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Słoneczna pogoda przyciągnę-
ła tłumy Skoczan, którzy mieli do 
wyboru różne konkurencje i za-
bawy sportowe. Najpierw popi-
sywały się dzieci, potem rodzice. 
Zmagania sportowe odbywały 
się przy aplauzie trybun. Pyszne 
ciasta, pieczone kiełbaski, chleb 
ze smalcem i kiszonym ogórem, 
to wszystko było za symboliczne 
grosze. Nad wszystkim czuwali 
rodzice młodych adeptów piłki 
nożnej, którzy włączyli się do 
pracy w skockim Klubie. 

Jedną z atrakcji dla dzieci 
była przejażdżka motocyklem 
i pamiątkowa fotka na dwukoło-
wym rumaku.

Festyn uświetnił rockowym 
występem skocki muzyk, Maciej 
Kujawa. Maciek wraz z pro-
wadzącym imprezę Antonim 
Wiśniewskim, notabene byłym 
prezesem Klubu „Wełna” w la-
tach 1982-1988, uczyli przybyłych 
na festyn klubowego hymnu. 
„Wełna ukochany Klubie Nasz”. 
Do tańca poderwał wszystkich 
zespół „Roses”, a szczególnie 
przyszły  Cheerleaderki. Wszyst-
ko nagłośnione było przez nie-
ocenionego Dj Marka, któremu 
pomagał Hubert Jarzembowski. 

„Wełna” dzieciom!

„Wełna, Wełna, Wełna ukochany Klubie nasz, Wełna, Wełna, Wełna pokaż jak się w piłkę gra…” Tak 
śpiewano w niedzielę 28 września na stadionie przy ulicy Parkowej w Skokach. Klub Sportowy „Wełna” 
Skoki zorganizował w tym dniu Festyn pod hasłem: 

szowi Dereżyńskiemu. Pomoc 
rodziców widzimy także w grupie 
„Trampkarzy”, gdzie kierowni-
kiem jest Pani Urszula Kubicka, 
która pomaga trenerowi Mi-
chałowi Szymasiowi. Juniorów 
trenuje Andrzej Szczepaniak, 
a kierownikiem jest Hubert 
Jarzembowski. Seniorów – IV 
Liga – prowadzi trener Krzysztof 
Pancewicz, a kierownikiem jest 
Andrzej Szczepaniak.

Nadmienić należy iż na dzień 5 
października „Wełna” prowadzi 
w swojej IV Ligowej grupie z do-
robkiem 23 pkt. – 7 zwycięstw 
i 2 remisy. 

Uhonorowaniem festynu 
„Wełna” dzieciom! był konkurs 
wiedzy na temat: „Wełna” na 
przestrzeni 89 lat”, którego 
zwycięzcą został Mirosław, Bro-
nisław Piechocki.

Dzięki konkursowi wiemy na 
pewno, że za rok w 2015 obcho-
dzone będzie 90-lecie Klubu 
i szykuje się przedni festyn, na 
który już dziś zapraszamy.

Więcej zdjęć na stronie in-
ternetowej www.gmina-skoki.
pl i profilu społecznościowym 
Facebook.  

Edmund Lubawy

Tanecznym pląsom dali unieść 
się zaproszeni goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Kujawa oraz Sekretarz 
Gminy Blanka Gaździak, którzy 
wraz z Prezesami i Zarządem 

Klubu uczestniczyli w festynie.
Tadeusz Kłos obdarował mło-

dych piłkarzy sportowymi torba-
mi, goście zaś otrzymali piękne 
klubowe szale, które można 
było kupić na miejscu, a obecnie 
w sklepie Pana Andrzeja Pila-
czyńskiego. 

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz nie krył zadowolenia 

z prawidłowej pracy Klubu. 
Szczególnie zwrócił uwagę na 
współprace Klubu z rodzicami. 
I tu mamy przykłady, które są 
tego dowodem. Pomoc w organi-
zacji festynu i codzienna opieka 
nad młodymi piłkarzami. Gru-

pę „Żaków” trenuje Andrzej 
Szczepaniak i Michał Szymaś, 
a pomaga Im jedna z mam – Pani 
Katarzyna Trąbka. To samo jest 
w „Orlikach” – kierownikiem 
drużyny jest Pani Magda Bartko-
wiak, a trenerem Marcin Bejma. 
Kierownikiem „Młodzików” 
jest Pan Marcin Obst, który 
pomaga trenerowi Arkadiu-
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Wojaże, i nie tylko
Braci kurkoWych!
Działalność Skockich Braci Kurkowych nie ogranicza się 

tylko do działań na terenie Miasta i Gminy Skoki. Często Sztan-
dar Braci towarzyszy Im i promuje Gminę Skoki w różnych 
miejscach Wielkopolski i na terenie sąsiednich województw.

Wracając tylko do ostatnich tygodni: 
- 24 sierpnia na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk Sta-

nisława Filipiaka, Skockie „Kurki” serdecznie witani przez władze 
samorządowe Buku uczestniczyły w tamtejszych Dożynkach Gminnych. 
Skoczanie dla uczestników Dożynek zorganizowali zawody strzeleckie 
w kategoriach Pań i Panów oraz o Tarczę Burmistrza Buku.

- 30 sierpnia Bracia uczestniczyli w Dożynkach Gminy Skoki w Ło-
sińcu. I tu również przeprowadzili zawody w strzelaniu z wiatrówki. 
W zawodach tych w kategorii Pań zwyciężyła Maria Radzińska. W ka-
tegorii Panów triumfował Robert Koteras, a w kategorii Młodych 
Strzelców Mikołaj Florysiak. Tarczę Burmistrza – do rywalizacji o którą 

przystąpił też Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki – wywalczył 
Adam Gaździak.

- 6 września delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w składzie: 
Król Żniwny - Alojzy Pacholski wraz z małżonką Marią oraz Małgorzata 
Florysiak i Michał Rosik uczestniczyła w obchodach 20-lecia reakty-
wowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szczecinku.

- 7 września Bracia Kurkowi, tradycyjnie już, jak każdego roku, 
w miesiącu wrześniu uczestniczyli w uroczystościach odpustowych 
w Sanktuarium Maryjnym w Dąbrówce Kościelnej – udział ten w kro-
nikach Bractwa, dokumentuje zdjęcie Braci w towarzystwie Prymasa 
Polski, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka.

Stanisław Grzegorzewski
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kubicka Paulina 12.09.2014 r.
Sękowska Anna 12.09.2014 r. 
Perła Wojciech 17.09.2014 r. 
Mocny Jakub 23.09.2014 r.
Patelska Wanda 20.09.2014 r.
Nowakowska Nikola 15.09.2014 r. 
Perek Stanisław 23.09.2014 r.
Ortyl Maja 25.09.2014 r.
Popiela Michał 18.09.2014 r.
Zaranek Wojciech 27.09.2014 r.
Wiśniewska Maja 03.09.2014 r.
Rzepczyk Wiktor 06.10.2014 r.
Nawrocki Oliwier 03.10.2014 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:
Birger Krzysztof i Pięta Beata 
Szudarski Arkadiusz i Zgrabka Monika
Michalak Dariusz i Foińska Ewelina
Szwed Szymon i Banaś Julia
Pauszek Daniel i Kramer Weronika
Gołembowski Filip i Urbaniak Joanna
Krawczyk Mateusz i Maciejewska Agnieszka
Gruss Michał i Gier Katarzyna
Kozłowski Mateusz i Matecka Karolina
Szamocki Słąwomir i Graczyk Monika
Słomian Łukasz i Grossmann Paulina
Pinkowski Przemysław i Przybysz Paulina
Bosacki Hubert i Tulin Marta

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:

Urban Henryk ur. 1949 r. – Glinno zm. 18.09.2014 r. 
Przystanowicz Tadeusz ur. 1928 r. – Skoki zm. 17.09.2014 r. 
Skarupa Anna ur. 1926 r.- Rejowiec zm. 14.09.2014 r.
Wocińska Janina ur. 1956 r. – Skoki zm. 15.09.2014 r.
Kałasz Hanna ur.1925 r.- Jabłkowo zm.24.09.2014 r. 
Smykowski Bronisław ur.1932 r.- Wysoka zm. 30.09.2014 r.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 września 2014 roku

upłynął termin płatności III raty podatków:
 rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane 

odsetki za zwłokę. Termin płatności IV raty wyżej 
wymienionych podatków przypada 15 listopada 2014r.
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Im się udało!

Obecna rocznica stała się okazją do wspo-
mnień z życia Jubilatów. I to zarówno tych 
gdy jeszcze osobno kroczyli ścieżkami życia, 
jak i tych gdy podążali już wspólną drogą.

Pan Kazimierz, syn Henryka i Marianny 
urodził się 10 grudnia 1926r w Lechlinie 
w Gminie Skoki, a następnie wraz z rodzica-
mi zamieszkał w Skokach. Tutaj w Skokach, 
uczęszczał do szkoły powszechnej w której 
naukę przewał Mu wybuch wojny w 1939r. 
Tutaj też dosięgła go wywózka na roboty 
przymusowe do Adendorf w powiecie Lüne-
burg, gdzie zmuszony był pracować u nie-
mieckiego rolnika. Po zakończeniu wojny 
trafił do obozu Przejściowego dla Polaków 
w Bardowick, a w 1946r powrócił do Skoków. 
Z kolei został powołany do służby wojsko-
wej, którą odbywał w Wojskach Ochrony 
Pogranicza w okolicach Sejn, w obecnym 
województwie podlaskim. 

