.04.2013r. w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-
085 Skoki, lub telefonicznie pod numerem 61-8925-827.

UWAGA! 
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 
prowadzonej 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 wiary-
godności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie 
świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego 
typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłat-
nych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CE-
IDG czy też Regon. Ministerstwo Gospodarki nie ponosi odpowiedzialności 
za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy 
komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem 
współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Źródło informacji strona:  www.ceidg.gov.pl
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 Znów do podjęcia tego tematu skłonił mnie 
jakby długi, czasami szary pochód wydarzeń 
jednego z dni pracy. Przed kilkoma dniami 
przyszedł do mojego gabinetu 15 letni chłopiec 
- nasz gimnazjalista. To jeszcze dziecko, choć 
nie trzeba było wiele czasu, aby zrozumieć, że 
w jego życiu dorosłość zaczęła się już dawno. 
Po wstępnej rozmowie było jasne, że jego 
problemy związane są z syndromem DDA - 
był dorosłym dzieckiem alkoholika. Przyszedł 
poprosić o pomoc, gdyż zapomniał zabrać do 
szkoły swojej karty obiadowej uprawniającej go 
do zjedzenia posiłku, a obiad jaki zje w szkole to 
bardzo ważna część jego dziennego wyżywienia, 
być może czasami jedyna. Przypomniała mi się 
zaraz rozmowa z uczennicą, kiedy to znając 
trochę jej historię życia, zaproponowałem jej, 
że spróbuję załatwić dla niej obiady w szkolnej 
stołówce. Kiedy usłyszałem, że chętnie z tego by 
skorzystała, ale, mówi, jak to będzie wyglądać, 
ona będzie chodzić na posiłki, a jej rodzeństwo 
z podstawowej szkoły i przedszkola nie, że 
jak tylko to ma być dla niej, to ona nie chce. 
Znów pojawił się ten sam problem syndromu 
DDA. Pomyślałem wówczas: jak to dobrze, 
że w ogóle zdobyła się na odwagę, aby o tym 
mówić, ale jednocześnie uświadomiłem sobie, 
że wiele osób, być może nawet większość 
doświadczających tego typu problemów nie 
podejmuje żadnej rozmowy. Po rozmowach 
z opiekunem, paniami w sekretariacie szkoły 
podstawowej, z prośbą o przekazanie informa-
cji, Panią Dyrektor przedszkola i kierownikiem 
OPS udało się w ciągu jednego dnia załatwić 
dla wszystkich posiłki. Wystarczyła dobra wola, 
chęć, zrozumienie. 

Zawstydzamy małe dzieci pragnąc, ażeby się 
poprawiły, aby uczyły się dobrych, pożądanych 
zachowań. Wstyd u dziecka jest sprzymierzeń-
cem dorosłych. Zresztą nie tylko u dziecka. 
Również my dorośli doświadczając wstydu 
postanawiamy coś naprawić, kogoś przeprosić, 
by móc znowu poczuć się OK, odzyskać dobry 
wizerunek siebie. Wstyd jest potężną siłą 
napędową motywującą nas do podejmowania 
takich działań, które spowodują, że odzyskamy 
szacunek do siebie, będziemy poważani, ak-
ceptowani. Z powodu wstydu staramy się nie 
robić różnych rzeczy, które byłyby źle przyjęte. 
Poczucie wstydu określa, jak powinniśmy się 
zachowywać, co jest dobre, a co złe. Można 
powiedzieć, że wstyd jest pożyteczny, bo chroni 
nas przed czynieniem głupot i często chroni 
bardzo skutecznie. 

W rodzinie, w której ojciec albo matka są 
uzależnieni od alkoholu jest inaczej. Mąż, 
żona, dzieci przeżywają poczucie wstydu, za 
który nie są odpowiedzialni i wobec którego 
są właściwie bezradni. Z powodu wstydu przed 
dziećmi trzeźwy rodzic usuwa gorączkowo 
ślady zniszczeń po pijackiej awanturze, pie-
rze brudne ciuchy alkoholika, sprząta, siedzi 
cicho, żeby nie prowokować do awantury, 
poddaje się żądaniom wbrew swojej woli, by 
nie obudzić dzieci. Z powodu wstydu rezygnuje 
z życia towarzyskiego, żeby nie wstydzić się za 
ordynarne, upokarzające zachowanie pijanego 
współmałżonka. Z powodu wstydu zamyka się 
w sobie, ogranicza swoją aktywność i pogrąża 
się w samotności. Z powodu wstydu za pijanego 
rodzica dzieci podejmują dramatyczne wysiłki, 
aby udowodnić sobie i innym, że ich rodzina 

jest normalna i zasługuje na szacunek. Mały 
„bohater rodziny” będzie zdobywał nagrody 
i wyróżnienia, będzie podejmował bardzo 
odpowiedzialne funkcje w szkole, a potem 
w pracy, będzie pracował ponad siły, czuł się 
odpowiedzialny za wszystko i wszystkich, bę-
dzie starał się na wszystko „mieć oko” byleby 
uniknąć jakiejś niespodzianki, która mogłaby 
okazać się nieprzyjemna w skutkach. Dziecko 
„maskotka rodziny” e ze wszech miar starało 
się, aby wprowadzić optymistyczny nastrój, aby 
wszyscy byli szczęśliwi, aby odwrócić uwagę 
od tego, co smutne, przykre i trudne. Wstyd 
zamieni w śmiech i żart, a czasami z błazeństwa 
uczyni swoją tarczę obronną, za którą się skryje. 

Niektóre dzieci radzą sobie ze wstydem 
ukrywając go bardzo głęboko, tak że wydają 
się jakby w ogóle nie przeżywały emocji. Są 
bardzo wyciszone, nieśmiałe, pełne rezerwy. 
Stronią od innych, unikają kontaktów, sprawia-
ją wrażenie jakby w ogóle ich nie było, są jak 
„dzieci we mgle”. Rzeczywiście bardzo łatwo 
ich nie zauważyć i pominąć w domu, w szkole, 
podczas zabawy. 

Myślę, że każdy z nas w duchu odpowie: No 
tak przeżywałem wstyd.Bo wstyd jest normal-
nym uczuciem, które pojawia się z różną czę-
stotliwością  i w ważnych sytuacjach. Zdarza się, 
że nie potrafimy go zaakceptować i próbujemy 
z nim walczyć lub go nie zauważać. Często my 
dorośli, jeżeli już nie przyznajemy się przed 
sobą, że nas „dopada”, oficjalnie krytykujemy 
za przeżywanie wstydu dzieci. A dzieci pragną 
tylko jednego - normalności w naszych domach. 

Krzysztof Ołdziejewski 
pedagog szkolny Gimnazjum w Skokach

pożyteczny wstyd, a Jednak o tym 
wstydzie wstydzimy się mówić

Ostatnio nadmieniając o dzieciach alkoholików, pozwoliłem sobie napisać na temat roli  dziecka- „bohatera ro-
dziny”. Dziś o dziecku „maskotce rodziny”.



19

Dziecko reaguje strachem, który jest jednym z podstawowych uczuć. 
Nie występuje samodzielnie, ale wywołuje inne emocje współtowarzy-
szące takie jak: gniew, złość. Zastanawiające, skąd strach, jeśli założymy, 
że jest to pierwsza wizyta u lekarza czy pielęgniarki i nigdy nie miało 
żadnych, urazowych doświadczeń. Przyczyną jest lęk przed nieznanym. 
Komunikat skierowany do dziecka typu „idziemy do lekarza” wywołuje 
niepokój.   Jego psychika bombardowana jest pytaniami, których ono 
samo nie umie zadać, sprecyzować, tak jak to zostanie przedstawione: 
„kto to jest lekarz?” „ Co tam się będzie dziać?” „Czy mamusia/tatuś 
będą ze mną?” „czy mnie nie zostawią?”. Pytania obrazują, jak w prostej 
dla nas dorosłych sytuacji – dziecko doznaje obaw. Dziecko doświadcza 
nieokreślonych napięć i negatywnych emocji. Traci poczucie bezpie-
czeństwa, sprawstwa. Tutaj pojawia się również lęk przed nieznanym, 
ponieważ maluch znalazł się w sytuacji gdzie wszystko jest nowe, obce 
i nieznane. Sprzęt, osoba (lekarz, pielęgniarka), zapachy, całe oto-
czenie jest dla dziecka nieprzewidywalne, powodujące chaos doznań 
zmysłowych a przede wszystkim zagrażające. Zachowania dziecka są 
przejawem mechanizmu obronnego „zrobić wszystko, żeby się uwolnić 
z tej obciążającej sytuacji”. 

Dziecko ma prawo odczuwać strach. Kolejnym obszarem, o którym 
należy wspomnieć jest sposób reagowania rodziców. Wymaga troski, 
zaangażowania i rezygnacji z „a co ludzie powiedzą, że moje dziecko 
tak się zachowuje; będą myśleć, iż jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, 
bo nie umiemy sobie poradzić z tą sytuacją”. Pierwszy krok to wyrzucić 
z głowy negatywne scenariusze, obciążające myśli. One są złym doradcą 
i powodują, że działamy chaotycznie. Sposób reagowania dorosłych ma 
ogromne znaczenie, bo właśnie w sytuacjach pokonywania lęku, dziecko 
uczy się strategii radzenia sobie z przeciwnościami. Powoli ma zrodzić się 
w nim przekonanie, że strach jest czymś normalnym w życiu człowieka. 
Rodzice nie mogą działać gwałtownie, bo spowoduje to pogłębianie się 
stanu lękowego. Muszą mieć na uwadze, że maluszek jeszcze wielokrot-
nie będzie musiał korzystać z pomocy medycznej. Im bardziej dorośli 
potrafią się wczuć w stan swojego dziecka tym lepiej będą go wspierać. 
Malec będzie się czuł bezpiecznie. Tak wygląda obszar strachu u dwu-
letniego, trzyletniego dziecka. Zakładamy, że nasza pociecha ma cztery 
lata. Więcej rozumie, potrafi dużo rzeczy, zjawisk nazwać. Wydawałoby 
się, że lęk przed sytuacją badania powinien być opanowany. Dziecko 
reaguje silnym lękiem przed stomatologiem, chirurgiem, laryngologiem 
itp., którzy posługują się narzędziami. Przewiduje, że czynności nimi 
wykonywane będą powodowały nieprzyjemne doznania bólowe. Dziecko 
dostaje komunikaty „no, co ty Piotruś przecież tutaj nie ma się czego bać, 
bądź odważny”. Taka informacja może spotęgować strach dziecka, bo 
ono naprawdę go czuje. Wówczas zachowania typu chęci ucieczki nasilają 
się. Nasze dziecko oprócz lęku doświadcza zawstydzenia. Rodzice mogą 
wspierać malucha komunikatami „wiem, że sobie poradzisz, ja będę 
z tobą”. Innym sposobem reakcji rodziców dość często spotykanym jest 
agresywność, powodowana bezradnością. W takiej sytuacji pojawiają 
się komunikaty „nie udawaj, czego krzyczysz; natychmiast przestań, bo 
zobaczysz” Często oprócz zagrażającego przekazu pojawia się „niewin-
ne” zdaniem rodziców, ale przykre dla dziecka fizyczne wzmocnienie np: 
szarpanie za rękę, potrząsanie czy klaps. I co się stanie?! Dziecko może 
przestać, reakcja strachu wyciszy się, lecz nie zniknie. Mimo pozornej 
ciszy emocjonalnej, „bo przecież dziecko przestało” w małym organizmie 
dzieje się burza – moc wewnętrznych wyładowań. Często redukowanie 