Tutaj tez poznał ur. 20 grudnia 1927 
w Michnowcach w Gminie Krasnopol 
córkę Wincentego i Anny panią Mariannę 
Bielawską, która miała za sobą podobnie 
przerwaną wojną naukę szkolną oraz pracę 
w gospodarstwie rolnym. Znajomość ta za-
owocowała uczuciem, które doprowadziło 
ich do Urzędu Stanu Cywilnego i do ołtarza, 
a zawarty wówczas związek małżeński mimo 
różnych przeciwności losu szczęśliwie trwa 
do dzisiaj.

Po zakończeniu służby wojskowej Pana 
Kazimierza małżonkowie zamieszkali w Jego 
domu rodzinnym w Skokach, w którym za-
mieszkują i obecnie. Tutaj też w Skokach do 
osiągnięcia wieku emerytalnego swą pracę 
zawodową związali z Poznańskim Zakładem 
Zielarskim „Herbapol”. 

Nasi Żelaźni Jubilaci Państwo Marianna 
i Kazimierz Kłosowscy wychowali 2 córki i 3 

synów i cieszą się posiadaniem 17 wnuków 
i 22 prawnuków.

Żelazny Jubileusz Małżeństwa Państwo 
Marianna i Kazimierz uczcili w gronie 
najbliższych, a w dniu 2 października do 
składanych Im życzeń dołączył się Bur-
mistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką 
Przywarty. Życzeniom wielu lat szczęśli-
wego wspólnego życia w zdrowiu i spokoju 
towarzyszył okolicznościowy bukiet kwiatów 
i upominek, a poprzedziły je gratulacje 
i podziękowania za wkład pracy włożony 

żelaZny juBileuSZ 
Marianny i kazimierza 

kŁoSoWSkich

w wychowanie dzieci i pracę na rzecz skoc-
kiej społeczności lokalnej.

Piszący te słowa, miał szczęście towa-
rzyszyć tym odwiedzinom i uczestniczyć 
we wspomnieniach Jubilatów, z którymi 
z przyjemnością dzieli się z czytelnikami 
„Wiadomości Skockich”.

Równocześnie przyłączając się do ży-
czeń składanych Jubilatom życzymy Im 
wiele szczęśliwych dni i lat wspólnego 
życia oraz cieszenia się szczęściem swych 
najbliższych. 

Edmund Lubawy

Każdy Jubileusz wzrusza i przywołuje wspomnienia z przeszłości. A cóż dopiero, gdy jest to Jubileusz 
65 lat Pożycia Małżeńskiego.

A taki, Żelazny Jubileusz Pożycia Małżeńskiego 1 października 2014r przeżywali mieszkańcy Skoków 
Marianna i Kazimierz Kłosowscy. Bo właśnie, w tym dniu minęło 65 lat od dnia gdy obecni Jubilaci stając 
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnopolu, a następnie przed kapłanem w miejscowym 
kościele połączyli się węzłem małżeńskim i założyli rodzinę. 
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A stało się to nie z byle jakiej przyczyny, bo 
właśnie 18 września minęło 60 lat od pamiętnej 
daty – 18 września 1954r gdy obecni Jubilaci 
stając przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Skokach, a następnie przed ołtarzem 
w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława 
Biskupa w Lechlinie wstąpili w związek małżeń-
ski i założyli rodzinę.

Z przyjemnością odnotowuję, że miałem 
szczęście towarzyszyć tej wizycie i ze związany-
mi z nią rozmowami i wspomnieniami z życia 
Diamentowych Jubilatów, z którymi pragnę 
podzielić się z czytelnikami.

Pani Marianna zd. Gramowska, córka Jana 
i Franciszki urodziła się 23 stycznia 1931r. 
w Roszkowie. Tutaj też w Roszkowie spę-

Diamentowy Jubileusz
Marianny i Zygmunta Mostowskich!

22 września br Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Joanną Wolicką Przywarty i radną Rady Miejskiej Gminy Skoki 
Jolantą Sawińską odwiedził mieszkańców Roszkowa – Mariannę i Zygmun-
ta Mostowskich by złożyć Im gratulacje oraz życzenia dalszych lat zdrowia 
i szczęśliwego wspólnego życia. Składanym gratulacjom i życzeniom towarzyszył 
okolicznościowy upominek i kwiatek oraz słowa podziękowań za wkład pracy 
w wychowanie i wprowadzenie w życie członków rodziny oraz za pracę dla dobra 
środowiska i społeczności lokalnej. 

dziła wczesne dzieciństwo oraz lata okupacji 
w trakcie których zmuszona była pracować 
w miejscowym majątku ziemskim pod zarzą-
dem niemieckim. Tutaj też, żyjąc w domu 
rodzinnym po wojnie pracowała dorywczo 
w utworzonym po 1945r  Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym, a następnie już na stałe 
w miejscowej Mieszalni Pasz.

Pan Zygmunt Mostowski syn Teofila i Le-
okadii urodził się 21 czerwca 1930r. w Tczewie. 
Wcześnie osierocony przez matkę, dzieciństwo 
spędzał w Domu Dziecka, gdzie w pierwszych 
dniach września 1939r. przeżył zajęcie Tczewa 
przez wojska hitlerowskie. Wówczas też Dom 
Dziecka uległ likwidacji, a młody Zygmunt 
trafił do pracy w gospodarstwie rolnym. Po 
wojnie obecny Jubilat trafił w okolice Jarocina, 
a następnie Środy Wlkp, skąd w 1948r wraz 
z młodzieżą z Hutca Służby Polsce znalazł 
się w Warszawie i pracował przy odbudowie 
stolicy. W 1949r w poszukiwaniu pracy Pan 
Zygmunt przyjechał do Roszkowa, gdzie zna-
lazł zatrudnienie w utworzonym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym.  

Jak się ostatecznie okazało, Roszkowo stało 
się jego miejscem na ziemi. Tutaj w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym pracował tak 
długo jak mu na to zdrowie pozwalało. Tutaj 
też poznał swą obecną żonę – Panią Mariannę. 
Najpierw widywali się w pracy, a następnie za-
częli wspólnie spędzać wolny czas. Znajomość 
ta zaowocowała uczuciem, które doprowa-
dziło Ich do zawarcia związku małżeńskiego, 
w którym wspierając się wzajemnie w dobrych 
i złych chwilach trwają do dzisiaj. 

Dzisiejsi Diamentowi Jubilaci – Marianna 
i Zygmunt Mostowscy wychowali 2 synów i cie-
szą się posiadaniem 2 wnuczek i 3 wnuczków 
oraz 2 prawnuczek. 

W imieniu redakcji „Wiadomości Skockich” 
i współmieszkańców Naszym Diamentowym 
Jubilatom Państwu Mariannie i Zygmuntowi 
Mostowskim życzymy wielu szczęśliwych lat 
wspólnego życia i cieszenia się szczęściem 
swych najbliższych.

Edmund Lubawy

koMunikat!
GoDZiny otWarcia urZĘDu

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

BurMiStrZ - tadeusz kłos
przyjmuje interesantów w każdą środę 

w godz. 12:00 - 15:30
PrZeWoDnicZĄcy raDy MiejSkiej GMiny Skoki 

Zbigniew kujawa
przyjmuje interesantów w Biurze Rady 
w każdą środę w godz. 14:00 - 15:30

kaSa urZĘDu otWarta W GoDZinach
poniedziałek 9:00 - 16:00

wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Szanowny Czytelniku!
Ukończyłeś 18 lat. Jesteś pełnoprawnym 

obywatelem i przysługuje Ci prawo wyborcze. 
Dlatego nie zmarnuj tej szansy. 

Oddaj swój głos w dniu 

16 listopada 2014 
na wybranych przez siebie kandydatów na radnych:
- do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

- do Rady Powiatu Wągrowieckiego,
- do Rady Miejskiej Gminy Skoki 

oraz na Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Listy zarejestrowanych kandydatów na radnych do ww. 
organów oraz na Burmistrza znajdziesz w stosownych 
Obwieszczeniach Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejskiej 

Komisji Wyborczej.
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W trakcie tegorocznego Święta Plonów – 30 sierpnia 2014r w Ło-
sińcu, przyznaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nagrodą 
„Złotego Kłosa”uhonorowani zostali prowadzący Gospodarstwa 
Rolne w Łosińcu:

Pan Jan Mendel – „Za osiągnięcia w pracy na roli i przykład, że 
również z gospodarstwa o niewielkim areale gruntów można uzyskiwać 
dobre wyniki produkcyjne.”

Pan Jarosław Kwapiński – „Za konsekwentną pracę w gospodarstwie 
rolnym, której rezultatem jest wysoka produkcja mleka i bydła opa-
sowego.”

Pan Jan Mendel wraz z żoną Dorotą prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni około 5 ha gruntów rolnych, w którym dochował się 
znaczącego stada krów i osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji 
mleka i bydła rzeźnego. Swą codzienną pracą daje przykład, że przy 
właściwym umiejętnym i operatywnym gospodarowaniu, nawet w nie-
wielkim gospodarstwie można osiągać dobre wyniki i z powodzeniem 
utrzymać rodzinę.

Pan Jarosław Kwapiński gospodaruje na powierzchni około 50 ha 
gruntów i specjalizuje się w produkcji bydła mlecznego oraz opasów, 

jeszcze o Dożynkach Gminnych - Łosiniec 2014!

Jak każdego roku, w trakcie Dożynek Powiatowych oprócz tradycyj-
nych obrządków związanych ze Świętem Plonów nastąpiło uhonoro-
wanie Nagrodą „Herbu Powiatu Wągrowieckiego” wskazanych przez 
Samorządy Gminne osób szczególnie zasłużonych dla rolnictwa oraz 
dla społeczności – nie tylko lokalnej.

Z Miasta i Gminy Skoki zaszczytu tego wyróżnienia dostąpił Pan 
Lech Dworzyński Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego 
„Lemar” Spółka z o. o. w Potrzanowie.

Przyznana Panu Dworzyńskiemu Nagroda jest podziękowaniem 
za Jego wieloletnią  skuteczną pracę na rzecz skockiego środowiska 
i gwarancję stałego zatrudnienia kilkudziesięciu osób z terenu powiatu 
wągrowieckiego. Jest wyrazem szacunku za konsekwentne wpro-
wadzanie nowej myśli technologicznej do procesu produkcji pokryć 

Do tradycji Gminnego Święta Plonów na stałe weszło już wyróżnianie ludzi pracujących w rolnictwie i na rzecz 
rolnictwa, którzy swą pracą dają przykład innym i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. 

przy czym w jednym, jak i w drugim kierunku korzystając umiejętnie 
ze zdobyczy nauki osiąga dobre wyniki produkcyjne. 

W zastępstwie pana Mendla Nagrodę odebrała żona – pani Dorota.

dachowych, termoizolacyjnych i innych specjalistycznych artykułów 
branży budowlanej. Jest też dowodem wdzięczności za skuteczne 
wspomaganie działalności Samorządów Mieszkańców, poprzez stałe 
dofinansowanie wielu imprez cyklicznych oraz sponsorowanie  zespołu 
piłkarskiego KS Potrzanowo.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. po-
wstało w 1989roku. Jest własnością prywatną reprezentującą w 100% 
kapitał polski. Zakład pierwotnie zlokalizowany w Czerwonaku 
przeniesiony został do Potrzanowa, gdzie początkowo pracowała tyl-
ko linia produkcyjna, obecnie działa już całość, łącznie z zapleczem 
logistycznym. 

Pomysłodawcą wszystkich zmian w firmie pozostaje od początku 
Pan Lech Dworzyński. Jego inicjatywą  były nie tylko wieloletnie 
starania o uregulowanie spraw związanych z nową lokalizacją firmy, 
ale również stałe dążenie do unowocześnienia produkcji. Zaprojek-
towane i wykonane zostały nowe urządzenia, które pozwalają na 
w pełni zautomatyzowane wytwarzanie kilkunastu typów pokryć 
dachowych. 

Dzisiaj papę asfaltową na tekturze budowlanej zastąpiły papy 
zgrzewalne typu LEMBIT produkowane w oparciu o dyrektywy 
i normy Unii Europejskiej. O jakości produktu decyduje rynek. 
Rosnący wolumen sprzedaży potwierdza doskonałość oferowanych 
wyrobów. Zastosowanie mas bitumicznych typu SBS, posiadających 
wysoką odporność na niskie temperatury i spowolniony proces sta-
rzenia pozwala na udzielanie 20- letniej gwarancji materiałowej na 
większość produktów firmy.

PP-H „Lemar” zatrudnia blisko 40 osób i jest największą prywatną 
firmą działającą na skockim rynku, liczącą się również w skali przed-
siębiorstw powiatu wągrowieckiego.  

Edmund Lubawy

Lech Dworzyński - Prezes „Lemaru” wyróżniony
Nagrodą „Herbu Powiatu Wągrowieckiego”

Powiatowe Święto Plonów Gołańcz – 2014 r.

Wieniec Sołectwa Łosiniec – gospodarza tegorocznego Gminnego Święta Plonów, prezentowany przez 
Ewę Serafińską, Barbarę Walkowiak, Mariusza Hagdana i Krzysztofa Wendlanda w niedzielę, 31 sierpnia 
reprezentował Gminę Skoki na Powiatowym Święcie Plonów w Gołańczy. 
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„cZy Mnie jeSZcZe PaMiĘtaSZ?”

Skoki i SkocZanie 
w starym obiektywie

Przeglądając stare fotografie i wspominając wydarzenia z historii 
Miasta i Gminy Skoki dzisiaj sięgamy m-ca grudnia roku 1995 i nie-
zwykłego wydarzenia kulturalnego, jakim w tym czasie było ukazanie 
się kasety pt. „Daj Pokój ludziom dobrej woli…” 

Kaseta ta, nagrana w Studium Nagrań Muzycznych Polskiego 
Radia – Radio Merkury SA. w Poznaniu, która w Wigilię Bożego 
Narodzenia zagościła w wielu skockich domach prezentowała 14 ko-
lęd w wykonaniu działającego przy Bibliotece „Dziecięcego Zespołu 
Śpiewaczego „Skoczki 93”” i była pierwszym publicznym nagraniem 
skockich zespołów amatorskich.

W wykonaniu ówczesnych „Skoczków” - dzisiaj dorosłych osób, które 
często już same podziwiają występy „swych pociech” w działającym 
pod „szyldem” Biblioteki Zespole - usłyszeliśmy kolędy, zarówno te 
powszechnie znane: „Wśród nocnej ciszy; Pójdźmy wszyscy do stajenki; 
Gdy się Chrystus rodzi; Przybieżeli do Betlejem; W żłobie leży; Dzisiaj 
w Betlejem i Bóg się rodzi”, jak również kompozycje własne prowadzą-
cego zespół: „Tam na sianku Jezus leży; Witaj Jezu ukochany; W żłobku 
na sianie; Narodził się Jezus Chrystus; Bóg się z Panny narodził; Idą, 
Idą monarchowie oraz Daj pokój ludziom dobrej woli.”

Skocki Zespół w tamtym czasie tworzyły dziewczęta: Andruszko Paulina, 
Antkowiak Angelika, Bałażyk Iwona, Bober Anna, Fertsch Agnieszka, 
Foińska Iwona, Frąckowiak Anita, Fryske Natalia, Gresser Nina, Jan-
kowska Agnieszka, Jankowska Anna, Jankowska Kinga, Jarzembowska 
Iwona, Jarzembowska Małgorzata, Kaczmarek Beata, Kaczmarek Kata-
rzyna, Kiszka Iwona, Koteras Marta, Krupecka Agata, Kruszka Daria, 
Kwiatkowska Monika, Meller Alicja, Mikołajczak Dorota, Mikołajczak 
Ewa, Mikołajczak Iwona, Mikołajczak Małgorzata, Mioduszewska Iwo-
na, Modlibowska Agnieszka, Modlibowska Paulina, Myszka Katarzyna, 
Nitzke Katarzyna, Nowakowska Emilia, Nowakowska Paulina, Rosin 
Zuzanna, Różalska Maja, Starzyńska Ewa, Szczudrowicz Monika, Szwarc 
Justyna, Wiśniewska Anna, Wiśniewska Justyna, Wiśniewska Wiesława 
i Witkowska Sylwia oraz chłopcy Klimas Marcin i Szwarc Michał.

Na prezentowanym zdjęciu widzimy członków Zespołu w towarzystwie 
inicjatora jego powstania, a zarazem Kierownika Artystycznego, autora 
opracowań muzycznych i aranżacji oraz akompaniatora Mieczysława 
Jarzembowskiego i dyrygenta Antoniego Wiśniewskiego oraz ówczesnego 
dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Skoki Jadwigi Ranke.

Dzisiaj, po latach - w dobie komercjalizacji - zachęcamy do sięgnię-
cia do wspomnianej kasety i wspomnienia ówczesnych czasów i ludzi, 
którzy tworzyli amatorski ruch kulturalny na szczeblu naszej Gminy.

PS. Twórca Zespołu Mieczysław Jarzembowski w 2008 na 15 rocz-
nicę powstania „Skoczków” wznowił wydanie tego nagrania w formie 
płyty CD. Zespół w swoim dorobku posiada trzy płyt kolęd – ostatnią 
nagraną w 2011. 

Edmund Lubawy

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeznacza 
do sprzedaży działkę nr 87/4 w Rościnnie 

stanowiącą teren niezbędny do poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej (działka nr 88/5).

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
dług katast ru 
oraz księgi wie-
czystej 

Działka nr 87/4 w Rościnnie, zapisana w
kw PO1B/00046022/4
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu)

P o w i e r z c h n i a 
nieruchomości

569 m2

Opis nierucho-
mości

Działka nr 87/4 zapewnia dostęp do drogi 
publicznej dla działki nr 88/5. Poprzez 
sprzedaż ulegną poprawie możliwości 
zagospodarowania tej działki.

Przeznaczenie 
w Planie miejsco-
wym oraz Stu-
dium Uwarunko-
wań i Kierunków 
Zagospodarowa-
nia Przestrzen-
nego

Przeznaczona do sprzedaży działka nie 
ma określonego przeznaczenia w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego z po-
wodu utraty ważności tego opracowania. 
W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego jej te-
ren oznaczony jest jako „obszary rozwoju 
funkcji mieszkaniowych oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych”.
W ewidencji gruntów działka jest zapisana 
jako RVI.