strachu u dziecka przez rodziców jest nadmiernym zajmowaniem się 
nim. Rodzice robią wszystko, żeby tylko odwrócić uwagę malucha od 
nieprzyjemnej sytuacji. Nie mówią dziecku o wizycie, pod gabinetem 
opowiadają różne historyjki, które nijak nie rozładowują lęku. Ale jeśli 
nawet uda się odwrócić dziecko od odczuwanego negatywnego doznania, 
to przy następnej wizycie strach wróci a nawet ze zdwojoną siłą. Reakcja 
dziecka została chwilowo uśpiona. Maluchowi trzeba dać komunikat, 
który pozwoli mu na odczuwanie, mówienie o lęku. 

Kolejną formą pomocy jest eliminowanie strachu – humorem. Śmiech 
faktycznie rozluźnia stany lękowe. Dzieje się tak wówczas, kiedy strach 
naszego dziecka zostanie złapany „w siatkę” rzeczywistości i określony 
tzn. nazwany, opisany przez sytuację. Jeśli rodzice stosują go bezpo-
średnio w sytuacji lęku, dziecko może doświadczać poczucia obśmiania. 
Żartowanie kosztem przestraszonego dziecka. Zakłóca to poczucie bez-
pieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Żart będący środkiem zaradczym 
na reakcje strachu może spowodować, iż dziecko zacznie traktować 
trudne sytuacje luźno, beztrosko, zamiast je pokonywać.

Co mogą zrobić rodzice, chcący pozytywnie rozwiązać u dziecka 
lęk przed lekarzem/pielęgniarką? Istotnym elementem jest rozmowa, 
w której dziecko otrzyma informacje, że to co ono przeżywa jest ważne 
dla rodziców i dostanie zapewnienie o autentycznej chęci pomocy. Jak 
to zrobić? W najprostszy sposób i w przyjaznej atmosferze -porozmawiaj 
z dzieckiem o fakcie wizyty u lekarza/pielęgniarki. Opowiedz o czyn-
nościach jakie wykonuje lekarz, a jakie pielęgniarka. Przybliż sytuację, 
w jakiej prawdopodobnie będzie dziecko. Przedstaw pytania, jakie zada 
osoba, z którą spotka się dziecko. Można wykorzystać gotowe opraco-
wania „Panda  lekarz” – książeczka dla dzieci, w której miś i jego mama 
poznają różne czynności lekarza oraz elementy zabiegów medycznych. 
Materiał jest prosty w treści z licznymi rysunkami, co ułatwi obu stronom 
zadawanie pytań i szukanie na nie konstruktywnych, realnych odpo-
wiedzi. Jeśli mimo pomocy rodzica, dziecko nadal doświadcza silnego 
niepokoju, płaczu a z czasem towarzyszą temu objawy np. problemy 
z zasypianiem, budzeniem się w nocy, wymioty, biegunka, temperatura, 
warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który wskaże jak pokonać 
strach razem z dzieckiem i zbudować strategię dawania „skrzydeł” do 
budowania lepszego jutra. 

Ewa Przybylska-Mielcarek

„nie pójdę... bo nie”
lęk małego dziecka przed spotkaniem z lekarzem, pielęgniarką

Rodzic staje przed trudną sytuacją, mały człowiek głośno protestuje przed wizytą u lekarza. Towarzyszy temu nie 
tylko komunikat „nie, nie pójdę”, ale także odpowiedni repertuar zachowań: płacz, tupanie nogami, krzyki, bunt 
przed ubieraniem, rozbieranie się, a nawet siedzenie/leżenie w przedpokoju. Rodzice zastanawiają się, o co chodzi, 
jeżeli to nie jest typowe zachowanie dla malucha. Pojawia się pytanie „co się dzieje z naszym dzieckiem?!” 
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 marca 2013 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, kukurydza sucha ok. 920 zł za tonę. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszen-
żyto, jęczmień  45 - 50 zł, pszenica do 60 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
0,60 - 0,80 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw: marchew, cebula, 
cz.buraczki ok. 1,5 - 2,0 zł/kg, pietruszka do 6,0, seler do 5,0 zł/kg, ka-
pusta biała ok. 0,80 zł/kg, pomidory do 10,00 zł/kg. Jabłka 1,50 - 2,00 
zł/kg. Jaja kurze średnio 0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  18 marca 2013) – średnio 5,00 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 
0,90 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEŃ 15 MARCA 2013 R.
Ceny nawozów, np. saletra amonowa ok. 1450 (rok temu 1430) zł/t, 

mocznik ok. 1740 (rok temu 1715) zł/t, sól potasowa ok. 1800 (rok temu 
1925)  zł/t, Polifoska  „4”ok. 1870 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1150 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 średnio około 5,64 - 5,69 zł/litr. Rok 
temu była cena ok. 5,70 zł/litr. 

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

średnio do 900 zł za 1 tonę, pszenżyto 720 zł/t, jęczmień był w cenie  
do 700 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie wyższa o 0,20 zł/kg  jak rok temu, 
a średnio 1,00 zł/kg wyższa niż dwa lata temu. W Polsce nadal obniża 
się stan pogłowia trzody chlewnej. Mieliśmy przed laty nawet 18 mln 
szt. Teraz ok. 11,5 mln szt.

Warunki pogodowe na razie sprzyjają zasiewom ozimym. Luty „ła-
godniejszy” niż rok temu. Kilkustopniowe mrozy nie powinny szkodzić 
uprawom. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla rolnictwa 
czas pokaże. Rok temu rolnicy już pracowali w polu. Jednak obecna 
zima jeszcze „trzyma” i na siewy zbóż jarych trochę poczekamy. Trudno.