Termin zagospo-
darowania

Termin zagospodarowania działki
nr 88/5 nie zostaje wyznaczony

Cena nierucho-
mości

7000 zł (siedem tysięcy 00/100 złotych) 
brutto

Obciążenia dział-
ki 

Nie jest obciążona umową

Termin wniesie-
nia należności

Należność za działkę winna figurować na 
koncie Gminy Skoki najpóźniej na dzień 
przed wyznaczonym terminem umowy no-
tarialnej.

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
oddania w użyt-
kowanie wieczy-
ste, najem  lub 
dzierżawę

Działka przeznaczona jest do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej – na poprawę 
możliwości zagospodarowania nierucho-
mości przyległej.

Termin do zło-
żenia wniosku 
przez osoby, któ-
rym przysługuje 
pierwszeństwo 
w nabyciu nie-
ruchomości na 
podstawie art. 
34.1 pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionych 
w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2014r.  poz.518) i zainteresowane są 
nabyciem nieruchomości, winny najpóź-
niej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty ogło-
szenia wykazu złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
Informacji dotyczących wykazanej nie-
ruchomości udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 61/8925815 
lub 61/8925814
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w zarządzonych na 
16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

Na podstawie art.16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaję 
do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w zarządzonych na 16 listopada 2014 r. wyborach:

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 Miasto Skoki – ulice: Boczna, Kościelna, Krańcowa, Kręta, 
Krótka, Piaskowa, Plac Kościelny, Pogodna, Poznańska, Przylesie, 
Rogozińska, Rościńska, Wąska, Wodna
Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, Ogrodowa, Parkowa, 
Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Rynkowa, 
Strumykowa

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2
62-085 Skoki

2

 

Miasto Skoki – ulice: Wincentego Ciastowicza, Ludwika 
Dąbrowskiego, Dworcowa, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, 
Rakojedzka
Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, Dolna, Falista, Górna, 
Graniczna, Irysowa, Konwaliowa, Okrężna, Osiedlowa, Podgórna, 
Poprzeczna, Tulipanowa, Różana

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19

62-085 Skoki

3 Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Henryka 
Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Wągrowiecka, Wczasowa, 
Zamkowa
Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, Bartosza Głowackiego, 
Czereśniowa, Tadeusza Kościuszki, Leśna
cz. m. Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka
Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jarzębinowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Polna, 
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa cz. m. Karolewo

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19

62-085 Skoki

4 wsie: Chociszewo, Kakulin, Rakojady przysiółki: Chociszewko, 
Nadmłyn
wsie: Jabłkowo, Kuszewo osada: Pomarzanki

Świetlica Wiejska
Kakulin 17A

62-285 Kakulin

5 wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, Wysoka osada: 
Antoniewo Górne, przysiółek: Niedarzyn

Świetlica Wiejska
Bliżyce 28A

62-085 Bliżyce

6 wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Sławica, Stawiany 
osada: Ignacewo przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, 
Miączynek
wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo 
osada: Gozdowiec

Świetlica Wiejska
Rejowiec 34

62-093 Rejowiec

7 wsie: Budziszewice, Potrzanowo Świetlica Wiejska
ul. Skocka 45

62-085 Potrzanowo

8 wsie:  Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Roszkówko, Rościnno 
przysiółek: Lechlińskie Huby
wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo

Szkoła Podstawowa
Lechlin 9

62-085 Lechlin

obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
głosowanie korespondencyjne – dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. 
otwarte będą w godz. od 7.00 do 21.00, bez przerwy.



9

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

wyborów do:
- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

- Rady Powiatu Wągrowieckiego
- Rady Miejskiej Gminy Skoki 

oraz na Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Dlatego udaj się 16 listopada do lokalu Obwodowej Komisji 
Wyborczej i zagłosuj na wybranego przez siebie kandydata. 

„Sprzątanie Świata 2014”
W dniach 26 – 28 września 2014 roku na terenie Gminy Skoki prze-

prowadzono „Sprzątanie Świata 2014”. Akcja ma na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki. Do akcji włączyli się uczniowie Przedszkola Samorządowego 
im. Kubusia Puchatka w Skokach, Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„Tęcza”, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. O poprawę 
stanu środowiska zadbali także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Jedność” w Skokach, „Semafor” w Szczodrochowie, 
„Maciejak” oraz „Morena” w Potrzanowie, jak również członkowie 
Wojskowego Koła Wędkarskiego „Troć” oraz Koło PZW nr 120 Skoki. 
Niską frekwencję wykazali mieszkańcy sołectw z terenu Gminy, dlatego 
też należy wyróżnić zaangażowanie mieszkańców Sławicy, Kuszewa, 
Pawłowa Skockiego, Rejowca, Szczodrochowa, Sławy Wlkp., Glinna.

Sprzątano lasy, otoczenie placówek oświatowych, tereny zieleni 
wzdłuż tras komunikacyjnych oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na 
terenie naszej Gminy.

W ramach „Sprzątania Świata” zebrano dziesiątki worków z od-
padami.

Podsumowując przeprowadzoną akcję należy stwierdzić, że porzu-
conych odpadów na terenie naszej Gminy nadal jest bardzo dużo. 
Pamiętajmy, że celem „Sprzątania świata” jest nie tylko przeprowa-
dzenie jednorazowego zrywu, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi 
na istniejące problemy ekologiczne, które mają wzbudzić społeczną 
odpowiedzialność za środowisko i życie następnych pokoleń.

Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym udział w akcji „Sprzątanie 
Świata 2014” Burmistrz Miasta i Gminy Skoki składa serdeczne po-
dziękowania.

Winda dla osób 
niepełnosprawnych 

przy przychodni lekarskiej
Od pewnego czasu pojawiły się głosy lokalnej społeczności wyraża-

jące potrzebę udogodnień dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 
do przychodni lekarskiej od strony ul. Ciastowicza. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, rozważane były dwie moż-
liwości: budowa podjazdu lub montaż platformy. Biorąc pod uwagę 
wymogi prawa budowlanego dotyczące stopnia pochyłu długości oraz 
szerokości podjazdu, budowla ta zajęłaby większą część skądinąd ład-
nego skwerku przy przychodni. Dlatego też powstała decyzja o montażu 
platformy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku zapytań ofertowych wystosowanych w dniu 1.09.2014r., 
najlepszą ofertę złożyła firma AURA Jarosław Pawelak z Gdańska. 
Termin wykonania prac został wyznaczony na dzień 30.10.2014r.

Artur Pokorzyński

W Rejowcu kontynuowane są prace związane z przebudową drogi 
gminnej. Istniejąca nawierzchnia drogi gruntowej w centrum wsi  na 
długości 748m zostanie utwardzona kostką betonową.

Wykonawcą robót jest Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa 
„BADERA” z siedzibą w miejscowości Dalachów. Koszt inwestycji 
w zawartej umowie z wykonawcą w wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego został określony na kwotę 506.453,72 zł 

NOWE INWESTYCJE

brutto. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 31 
października br.

***
W dniu 21 października zostaną otwarte oferty przetargowe i wy-

brany wykonawca robót drogowych na wykonanie podbudowy drogi 
gminnej w Jabłkowie – I etap. Zakres robót przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm i podbudowy z kruszywa 
łamanego grubości 20cm stanowiącej w przyszłości fundament pod 
nawierzchnie asfaltową. Przebudowie zostanie poddany odcinek dro-
gi  od szkoły w kierunku zabudowań gospodarczych (skrzyżowania) 
na  długości 1004m i szerokości 4,5m. Jeżeli warunki atmosferyczne 
pozwolą inwestycja ta zostanie zakończona do połowy grudnia br. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych:  
• wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfal-

tową dróg gminnych w m. Skoki i terenach wiejskich na powierzchni 
330 m2. Wykonawcą usługi była firma Budowlano-Remontowo-
-Drogowa z Gniezna świadcząca tą usługę od początku roku za cenę 
jednostkową w wysokości 59,90zł m2,

• wyczyszczono osadniki kratek kanalizacji deszczowej zlokalizowane 
w drogach na terenie m. Skoki i miejscowości Lechlin. Wykonawcą 
usługi było P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s. c. z siedzibą w Skokach. 
Koszt jednostkowy wyczyszczenia 1 studni w zawartej umowie 
z wykonawcą został wyceniony na kwotę 30zł. Łącznie wyczyszczono 
437 studni,

• trwa usługa III wykaszania poboczy dróg gminnych, którą świadczy 
P.H.U. Jacek Krzymieniewski ze Sławicy. Wykaszanie poboczy dróg  
zaplanowano na długości ok. 50km. Cena wykoszenia 1 km pobocza 
drogi wynosi 80zł,

• rozpoczęto wykonanie drugiej usługi równania i wałowania dróg 
gminnych gruntowych w okresie jesiennym na terenie m. Skoki 
oraz w miejscowościach Potrzanowo, Budziszewice i Pomarzanki. 
Zakresem robót zostaną objęte niektóre odcinki dróg gruntowych 
na łącznej długości 25km. Usługę wykonuje firma SĘK-TRANS ze 
Skoków wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 

• pracownicy gospodarczy Urzędu odnowili oznakowanie poziome na 
drogach gminnych na terenie m. Skoki oraz dokonują na bieżąco 
w miarę zaistniałych potrzeb uzupełnienia oznakowania dróg.

Adam Zdanowski
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XXXiX SeSja raDy MiejSkiej
23 września 2014r z udziałem 13-stu radnych odbyła 

się XXXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obra-
dom przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza 
obrad pełnił radny Arkadiusz Sommerfeld.

W trakcie prowadzonych obrad Rada po wysłuchaniu przedsta-
wionej przez Skarbnika Gminy Aleksandrę Kamińską „Uchwały 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 5 września 2014r wyrażającej opinię o informacji o przebie-
gu wykonania budżetu za I półrocze 2014r Gminy Skoki” przyjęła 
„Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki 
za I półrocze 2014r.

Analogicznie Rada jednogłośnie przyjęła Informacje o kształ-
towaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 
Skoki” – na dzień 30.06.2014r.

Równie jednogłośnie Rada podjęła 7 uchwał, w tym: 

1. Uchwałę nr XXXIX/296/2014 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2014.

Uchwałą tą Rada dokonała zmian – przesunięć oraz zwiększenia 
i zmniejszenia dochodów i wydatków w poszczególnych działach 
budżetu Gminy Skoki na rok 2014.

W rezultacie, zarówno łączne dochody, jak i wydatki budżetu 
uległy zwiększeniu o identyczną kwotę 13.806 zł i aktualnie wyno-
szą po stronie dochodów 33.855.794,56 zł, a po stronie wydatków 
35.154.574,56 zł.

Szczegółowe zestawienie wprowadzonych zmian określa uza-
sadnienie do uchwały.

2. Uchwałę nr XXXIX/297/2014 w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020.

Uchwałą tą Rada przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Skoki na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2020 
jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju Miasta 
i Gminy Skoki. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania 
Gminy Skoki na najbliższe lata, określa wizję, misję, priorytety, 
cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działania, uwzględnia-
jąc kontekst  unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Strategia jest dokumentem, który stanowi podstawę do ubie-
gania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych 
w ramach funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źró-
deł finansowania.

Główne założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na 
lata 2014-2020 wypracowane zostały podczas warsztatów strate-
gicznych przez specjalnie powołane zespoły. Do zespołów zapro-
szono lokalnych liderów oraz przedstawicieli różnych środowisk 
i grup społecznych, w tym organizacji pozarządowych i podmio-
tów gospodarczych.

Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii były konsultacje 
społeczne. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i pre-
ferencji lokalnej społeczności procedura uspołeczniania dokumen-
tu zakładała bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu. 
Takie rozwiązanie umożliwiło wszystkim zainteresowanym aktywny 
udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. 
Konsultacjom społecznym poddany został również ostateczny 
projekt Strategii.

3. Uchwałę nr XXXIX/298/2014 w sprawie warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprze-

daży lokali mieszkalnych oraz budynków, w których znajduje się 
tylko jeden lokal mieszkalny stanowiących własność Gminy Skoki.

W/w uchwałą Rada określiła warunki udzielania bonifikat i wy-
sokość stawek procentowych przy sprzedaży komunalnych lokali 
mieszkalnych oraz budynków, w których znajduje się tylko jeden 
lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy.  

Wprowadzenie w/w bonifikat ma na celu zachęcenie najemców 
komunalnych lokali mieszkalnych oraz budynków, których znajduje 
się tylko jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Skoki.

Wprowadzenie w/w bonifikat ma na celu zachęcenie najemców 
lokali komunalnych oraz budynków komunalnych, w których znaj-
duje się tylko jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy 
Skoki do ich zakupu od Gminy i ma na celu zmniejszenia kosztów 
ponoszonych z budżetu Gminy na ich remonty i utrzymanie.

Uchwałę tę zamieszczamy na str. 11 niniejszego wydania „Wiado-
mości Skockich”.

4. Uchwałę nr XXXIX/299/2014 w sprawie: wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr 77/8 i 77/9 
w Skokach.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bez prze-
targowej nieruchomości komunalnych położonych w Skokach przy 
ulicy Zamkowej zapisanych w KW PO1B/00054490/4 stanowiących 
działkę nr 77/8 oraz działkę nr 77/9.

Sprzedaż ta dokonana zostanie na poprawę warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległych tj. działek nr 79/11 i 79/12.

5. Uchwałę nr XXXIX/300/2014 w sprawie: wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach w rejonie 
ulicy Topolowej.

Uchwałą tą Rada zdecydowała o sprzedaży 10 komunalnych 
działek budowlanych przewidzianych pod lokalizację nieuciąż-
liwych zakładów rzemieślniczych położonych w Skokach przy ul. 
Topolowej.

Sprzedaż w/w działek nastąpi w drodze przetargu nieograni-
czonego.

6. Uchwałę nr XXXIX/301/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy 
Antoniewskiej i ulicy Kościuszki przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.

W/w uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży 3 działki komu-
nalne o nr: 858/47 o powierzchni 0,1406 ha, 858/48 o powierzchni 
0.1187 i 858/49 o powierzchni 0,1198 położonych w rejonie ulicy 
Antoniewskiej i ulicy Kościuszki w Skokach.

Sprzedaż w/w działek nastąpi w drodze przetargu nieograni-
czonego.

7. Uchwałę nr XXXIX/302/2014 w sprawie upoważnienia do 
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej 
w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej.

W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do złożenia wniosku 
o dofinansowanie do kwoty 1.400.000 oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej 
w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej.” 

Całkowity koszt realizacji planowanego zadania ma wynieść 
1.400.000 zł, a przewidywana i wnioskowana kwota do finansowania 
z „Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”: 663.221 zł.

Wszystkie podjęte Uchwały zostały przyjęte do realizacji 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Wszystkie też wraz 
z protokołem obrad sesji znajdują się do wglądu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.
pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej 
organów – pokój nr 8.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/298/2014
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23.09.2014r.
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości 

stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz budynków, w których znajduje się tyl-
ko jeden lokal mieszkalny stanowiących własność Gminy 
Skoki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 
ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 
z 2014 r. poz. 518)

Rada Miejska Gminy Skoki
uchwala, co następuje:

§1.
1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokość sta-

wek procentowych bonifikat przy sprzedaży na rzecz najemców, 
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych oraz budynków, 
w których znajduje się jeden lokal mieszkalny,  stanowiących 
własność Gminy Skoki.

2. Bonifikata stosowana będzie przy sprzedaży następujących 
rodzajów lokali i budynków:
1) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
2) budynków mieszkalnych w których znajduje się wyłącznie 

jeden lokal mieszkalny.  
§2.

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych bo-
nifikaty:
1) 30% - jeżeli lokal mieszkalny położony jest w budynku wybu-

dowanym przed 1945 rokiem,
2) 25% - jeżeli lokal mieszkalny położony jest w budynku wybu-

dowanym w latach 1946- 1960,
3) 20% - jeżeli lokal mieszkalny położony jest w budynku wybu-

dowanym w latach 1961- 1980, 
4) 5% - jeżeli lokal mieszkalny położony jest w budynku wybu-

dowanym w latach 1981- 2000.
2. Bonifikata nie przysługuje dla lokali mieszkalnych i budyn-

ków wybudowanych po 2000 roku.
§3.

Wysokość stawek procentowych bonifikat określonych w §2  
ust.1 zwiększa się:
1. o 10% - przy równoczesnym wykupie wszystkich lokali 

mieszkalnych w budynku, w którym dotychczas nie sprzedano 
żadnego lokalu,

2. o 15 % - przy wykupie w budynku ostatniego lokalu mieszkal-
nego należącego do Gminy, 

3. o 20% - przy w wykupie mieszkania za gotówkę.
§4.

W przypadku zbiegu kilku uprawnień do bonifikaty stawki 
procentowe poszczególnych bonifikat sumuje się.

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gmi-

ny Skoki.
§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

95-lecie PCK
W roku bieżącym Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu obchodziło jubileusz 

95 - lecia działalności na ziemi wągrowieckiej, którego członkowie przez wszystkie 
minione lata zajmowali się promocją zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratow-
nictwa i wartości humanitarnych. Założycielką struktury PCK w Wągrowcu w 1919 
roku była Pani Maria Kulińska, jedna z największych działaczek społecznych 
w okresie międzywojennym, żona ppłk dr Stanisława Kulińskiego - dyrektora 
szpitala powiatowego, radna i członek Zarządu Miejskiego w Wągrowcu. Przez 
wiele lat była prezesem Stowarzyszenia Czytelnia dla Kobiet. Została odznaczano 
m. in. Srebrnym Krzyżem i Medalem Niepodległości. 

Z inicjatywy Jana Maćkowiaka, prezesa Zarządu Koła PCK została uhono-
rowaną tablicą pamiątkową z okazji 95-lecia PCK w Wągrowcu, która została 
umieszczona na gmachu ZSP nr 2, przy wejściu do Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Uroczystego odsłonięcia tablicy, 4 października br,. dokonali: Starosta Wągrowiecki, 
Michał Piechocki i wiceprezes Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu, Roman 
Krupieć. Poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat Andrzej Rygielski, proboszcz parafii 
pw. św. Wojciecha. Natomiast w czytelni powiatowej biblioteki umieszczona została 
na ścianie fotografia M. Kulińskiej wraz z opisem jej działalności, który zreferowała 
Elżbieta Rożnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W minionych latach prezesami struktury PCK byli: Maria Kulińska, Michał 
Laskowski, Władysław Likowski, Edmund Zenkteler, Józef Czajkowski, Zygmunt 
Kaczmarek, Stefan Burzyński, Ryszard Smól, Jan Deręgowski, Kazimierz Miler, 
Bogusław Barański, Piotr Kaczmarek i od 1996 roku Jan Maćkowiak. 