Uwaga rolnicy – od 27 marca br. ARiMR (w biurach wojewódzkich) 
rozpoczyna się przyjmowanie nowych wniosków na „Modernizację 
gospodarstw”. Dotyczy to kilku województw, w tym wielkopolskiego. 
Wnioski będą przyjmowane do 23 kwietnia 2013 r. Który rolnik będzie 
zaliczony do uzyskania dofinansowania na „modernizację” będą decy-
dowały uzyskane punkty przy kwalifikacji tych wniosków. Na stronie 
internetowej ARiMR jest więcej informacji oraz można „wydrukować” 
potrzebne do wniosku druki. Więcej informacji można uzyskać również 
u doradcy rolników. W dniu 19 marca otrzymałem nowe informacje 
dotyczące wniosków „na modernizację”. Maksymalny poziom dofi-
nansowania „modernizacji gospodarstw” na jedno gospodarstwo to 
300 tys. złotych w ramach PROW 2007 – 2013. Do dofinansowania 
modernizacji w gospodarstwach przeznaczono tym razem około 510 
mln złotych. Może to wystarczyć dla około 2,5 – 3,5 tysiąca gospodarstw 
razem w tych 8 województwach, w których będą przyjmowane wnioski. 
Prawdopodobnie chętnych na „modernizację” będzie dużo więcej.

Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego 

jesienią 2012 r. oraz wiosną 2013 rolnicy mogą składać w ARR do 25 
czerwca 2013 r. Zachęcam rolników, aby w miarę możliwości finan-
sowych zakupili materiał siewny zbóż jarych. Ceny są wysokie – na 
obniżkę trudno jednak liczyć. I tak pszenica jara do siewu w cenie ok. 
208 zł za 100 kg, jęczmień jary w cenie ok. 194 zł, owies w cenie ok. 
173 zł, a pszenżyto jare w cenie ok. 199 zł za 100 kg.

Przypominam, że w biurach powiatowych już od 15 marca można 
składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, ONW i „rolnośrodowiskowe” 
na 2013 rok.

Zdrowych, Spokojnych, Rodzinnych i Ciepłych Świąt Wielkanocnych!
Skoki, 18 marca 2013 r.

Doradca Rolników - Stanisław  Kida

ZMIANY W SYSTEMACH WSPARCIA 
BEZPOŚREDNIEGO

4 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ustawa 
wprowadza podstawy prawne dla przyznania przejściowego wsparcia 
krajowego za 2013 r. i jest formalnym wyrazem podjęcia przez Polskę 
decyzji o stosowaniu tej formy pomocy. 

Zmienione przepisy rozporządzenia nr 73/2009 umożliwiły nowym 
państwom członkowskim, stosującym system jednolitej płatności 
obszarowej, stosowanie w odniesieniu do roku 2013 przejściowego 
wsparcia krajowego. Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przy-
znane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono 
krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są 
identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupeł-
niających na rok 2012. 

W związku z powyższym wsparcie przejściowe będzie realizowane 
w następujących sektorach:

- sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiał-
kowe i motylkowate),

- sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, 
w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

- sektor chmielu,
- sektor skrobi ziemniaczanej,
- sektor tytoniu.
Realizacja przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. zapewni 

zatem ciągłość stosowania wsparcia krajowego w sektorach objętych 
dotychczas płatnościami uzupełniającymi.

W przypadku zastosowania przejściowego wsparcia krajowego na 
maksymalnym, dopuszczonym przepisami unijnymi, poziomie, łącz-
ny poziom płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
(płatności finansowane z budżetu unijnego oraz płatności finansowane 
z budżetu krajowego) za 2013 r. byłby zbliżony do poziomu płatności 
za 2012 r.

Poza przejściowym wsparciem krajowym, w 2013 r. w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego będą realizowane następujące rodzaje 
płatności: 

- jednolita płatność obszarowa,
- wsparcie specjalne:
 • płatność do krów,
 • płatność do owiec,
 • specjalna płatność obszarowa,
 • płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,
- płatności oddzielne:
 • płatność do pomidorów,
 • płatność do owoców miękkich,
 • płatność cukrowa.
Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej płatności będzie można 

składać (również przez Internet) od 15 marca do 15 maja br. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, na jednym formularzu będzie można ubiegać 
się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc 
finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(płatności ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe.
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wypalanie traw Jest szkodliwe, 
zabronione i grożą za to kary

Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte 
trawy, które w wielu miejscach są celowo podpalane. Są ludzie, którzy 
uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się wyschniętych 
traw oraz chwastów. Nic bardziej mylnego!

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, 
a za wzniecanie tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również 
finansowe, aż do pozbawienia całej kwoty  płatności obszarowych 
finansowanych z budżetu UE włącznie!!!

Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego ten proceder 
przynosi  i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych traw.

Wypalanie traw nie ma sensu jest szkodliwe i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. 

Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia 
pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa 
gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także owady np. pszczoły i dziko 
żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy 
ich siedliska. Palące się trawy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne 
substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowej jak również 
niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja pyłów i gazów jest 
niebezpieczna także z innego względu, zagraża bowiem np. kierowcom 
poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko ogień prze-
nosi się na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, 
a czasami odbierając zdrowie czy życie. Każdego roku do szpitali trafia 
wiele osób poparzonych właśnie w takich okolicznościach, a bywa, że 
są też ofiary śmiertelne. Często zresztą to właśnie podpalacze cierpią 
w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się 
spod kontroli. Wiele jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty 
gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do 
kolejnych takich zdarzeń. Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami 
nie mogą szybko dojechać do innych pożarów.

Wypalanie gruntów jest zabronione
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na 

łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych 
i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku 
to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł, a w przy-
padku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowią-
cego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać 

dotkliwe kary finansowe, jeśli okaże się, że doszło do świadomego 
podpalenia trawy przez rolnika. Zakaz wypalania traw wynika z ko-
nieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników 
ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2007 – 2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności 
ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych) . Rolnikowi, który nie 
przestrzega tych norm grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich 
rodzajów płatności o 3%. 

Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wy-
palania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo 
zmniejszyć.  W zależności od dotkliwości, zasięgu trwałości stwierdzonej 
niezgodności względem norm, należna rolnikowi kwota płatności może 
zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% należnych rol-
nikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą być też jeszcze 
podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypa-
lanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności 
o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności 
obszarowych za dany rok. 

Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że w 2011 roku wypa-
lanie na gruntach rolnych stwierdzono u 114 rolników, przy czym tylko 
10 rolników zrobiło to celowo.

DKS

SPALAJĄC ŚMIECI 
NIEODWRACALNIE NISZCZYSZ ZDROWIE 

SWOJE I SWOICH BLISKICH!
Czy wiecie, że spalanie śmieci w piecach i w ogniskach powoduje po-

wstawanie substancji tzw. dioksyn i furanów, które mają silne działanie 
rakotwórcze i śmiercionośne?

Są to bez wątpienia jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludz-
kość. Ich działanie toksyczne polega na podstępnym- bo powolnym 
– ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek 
w organizmach żywych. W ten sposób nieodwracalnie niszczą zdrowie 
– powodując powstanie nowotworów wątroby i płuc, uszkadzając płód 
i strukturę kodu genetycznego, wywołując alergie.

W trakcie spalania śmieci substancje te przedostają się do otocze-
nia – znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach 
i pozostają tam długi czas. Następnie, wraz z wdychanym powietrzem 
i zjadanym pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami na których 
się osadziły, związki te dostają się do naszego organizmu. W ten sposób 
trafiają również do organizmu zwierząt, które potem również mogą 
stanowić nasz pokarm.

Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewi-
doczne i niewyczuwalne węchem. Refleksja przychodzi zwykle za późno 
tj. w momencie wykrycia choroby. 

Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszych bliskich, nie narażajmy się 
na choroby bezmyślnie spalając śmieci. Pamiętajmy, że nasze zdrowie 
zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy! Pamiętajmy też, że 
dioksyny i furany powstające w trakcie spalania to substancje ciężkie, 
które spadają również w pobliżu źródła ich powstawania. W rezultacie 
tego truskawki i marchewki, które w swym warzywniku z pietyzmem 
hodujesz dla swych dzieci czy wnuków niejednokrotnie mogą być więcej 
skażone od tych hodowanych na polach, z dala od źródła spalania śmieci.

E. Lubawy

ARIMR OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI!
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły infor-

macje, 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 prze-
lewu: „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 elek-
tronicznej, także jest bezpłatne. 

W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji 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 bezpośred-
nich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie 
pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę „ARMiR” łudząco 
podobną do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa) i znak graficzny 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 jakichkolwiek danych 
kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewno-
ścią nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania 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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IV ligowa „Wełna” przygotowuje się 
do sezonu

Intensywne działania Zarządu Klubu Wełna w kierunku wzmoc-
nienia drużyny IV Ligowej poprzez pozyskanie nowych zawodników 
nie dały oczekiwanych rezultatów. Jak dotychczas udało się pozyskać 
jedynie byłego zawodnika „Polonii” Środa Krzysztofa Błędkowskiego. 
Bardzo zawiodło tu kierownictwo wągrowieckiej „Nielby”, które mimo 
wstępnych pozytywnych ustaleń nie zdecydowało się na transfer do 
naszego Klubu zawodników swej II reprezentacji. Mimo tego Zarząd 
(o czym informowano też w czasie Walnego Zebrania Klubu w dniu 
15.03 br.) nie ustaje w działaniach na rzecz pozyskania nowych zawod-
ników, przy czym najbardziej zawansowane są tu starania o pozyskanie 
II bramkarza.

Póki co, pod opieką i kontrolą trenera Tomasza Bekasa nasi zawod-
nicy dbają o wzmocnienie swej formy i techniki gry poprzez treningi 
i mecze kontrolne na boiskach. 

Ostatnie sparingi z udziałem naszej drużyny zapisały się następu-
jącymi wynikami:
- „Wełna” Skoki – „Lechita” Kłecko, wynik 2:0, strzelcy bramek: Jakub 

Ślósarczyk i Grzegorz Meller. 
- „Wełna” Skoki – „Płomień” Połajewo, wynik 0:2
- „Wełna” Skoki – „Huragan” Pobiedziska, wynik 1:3, strzelec bramki: 

Radosław Modlibowski
- „Wełna” Skoki - „Concordia” Murowana Goślina, 4:0, strzelcy bra-

mek: Paweł Smykowski, Krzysztof Błędkowski i 2 Marcin Ślósarczyk 
– senior.

- „Wełna” Skoki „Nielba” Wągrowiec 0-8
Sygnalizując o w/w, prowadzonych ze zmiennym szczęściem, a zakoń-

czonych zimnym prysznicem sparingach „Wełny”, wyrażamy nadzieję 
że wiosenny sezon piłkarski pozwoli naszym zawodnikom odbić się 
od dna i utrzymać w IV Lidze. I tego w imieniu nie tylko piłkarskich 
kibiców, ale i wszystkich Skoczan, naszym zawodnikom, ich trenerowi 
i kierownictwu Klubu szczerze życzymy. 