W okresie międzywojennym Polski Czerwony Krzyż funkcjonował, jako organiza-
cja użyteczności publicznej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. W Wągrowcu organizowano zbiórki pieniężne  na rzecz ociemniałych 
i pogorzelców, prowadzono szkolenia sanitarne. Prawie 100 sióstr PCK zajmowało 
się opieką chorych w domach. W latach 80 – tych w wągrowieckim PCK zrzeszonych 
było 5582 członków dorosłych, młodzieży szkolnej i przedszkolnej. Na przełomie 
2000 roku szczególnie zaczęto się skupiać na promocji honorowego krwiodawstwa. 
W prowadzonych pogadankach na temat znaczenia krwi w życiu człowieka co roku 
uczestniczy około1500 słuchaczy. Od dziesięciu lat organizowane są kolejne edycje 
Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa dla: zakładów pracy, służb mundurowych, 
sołectw i placówek oświatowych. Organizowane są otwarte akcje honorowego krwio-
dawstwa pod hasłem „Zbieramy krew dla Polski” lub w ramach Ogólnopolskich 
Dni Hospicjów. Wszystkie te działania spowodowały zwiększoną ilość krwiodawców 
oraz bezcennego daru życia – krwi. I tak w 1996 roku pozyskano 343 litry, 2005 – 
590 litrów, 2012 – 896 litrów, a w 2013 już 934 litry krwi. Wągrowieccy krwiodawcy 
uhonorowani tytułem Zasłużony HDK nadanym przez PCK posiadają największą 
ilość przywilejów w Wielkopolsce i kraju. Sporym zainteresowaniem cieszy się 
również program edukacyjny „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” dla 
młodzieży wczesnoszkolnej z zakresu: zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, ekologii 
i wartości humanitarnych, w którym co roku bierze udział prawie 1000 uczestników 
z terenu powiatu wągrowieckiego. W 2013 roku PCK w Wągrowcu za promowane 
zdrowia, honorowego krwiodawstwa i wartości humanitarnych został wyróżniony 
Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. 

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali kina Miejskiego Domu Kultury, 
gdzie po odegraniu hymnu czerwonokrzyskiego wszystkich przybyłych powitał Jan 
Maćkowiak, prezes Koła PCK w Wągrowcu. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: 
Roman Klupieć – wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Po-
znaniu, Hanna Gajowiecka – dyrektor WOO PCK w Poznaniu, Michał Piechocki 
– Starosta Wągrowiecki, Krystyna Skrzycka – zastępca dyrektora szpitala, Stefan 
Mikołajczak – wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, 
przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z PCK.

Obchody jubileuszowe były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla 
najbardziej zaangażowanych krwiodawców, członków PCK, wolontariuszy.

Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu przyznał 94 Odznaki „Za-
służony honorowy dawca krwi”, które m. in. otrzymali: Stanisław Kmieć – Skoki, 
Roman Kubicki – Skoki, Piotr Pawlicki – Skoki, Arkadiusz Siódmiak – Lechlin, 
Sebastian Wolny – Skoki.

Warto wspomnieć, że na terenie ziemi wągrowieckiej po otrzymaniu Odznaki 
ZHDK 5 litrów kobiety, 6 litrów mężczyźni wszystkim wyróżnionych przysługują 
lokalne przywileje: bezpłatne przejazdy komunikacją lokalną, bezpłatne wejścia 
na mecze piłki nożnej „Nielby”, 30% ulgi do Aquaparku, 50% do kina MDK oraz 
ogólnopolskie zgodnie z ustawą. 

Srebrny Pierścień nadany przez Zarząd PCK w Wągrowcu otrzymał Dariusz 
Majchrzak ze Skoków. Natomiast Arun Goel - chirurg stomatolog z Wągrowca 
został uhonorowany tytułem „Gabinet Przyjazny Dziecku”. Dokonano również 
podsumowania IX Edycji Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa PCK dla zakładów 
pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych.

Z okazji jubileuszy 95 lecia Zarząd Koła PCK otrzymał błogosławieństwo od 
Prymasa Polski, które odczytał ks. prałat Andrzej Rygielski oraz pozdrowienia od 
Prezesa ZG PCK w Warszawie i Kancelarii Prezydenta RP.

Zarząd PCK w Wągrowcu



12

WYKAZ
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Skokach w rejonie ulicy Polnej,

oznaczonej jako działka nr 1012/1

Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej

Działka  nr  1012/1  położona  w  Skokach  w  rejonie  ulicy  Polnej   zapisana  w  KW
PO1B/00047343/7 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości 0,0897 ha

Opis nieruchomości Działka  nr  1012/1  leży na terenie  osiedla mieszkaniowego Topolowa I  w sąsiedztwie ulicy
Polnej. W chwili obecnej stanowi teren użytkowany rolniczo, porośnięty drzewkami i krzewami.
Na działce znajduje się słup wraz z napowietrzną linią energetyczną NN i lampą oświetleniową
a także część zbiornika wodnego. Teren działki jest ogrodzony.

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz 
studium uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość  obejmująca  działkę  nr  1012/1  nie  ma  określonego  przeznaczenia  w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003
r. w/wym. nieruchomość przeznaczona była na cele zieleni publicznej i izolacyjnej.

W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Skoki
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla
działki nr 1012/1 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:
„obszary zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.

Wymieniony kierunek zezwala na wprowadzenie następujących rodzajów zagospodarowania
przestrzennego:

- uzupełnienie i kontynuacja istniejącej struktury zabudowy o funkcji mieszkaniowej,

- nadbudowa, przebudowa, modernizacja istniejącej zabudowy, lokalizacja drobnych usług, w
tym obiektów kultury i oświaty.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.

Cena nieruchomości 1. Działka gruntowa                                                    37.325,00 zł  

2. Nakłady na działce poniesione przez dzierżawcę

    (nasadzenia, ogrodzenie, brama)                           10.675,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------

                 Razem:                                                      48.000,00 zł

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

Sprzedaż  działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, 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. z 2014 roku poz. 518), winny 
najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Uwagi Działka nr 1012/1 wydzierżawiona została na cele rolne na czas nieokreślony od dnia 
01.09.2004 roku. Zgodnie z art. 704 kodeksu cywilnego „Nabywca działki” dzierżawę gruntu 
rolnego będzie mógł  wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

Informacji dotyczących wykazanej do sprzedaży nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815
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WYKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy pod budowę budynków handlowych,

 położonych  w Skokach przy  ulicy Rościńskiej , stanowiących część działki nr 108

Oznaczenie nieruchomości 

według katastru oraz księgi 

wieczystej

Działki oznaczone symbolami 108/I i 108/II  położone w Skokach przy ulicy Rościńskiej, stanowiące 

część działki nr 108    zapisanej w KW PO1B/00047092/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako 

własność Gminy Skoki.

Powierzchnia nieruchomości 1. Działka 108/I   - 0,0300 ha,

2. Działka 108/II – 0,0300 ha

Opis nieruchomości Działki 108/I i 108/II stanowiące część działki nr 108  położone są w Skokach przy ulicy Rościńskiej w 

sąsiedztwie cmentarza parafialnego.

Przeznaczenie w planie 

miejscowym lub na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy

Nieruchomość  obejmująca  działkę  nr  108 nie  jest   objęta    miejscowym  planem zagospodarowania

przestrzennego.  Dla  działki  nr  108  wydane  zostały  natomiast  decyzje  o  warunkach  zabudowy,  a

mianowicie:

1. decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 61/14 znak: RIGP.6730.46.2014 z dnia 20.06.2014 r.

2. decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 106/14 znak: RIGP.6730.117.2014 z dnia 07.10.2014 r.

Wymienione  decyzje  ustalają  warunki  zabudowy  dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  budynku

handlowego (sprzedaż kwiatów i zniczy). Warunki i wymagania ładu przestrzennego:

1. nieprzekraczalna  linia  zabudowy–  w  odległości  min.  8,0  m;  od   frontowej  granicy  działki,   2.

powierzchnia sprzedaży – max. 30,0 m2,  3. szerokość elewacji frontowej:  max. 10,0 m;  4. wysokość

górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: max. 3,0 m, 5.  dach płaski lub dwuspadowy,

Termin zagospodarowania do 31.12.2015 r.

Wysokość rocznego czynszu 

dzierżawy płatnego w terminie 

do 31 marca każdego roku 

1. Działka108/I             - 450, 00 zł netto 

2. Działka 108/II           - 400,00 zł netto

Oprócz czynszu dzierżawy dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości.    

Informacja o sposobie  oddania

działek w dzierżawę

Przetarg ustny nieograniczony 

Okres oddania działek w 

dzierżawę

Dzierżawa na okres 10 lat  z prawem do wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego 

w przypadku, gdy zajdzie potrzeba przeznaczenia działki nr 108 na cele publiczne.  Wydzierżawiający 

będzie mógł wypowiedzieć wówczas umowę dzierżawy przy zachowaniu 6 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.. .

Zasady aktualizacji rocznego 

czynszu dzierżawy

Ustalony w przetargu roczny czynsz dzierżawy podwyższany będzie z początkiem każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni 

rok, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy i zgody dzierżawcy.

Informacji dotyczących wykazanych do dzierżawy nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa w Urzędzie

Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH

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

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki budowlanej położonej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo  

I.  Oznaczenie i opis nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywoławcza

w zł (brutto)

Termin wpłaty
wadium i
wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin
przetargu

1 3 4 5 6

Działka nr 15/17 o powierzchni 
0,0762 ha
Położenie : Sławie Wielkopolska - 
obręb geodezyjny Szczodrochowo
Księga Wieczysta PO1B/000/45997/2
Własność: Gmina Skoki

.

Dla działki  Nr 15/17 wydana została decyzja Nr
99/09  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Skoki  o
warunkach  zabudowy   znak:  RIGP.7331-
1/111/09  z  dnia  16.09.2009r.  Wymieniona
decyzja  ustala  warunki  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu,  dla  inwestycji
polegającej  na budowie domu jednorodzinnego.
Warunki zabudowy określone decyzją:
1.  budynek  mieszkalny  jednorodzinny  –
parterowy,  maksymalnie  z  poddaszem
użytkowym,
2.  geometria  dachu  –  dachy  dwuspadowe  lub
wielospadowe  o  kącie  nachylenia  połaci
dachowych 250-450,
3. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,
4.  rodzaj  pokrycia  dachu  –  dachówka  lub
blachodachówka,
5. szer. elewacji frontowej – max. 14,0 m, 
6. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,
7. wys. okapu – max. 4,0 m,
8.  nieprzekraczalne  linie  zabudowy:   4,0  m od
frontu działki i 9,5 m odtylnej granicy działki.

30.135,00

3.500,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie
Urzędu.

Urząd
Miasta i
Gminy w
Skokach 

w dniu
17.11.2014r.
o godz. 1000

II. Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu

III. Termin i miejsce wpłaty wadium:

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022  - Banku Spółdzielczym  w Gnieźnie – O/Skoki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach  najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 r. (piątek) 

IV. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 17 listopada 2014r. o godz. 1000  (poniedziałek).

V. 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. 

VI. Uwagi:
a. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
b. ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   publicznej wiadomości a także

przyczynę odwołania przetargu.
c. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
d. koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
e. 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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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

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

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

I. Opis i oznaczenie nieruchomości.

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoławcza
w  zł (brutto)

z podatkiem VAT

Termin wpłaty
wadium i
wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin
przetargu

1 2 3 4 5 6

1.

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

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.  Dla działki wydana została decyzja 
Nr 106/13 Burmistrza Miasta  i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.  o warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja
ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie domu 
jednorodzinnego. 
Warunki zabudowy:
1. nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości min. 5,0 m od frontowej granicy działki,
2. szerokość elewacji frontowej – max. 15,0 m,
3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki-max 4,0 m,
4. geometria dachu: dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej nie mniejszej niż 
300 i nie większej niż 450,
5. wysokość głównej  kalenicy  - max. 9,00 m,
6. kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – równoległy,
7. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – max. 30%,
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych.

32.595,00
3.500,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 900

2.

Działka nr 2/7
o pow. 0,0686 ha.

Księga Wieczysta nr
PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 107/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.  o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6.
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych

27.675,00
3.000,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 945

3.

Działka nr 2/8
o pow. 0,0707 ha.
Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 108/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r.   o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6.
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych

32.595,00
3.500,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 1030

4.

Działka nr 2/9
o pow. 0,0955 ha.
Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 109/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r. o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6.
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych

38.745,00
4.000,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 1115

5.

Działka nr 2/10
o pow. 0,0884 ha.
Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 110/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r. o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6. Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań 
archeologicznych

35.055,00
3.800,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 1200

6.

Działka nr 2/11
o pow. 0,1022 ha.
Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 111/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r. o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6. Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań 
archeologicznych

41.205,00
4.200,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 1245

7.

Działka nr 2/15
o pow. 0,0876 ha.
Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4              

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.
Dla działki wydana została decyzja Nr 112/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 09.10. 2013r. o 
warunkach zabudowy. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla 
inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego
Warunki zabudowy jak dla działki nr 2/6. Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań 
archeologicznych

35.055,00
3.800,00
do dnia

14.11.2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i
Gminy w Skokach

w dniu
18.11.2014r.
o godz. 1330

II. Forma wniesienia wadium:     wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium:

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  90650006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie – O/Skoki  z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wadium na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 roku – piątek. Tytuł dowodu wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać,
kto wpłacił wadium i na jaką działkę, tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.  

IV. Termin i miejsce przetargów
Przetargi  odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej  biblioteki  w dniu 18 listopada 2014 roku  od godz. 900  do godz. 1330  ( wtorek)  
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.
Uwagi:

a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a

także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój  nr 2 tel. (061)  8925-814 lub

815.



16

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

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

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie
ul. Szkolnej

I. Opis i oznaczenie nieruchomości

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg

ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena

wywoławcza w
zł (brutto)

Wysokość
wadium w złotych i

termin wpłaty 

Miejsce i termin
przetargu

1 2 3 4 5 6

1.

Działka nr 762/8
o pow. 0,0974 ha

Potrzanowo ul. Sezamkowa 
KW P01B/00048770/6 

Dla terenu, na którym położona są działki wydane zostały decyzje
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o warunkach zabudowy
z dnia 17.06.2009r. znak sprawy: RIGP 7331-1/8/09. Wymieniona

decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
obejmującego dz. nr 762 (działka przed podziałem geodezyjnym)

w zakresie inwestycji polegającej na budowie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z małym obiektem handlowo-

usługowym.

Warunki zabudowy:
1. Budynek mieszkalny wolnostojące;
2. Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu;

3. szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m; 
4. dach stromy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia

od 250 do 400, pokrycie z dachówki lub materiałów 
dachówko-podobnych; 

5. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- 
wysokość okapu – max. 4,5 m; 

6. nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na 
załączniku graficznym do decyzji o warunkach 
zabudowy

45.510,00

5.000,00
do dnia

07.11.2014 r.
na koncie
Urzędu

Urząd Miasta i Gminy
W Skokach

w dniu
12.11.2014r.
o godz. 900

2.

Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha

Potrzanowo, ul. Sezamkowa 
KW P01B/00048770/6

45.510,00

5.000,00
do dnia

07.11.2014 r.
na koncie
Urzędu

Urząd Miasta i Gminy
W Skokach

w dniu
12.11.2014r.
o godz. 930

3.

Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha

Potrzanowo, ul. Sezamkowa 
KW P01B/00048770/6 

41.820,00

4.500,00
do dnia

07.11.2014r.
na koncie
Urzędu

Urząd Miasta i Gminy
W Skokach

w dniu
12.11.2014r.
o godz. 1000

4.

Działka nr 762/3
o pow. 0,1334 ha

Potrzanowo ul. Szkolna
KW P01B/00048770/6 

57.810,00

6.400,00
do dnia

07.11.2014r.
na koncie
Urzędu

Urząd Miasta i Gminy
W Skokach

w dniu
12.11.2014 r.
o godz. 1030

II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie-O/Skoki  z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło wskazany rachunek bankowy najpóźniej do dnia 7 listopada 2014r. (piątek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium.
Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłaca wadium i na jaką nieruchomość. 

III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 12 listopada 2014 r. od godz. 900  (środa)– 4 działki

IV. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.

V. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   publicznej wiadomości a także
przyczynę odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony jest  w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2  tel. (61)  8925-814 lub 815.
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Pisarz, lotnik, spadochroniarz…
po raz drugi w Skokach

Spotkanie z Janem Hyjkiem
7 października nauczyciele i młodzież skockiego gimnazjum mieli 

okazję spotkać się z Janem Hyjkiem, poetą, muzykiem, rzeźbiarzem, 
miłośnikiem podniebnych podróży, pedagogiem…. Rzec można po-
stacią nietuzinkową.    

Jak sam o sobie mówi, jest przede wszystkim ojcem i mężem, i do tej 
roli podczas spotkania chciał przygotować młodych ludzi, chciał poka-
zać im drogę, którą powinni kroczyć by ich przyszłe życie było pomyślne 
i szczęśliwe. Mówił im o sprawach życia codziennego, o marzeniach, 
planach oraz o sztuce dokonywania wyborów. Uświadamiał, że to Oni 
są odpowiedzialni za swoje życie, i że wybory jakich dokonają rzutować 
będą na ich przyszłość. Namawiał jednak do tego by nie rezygnowali ze 

swoich marzeń i by dążyli do ich realizacji, by poprzez słowa nastawiali 
mózg, który steruje realizacją zamierzeń -  bo chcieć to móc. Spotkanie 
uświetnił śpiewem, grą na gitarze i trąbce.

Nietuzinkowość gościa, jego pasje i determinacja w ich realizowaniu 
sprawiły, że młodzież słuchała Jego opowieści z wielkim zainteresowa-
niem. Co z tego wyniknie i na ile to, co usłyszeli wpłynie na ich życie, 
okaże się w bliższej lub dalszej przyszłości. My tylko mamy nadzieję, 
że czas spędzony w bibliotece nie był dla nich czasem straconym, że 
słowa, które padały nie były słowami rzucanymi na wiatr.