Zimowa Wojewódzka Spartakiada 
LZS o Puchar Przewodniczącego 

Rady Wojewódzkiej 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

24 lutego br w Złotowie odbyły się półfinały Zimowej Wojewódzkiej 
Spartakiady LZS o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusza Tomaszewskiego. 

W półfinale zmierzyły się zwycięskie zespoły ze zpartakiad powiato-
wych północnej Wielkopolski. Barwy powiatu wągrowieckiego w piłce 
siatkowej w kategorii pań i panów bronili Skoczanie, tj. zwycięzcy 
Turnieju Powiatowego w Gołańczy z dnia 2 lutego br. 

„Nasze dziewczęta” w składzie: Izabela Fidos, Natalia Glapa, Patrycja Kobryś, 
Monika Oksza-Skibińska, Dominika Szczepaniak i Jagoda Węglarz, tym razem 
trafiły na trudnych przeciwników  i ostatecznie uplasowały się na V miejscu. Wyniki 
rozgrywanych przez nie spotkań przedstawiają się następująco: Skoki – Złotów 0:2 
Skoki – Trzcianka 0:2.

„Skoccy chłopcy” mieli więcej szczęścia i satysfakcji i w ogólnej 
klasyfikacji zawodów zajęli II miejsce. Tym razem zagrali w składzie: 
Radosław Kramer, Piotr Słoma, Szymon Jankowski, Jakub Berendt, 
Łukasz Mioduszewski, Artur Glapa, Adrian Dull i Paweł Bejnarowicz. 
Ich spotkania przy siatce dały następujące wyniki:

Skoki - Szamotuły 2:0
Skoki – Oborniki 2:1
Skoki – Złotów 2:1
mecz półfinałowy z Czarnkowem 0:2

***
Finał Wojewódzki Zimowej Spartakiady LZS Województwa Wiel-

kopolskiego odbył się 3 marca 2013 roku w Środzie Wlkp. i obejmował 
m.in. piłkę siatkową, piłkę nożną, rzuty karne do bramki, konkurs 
wiedzy z historii sportu i olimpiad, podnoszenie ciężarka, rzut lotką 
do tarczy, wielobój rekreacyjny i przeciąganie liny. 

W finale tym reprezentacja Powiatu Wągrowieckiego ostatecznie 
uplasowała się na II miejscu i zyskała tytuł Wicemistrza Wojewódz-
twa, a do ogólnej punktacji Powiatu, 26 pkt. dołożyła reprezentacja 
skockich siatkarzy. 

Edmund Lubawy

Pierwszy Halowy Turniej Piłkarski 
„Orlika”

W sobotę, 23 lutego br. w hali skockiego Gimnazjum rozegrano I Ha-
lowy Turniej Piłkarski „Orlika”. W turnieju, obok drużyny gospodarzy 
– najmłodszych piłkarzy „Wełny” - spotkali się i o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki walczyli ich koledzy z okolicznych gmin, w sumie 
7 drużyn. Rozgrywki odbywały się w systemie „każdy z każdym”, a czas 
każdego spotkania wynosił 8 minut. Po kilku godzinach okazało się, że 
najlepszą drużyną Turnieju została II drużyna „Błękitnych” z Owińsk 
tak więc, główna nagroda Turnieju – piękny Puchar ufundowany przez 
Burmistrza trafił do Owińsk.

Ostateczna klasyfikacja wszystkich drużyn przedstawia się nastę-
pująco: 

I miejsce – „Błękitni” Owińska II – 16 pkt.
II miejsce – „Sokół” Damasławek – 14 pkt.
III miejsce – „Błękitni” Owińska I – 13 pkt.
IV miejsce - „Konkord” Murowana Goślina – 5 pkt.
V miejsce – „Wełna” Rogoźno II – 5 pkt.
VI miejsce – „Wełna” Skoki – 3 pkt. 
VII miejsce – „Wełna” Rogoźno I – 1 pkt. 
„Orliki”, to najmłodszy zespół „Wełny” Skoki, który powstał w sierp-

niu 2012 roku z inicjatywy rodziców i Zarządu Klubu. Skupia młodych 
zapaleńców piłki nożnej – chłopców w wieku od 6 do 10 lat, a jego 
opiekunami z ramienia rodziców są m.in. Magdalena Bartkowiak i Mał-
gorzata Jankowska, a funkcję trenera sprawuje Arkadiusz Dereżyński. 

Naszym najmłodszym zapaleńcom piłki nożnej i ich opiekunom 
życzymy wytrwałości i podnoszenia formy, które w życiu dorosłym 
zapewnią im odnoszenie sukcesów na boisku. 

Edmund Lubawy

Walne Zgromadzenie 
w Klubie „Wełna” Skoki

Minutą ciszy, czcząc pamięć zmarłego 11 marca wieloletniego 
zawodnika, a następnie działacza, współcześnie członka Komisji Re-
wizyjnej Zbyszka Larusa, 15 marca 2013 roku rozpoczęło się Walne 
Zgromadzenie Klubu Sportowego Wełna.  

Zebrani podsumowali działalność Klubu za rok 2012. Po wysłuchaniu 
sprawozdania Prezesa Wiesława Szczepaniaka z działalności Zarządu 
i sprawozdania Komisji Rewizyjnej – z uwagi na obowiązki zawodowe 
i niemożność uczestnictwa w zebraniu Przewodniczącego Komisji 
przedstawił Andrzej Pilaczyński - zgromadzeni akceptowali działalność 
za rok 2012 i udzielili Zarządowi absolutorium.

W sprawozdaniu, rozwiniętym w trakcie dyskusji w wypowiedziach 
Jarosława Modlibowskiego mówiono m.in. o sukcesie, jakim było 
wejście do IV Ligi, o związanych z tym kosztach spowodowanych do-
stosowaniem boiska do rozgrywania meczy IV-ligowych, o wymogach 
stawianych dla zapewnienia bezpieczeństwa na boisku. Informowano 
o przedsięwzięciach podejmowanych dla wzmocnienia IV-ligowego 
zespołu – zmiana trenera i starania o wzmocnienie drużyny poprzez 
transfer zawodników, o współpracy z Samorządem Gminy i o poszu-
kiwaniu sponsorów. 

Przedstawiony przez Zarząd projekt budżetu Klubu na rok 2013 
obejmujący wydatki niezbędne dla utrzymania się w IV Lidze mimo 
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że trudny do realizacji członkowie uchwalili i upoważnili Zarząd do 
jego realizacji. 

Walne dokonało też uzupełnienia składów osobowych: Zarządu 
o Huberta Jarzembowskiego, któremu powierzono funkcję Sekretarza 
i Komisji Rewizyjnej o Michała Rosika. 

Mówiono też o działaniach podejmowanych dla zmniejszenia 
kosztów utrzymania Klubu – 7 osób uczestniczy w szkoleniu dla służb 
porządkowych – ochroniarzy. Zdobycie przez nich uprawnień pozwoli 
zrezygnować z usług firm zewnętrznych, a przez to obniży koszty zwią-
zane z zabezpieczeniem meczy. 

Gośćmi zebrania byli Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Kujawa, którzy gratulując Zarządowi i członkom 
Klubu wejścia do IV Ligi oferowali im w ramach możliwości prawnych 
i finansowych wsparcie z budżetu Gminy. Równocześnie życzyli Im 
sukcesów w roku 2013, tj. utrzymania się w IV Lidze i wyrazili też wiarę, 
że dzięki wspólnemu wysiłkowi jest to realne i możliwe do osiągnięcia.

PUSZCZA ZIELONKA 
z ofertą turystyczną w Łodzi

Oferta turystyczna gmin z obszaru „Puszczy Zielonka” po raz kolej-
ny była obecna na stoisku promocyjnym w ramach Wielkopolskiej Or-
ganizacji Turystycznej podczas XIX Targów - Regiony Turystyczne NA 
STYKU KULTUR, które miały miejsce w dniach 22-24 lutego w Łodzi.

O idei promocji poprzez udział w targach turystycznych na terenie 
kraju pisaliśmy już przy okazji poprzednich relacji z imprez targowych. 

W tym roku zorganizowaliśmy konkurs dla odwiedzających nas gości, 
gdzie oprócz ciekawych publikacji o „Puszczy Zielonka” rozlosowano 
wśród uczestników weekend w jednym z gospodarstw agroturystycznych 
w Potrzanowie. 

Warto jeszcze nadmienić, iż wzorem lat ubiegłych będziemy obecni 

także w tym roku na targach turystycznych w Katowicach oraz Szcze-
cinie, a także z racji uczestnictwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka „7 Ryb” na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. 

Karolina Stefaniak

Drużyna naszych skockich „Orlików” wystąpiła w składzie: Szy-
mon Obst, Mikołaj Wojtaś, Jan Szymański, Kacper Jankowski, Mi-
chał Przywarski, Jakub Kujawa, Mateusz Kamiński, Alan Andraka, 
Dawid Sznajder, Jakub Owczarzak, Dawid Bartkowiak, Krystian 
Konieczny, Mateusz Graczyk i Adam Frąckowiak. 

KOMUNIKAT!
INFORMUJEMY, ŻE 4 MARCA 2013 ROKU 

ODDALIŚMY DO UŻYTKU MIESZKAŃCOM GMINY SKOKI
 KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

W celu optymalnego wykorzystania obiektu, wprowadzone zostały 
zasady obowiązujące przy rezerwacji boisk. Uprzejmie prosimy 
o ich przestrzeganie.

Zasady dokonywania rezerwacji boisk sportowych Orlik 
(obowiązują od 4.03.2013 r. do 30.11.2013 r.)

Rezerwacji (odwołania rezerwacji)  boisk można dokonać: 
• telefonicznie pod nr 501 20 54 46 lub osobiście u animatora, w go-

dzinach otwarcia Orlika tj.
- od poniedziałku do piątku od 16.00 do 21.00
- w sobotę i niedzielę od 10.00 do 20.00
Jednocześnie informujemy, że godziny otwarcia Orlika mogą ulec 
zmianie (wydłużeniu bądź skróceniu), po rozpoznaniu faktycznego 
zapotrzebowania mieszkańców na korzystanie z boisk. 
Na obiekcie dopuszczamy dwa rodzaje rezerwacji tj.
• rezerwację jednorazową, której można dokonać z maksymalnie 7 

dniowym wyprzedzeniem;
• lub rezerwację miesięczną, której można dokonywać od 20 dnia mie-

siąca poprzedzającego miesiąc, na który dokonywana jest rezerwacja 
z boisk, jeśli nie są zajęte,  można skorzystać również bez rezerwacji.

Jeżeli zachodzi konieczność odwołania rezerwacji,  należy tego do-
konać najpóźniej w dniu poprzedzającym zarezerwowany czas gry.
1. Rezerwacji może dokonać każdy mieszkaniec Gminy Skoki, repre-

zentujący zorganizowaną grupę. Za zorganizowaną grupę uważa 
się grupę od 10 do 30 osób (takie grupy mają pierwszeństwo przy 
dokonywaniu rezerwacji).

2. Rezerwacji można dokonać na czas 60 minut (lub 120 minut w przy-
padku klubów sportowych).

3. Przy rezerwacji decydują:
• kolejność zgłoszeń;
•rzetelne wywiązywanie się z rezerwacji w poprzednim terminie.
4. Pierwszeństwo rezerwacji miesięcznej na dany dzień mają grupy, 

które przedłużają rezerwację boiska z poprzedniego miesiąca.
5. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rezerwacji rozstrzyga animator. 
Na życzenie animatora korzystający z kompleksu zobowiązani są do 
okazania dokumentu tożsamości.
Animatorami obiektu są: Janusz Bojarski i Michał Szymaś
Korzystanie z obiektu jest bezpłatne – Zapraszamy!
Przypominamy!!! Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się 
z regulaminem!
Wszelkie bieżące informacje dotyczące Orlika zamieszczane będą 
na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Orliku
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dzień myśli braterskieJ

Na początku pan leśniczy opowiedział nam 
o środowisku przyrodniczym wągrowieckich 
lasów. Wielkie zdziwienie wzbudziła infor-
macja, że można znaleźć tropy wilka. (po tej 
informacji chętnych na samotne wycieczki po 
lesie nie było). Ale gospodarz uspokoił wszyst-
kich, twierdząc, że są to pojedyncze przypadki, 
które nie zagrażają człowiekowi.

Około godziny 19:00 rozpoczęła się uroczy-
sta polowa Msza Święta w intencji harcerzy 
z hufca Wągrowiec, a szczególnie tych, którzy 
w minionym roku odeszli na wieczną wartę. 
Podczas mszy Julia i Edward czytali fragmenty 
Pisma Świętego.

Po mszy kontynuowano uroczystości. Wy-
korzystując obecność instruktorów z Kręgu 
„Damy Radę”, miały miejsce wspomnienia 
i dyskusje między harcerzami reprezentują-
cymi różne pokolenia. Przeplatane były one 
harcerskimi piosenkami począwszy od naj-
nowszych do szlagierów sprzed lat. Podczas tej 
uroczystości, z rąk Komendanta Hufca pod-
harcmistrza Mateusza Krakowiaka, drużyno-
wy 7 SDH „HYCE” otrzymał przyznaną przez 
Komendanta Chorągwi honorową odznakę 
„Harcerska Służba Ziemi Wielkopolskiej”

Ponieważ robiło się coraz chłodniej, coraz 
ciaśniej robiło się przy ogniu. Gospodarze 
imprezy po obrzędowym zakończeniu i wspól-

Tradycyjnie 22 lutego, w rocznicę urodzin i śmierci założyciela światowego skautingu, generała Roberta 
Baden Powela, harcerze i skauci z całego świata obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Tegoroczne obchody w 
hufcu Wągrowiec zorganizowane zostały w Centrum Edukacji Leśnej. Na uroczystości przybyła 20 osobowa 
delegacja 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”. Trasę do stolicy naszego powiatu odbyliśmy koleją. Z 
dworca PKP przeszliśmy ok. 3 km. do leśnego ośrodka. Tam przywitał nas i harcerzy z innych środowisk, 
gospodarz pan leśniczy Marek Król oraz główny organizator harcmistrz Krzysztof Wojtaszek. 

nej fotografii na ruszt rzucili kiełbaski, które 
cieszyły się dużym powodzeniem.

Po pewnym czasie część pieszo, a cześć 
podstawionym autobusem udała się do 
Gimnazjum nr 1, gdzie był nasz nocleg. Nie 
wszyscy wykorzystali ten czas na odpoczynek. 
Wielu wzięło udział w śpiewankach i grach, 
które miały na celu jeszcze większą integra-
cję środowiska.

Następnego dnia po porannych porządkach 

i zajęciach drużyny udaliśmy się do ZSP nr 1. 
Miała tam miejsce akcja związana z honoro-
wym krwiodawstwem i przeszczepami szpiku 
kostnego. Byliśmy świadkami jak ludzie zapi-
sywali się na listę dawców oraz wysłuchaliśmy 
krótkiej prelekcji na temat organizowanej 
akcji. Obdarowani naklejkami i gadżetami 
ruszyliśmy na dworzec PKP, by po chwili być 
już w Skokach.

hm. AS HR

W miesiącu styczniu 2013 roku na ulicach Poznania przechod-
nie ze zdziwieniem obserwowali żołnierzy w pruskich mundurach, 
niektórych przyozdobionych już polskimi barwami narodowymi. 
Podziw i zainteresowanie budziły też liczne postacie w strojach 
z początku XX wieku i niespotykana, jak na obecne czasy liczba 
pojazdów konnych, a zwłaszcza około 30-tu dorożek i powożących 
nimi w niedzisiejszych ubiorach dorożkarzy. 

Wszystko to za sprawą filmowców, którzy kręcili tu film pt. „HISZ-
PANKA”. Film opowiada o dniach poprzedzających wybuch Powstania 
Wielkopolskiego  oraz o dramatycznych wydarzeniach związanych 
z przyjazdem do Poznania Ignacego Paderewskiego i o pierwszych 
dniach zwycięskiego powstania, które po 123 latach niewoli doprowa-
dziło do powrotu Wielkopolski w granice  niepodległej już od kilku 
tygodni Ojczyzny .

Premiera filmu opiewającego o nieodległej historii Wielkopolski 
przewidziana jest w kinach całego kraju w 95 rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, tj. w miesiącu grudniu 2013 roku. 

Sygnalizując o tych styczniowych wydarzeniach w Poznaniu miło 
nam poinformować naszych współmieszkańców, że wśród statystów 
dorożkarzy zaangażowanych do scen filmowych, których świadkami 

będziemy na ekranach kinowych wystąpili też Skoczanie, Dariusz 
i Martyn Deminiakowie. 

Bracia Deminiakowie brali udział w nagrywaniu scen kręconych 
14 stycznia od godziny 5-tej do 23-ciej na Ostrowie Turmskim oraz 
19 stycznia od godz. 6-tej rana do 1-szej w nocy na obecnym Palcu 
Wolności. 

Edmund Lubawy

SKOCzANiE NA pLANiE FiLMU „HiSzpANKA”