Sylwia Popadowska   

Grupa Artystyczna „Skoczki” 
Produktem Lokalnym

W nowej odsłonie, w stylu reggae zaprezentowała się Grupa Ar-
tystyczna SKOCZKI podczas IX Gali Produktów Tradycyjnych, Re-
gionalnych i Lokalnych. Publiczność zgromadzona bardzo licznie 19 
października 2014 w hali sportowej w Skokach doceniła umiejętności  
wokalno-taneczne dzieci i młodzieży. Dzieciaki natomiast śpiewały 

z wielką radością, wyczuwalną w każdym utworze. Świetnie bawiliśmy 
się na scenie, to muzyka, którą lubimy. Chętnie prezentujemy nasz nowy 
repertuar publiczności zgodnie podkreślają SKOCZKI. Prowadząca 
Galę pani Karolina Stefaniak nazwała Skoczki produktem lokalnym. 
Przepis na ów Produkt: talent, uśmiech, werwa, praca, radość śpiewa-
nia, motywacja, zaangażowanie, kreatywni instruktorzy, dzieci i mło-
dzież. Prosimy o Certyfikat J. Ze skoczkowymi pozdrowieniami. GAS

• 24.10.2014/ piątek, godz. 17:00 oraz 25.10.2014, godz. 17:00 – uprzejmie zapraszamy wszystkich dorosłych miłośników słowa mówionego 
do udziału  w Przeglądzie Poezji i Prozy „LITERACKA JESIEŃ ”, WIECZÓR VI - „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”– dzieła św. 
Jana Pawła II. Prezentacje skoczan umili spektakl pt. „MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA” w wykonaniu aktorów: Mai Barełkowskiej i Wiesława 
Komasy. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

• 7.11.2014/ piątek, godz. 17.00 – zapraszamy uczniów gimnazjów na VIII TURNIEJ RECYTATORSKI GŁOS POEZJI - „Oto stoimy nad ziemią tra-
giczną.” Wiersze Pokolenia Kolumbów – głosy czasu zagłady, czasu wojny. Prezentacje Recytatorów zwieńczy dramat wojenny pt.: „ BIEGNIJ, 
CHŁOPCZE, BIEGNIJ”. Obowiązują zgłoszenia w Bibliotece w Skokach lub w szkołach.

• 17.11.2014/ poniedziałek, godz. 16.30 – dzieci w wieku przedszkolnym będą miały okazję zaprezentować się w wierszach o Polsce. Tematem 
przewodnim będzie „650 lat w służbie książki”. Obowiązują zapisy w Bibliotece w Skokach lub w przedszkolach.

• 21.11.2014/ piątek , godz. 16:30 – uczniów szkół podstawowych (kategoria wiekowa: kl. 1-3 szkoły podstawowej) zapraszamy do  udziału 
w konkursie recytatorskim  „Spójrz na twe dzieje, małe pacholę.” Wiersze o Polsce. Tematem przewodnim będzie „650 lat w służbie książki”. 
Obowiązują zapisy w Bibliotece w Skokach lub     w szkołach.

• 28.11.2014/ piątek, godz. 16:30 – uczniowie szkół podstawowych (kategoria wiekowa: kl. 4-6 szkoły podstawowej) zapraszamy do udziału 
w konkursie recytatorskim „Spójrz na twe dzieje, małe pacholę.” Wiersze o Polsce. Tematem przewodnim będzie „650 lat w służbie książki”. 
Obowiązują zapisy w Bibliotece w Skokach lub w szkołach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
zaprasza na spotkania z cyklu

„Niektórzy lubią poezję…”
Cykl konkursów i przeglądów recytatorskich.
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CENY ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 października 2014 r.) ceny skupu zbóż na poziomie: 

żyto na mąkę ok. 500 zł/tona, pszenica na mąkę 620-650 zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 500 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie: pszenica na paszę do 620 
zł/tona, pszenżyto do 500 zł/tona, jęczmień na paszę  ok. 500 zł/tona. Do 
ceny doliczyć VAT. Cena skupu tegorocznego, zmagazynowanego rzepa-
ku ozimego (suchego) – obecnie na poziomie ok. 1300 zł/tona plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszenżyto, 
jęczmień  32 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,50 – 0,70 zł za 
1 kg. Ceny warzyw : marchew, cebula, czerwone buraczki 1,50-1,60 zł/kg, 
pietruszka, seler do 5,0 zł/kg,  kapusta ok. 2,0 zł/główka, ogórki 3,0 - 4,5 zł/kg, 
pomidory  3,50 - 7,00 zł/kg. Jabłka 1,0 – 2,0 zł/kg. Jaja kurze 0,60 - 0,70 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  15 października 2014) – ok. 4,10 zł/

kg plus VAT. Maciory do 3,40 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 
270 – 340 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok.  10,0 zł 
za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego:  byki około 
6,00 - 6,50 zł/kg plus VAT, jałówki 5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 zł/
kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 1,15 - 1,30 zł/litr plus VAT. 
Cena mleka nadal nieco się obniża.

INNE CENY – NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
Nawozy: mocznik ok. 1395 zł/tona, saletra amonowa ok. 1260 zł/t, 

polifoska „6” ( z importu) ok. 1600 zł/tona. Otręby pszenne ok. 600 - 660 
zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie ok. 500 - 580. Śruta sojowa 
ok. 2000 zł/t – rok temu do 2300 zł/t, śruta rzepakowa do 1050 zł/tona. 
Cena oleju napędowego w zakresie  5,10 – 5,26 zł/litr. Rok temu była 
cena ok. 5,55 zł/litr. 

INNE  WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 720 zł/t, 

żyto około 470 zł za 1 tonę, pszenżyto do 580 zł/t, jęczmień był w cenie 
do 550 zł /t.

Cena skupu tuczników ok. 4,10. Rok temu wynosiła ok. 5,35 zł/kg plus 
VAT. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – nasi 
producenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produk-
cji. Jednak przy granicy z Białorusią znaleziono kolejne padłe dziki na 
pomór afrykański. Również trudna jest sytuacja polskich sadowników 
i ogrodników – ceny skupu jabłek obniżyły się nawet do 12 groszy za 1 kg. 
Polscy sadownicy protestują.  Ogólnie na terenie naszej gminy warunki 
pogodowe sprzyjają pracom polowym. W glebie jest sucho, choć ostatnie 
deszcze nieco sytuację poprawiły. Zboża ozime, rzepak powschodziły 
dość dobrze i trwa jeszcze ich wegetacja. 

Niektóre uprawy kukurydzy są dużo gorsze niż w 2013 roku. Plony 
ziarna kukurydzy w tym roku będą niższe. Główną przyczyna to nierów-
nomierne opady deszczu w okresie letnim. W skupie za ziarno kukurydzy 
prosto od kombajnu jest w cenie 300 – 350 zł/tona – w zależności od % 
wilgotności. Znamy już kurs 1 Euro z dnia 30 września br. – 4,1776 zł. 
Rok temu 4,2288 zł. Na podstawie takiego kursu Euro znamy już stawki 
dopłat bezpośrednich za 2014 rok. I tak płatność JPO będzie wynosiła 
910,87 zł (w 2013 r 830,30 zł/ha) na 1 hektar, a płatność ONW 179 zł/ha, 
tj. tak samo. Płatność ST do roślin strączkowych  556,37 zł/ha – w roku 
2013 była to kwota 719,43 zł/ha. Płatności UPO i PZ już od roku 2014 
nie ma. Podsumowując razem płatności w 2014 r są niestety niższe niż 
za 2013 rok.

Problem „zazielenienia i dywersyfikacji upraw” – od 2015 roku 
Polskiego rolnika obejmują przepisy dotyczące zasiewów i upraw. Nie 
dotyczy to gospodarstw mających do 10 ha gruntów ornych. Jednak 
gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych muszą planować zasiewy 
tak, aby główna grupa roślin, np. zboża ozime - nie przekroczyły 75% 
powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Pozostałe 25% grun-
tów ornych musi być obsiane drugą grupą upraw, np. zbożami jarymi. 
Jednak już gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych muszą mieć 
w zasiewach minimum 3 grupy roślin, np. zboża ozime do 75%, zboża 
jare 20% a pozostałe 5% gruntów ornych  to musi być trzecia grupa 
roślin, np. rzepak lub kukurydza, a może łubin, ziemniaki lub jeszcze 
inne uprawy. Nie przestrzeganie tych nowych zasad będzie dla gospo-
darstwa skutkowało obniżeniem dopłat bezpośrednich z tzw. dopłaty 
za zazielenienie w latach 2015 – 2016 oraz obniżeniem nawet kwoty 
dopłaty bezpośredniej od 2017 roku. Szacunkowa stawka płatności JPO 
od 2015 r. to 110 Euro na 1 ha. Szacunkowa stawka za „zazielenienie” 
74 Euro/ha. Ponadto od 2015 r będą dalsze nowe płatności jak „płatność  
dodatkowa”, płatność dla młodych rolników, płatność do bydła i krów, 
płatność do roślin wysokobiałkowych, do owoców miękkich,  płatność 
cukrowa i tzw. skrobiowa.

Będą duże nowości w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty już 
w 2015 roku. Więcej informacji będę zamieszczał w następnych wyda-
niach Wiadomości Skockich oraz na szkoleniach dla rolników, również 
informował w biurze doradcy rolników, które jest przy Urzędzie Miasta 
i Gminy. W dniu 16 października br. w Skokach odbyło się szkolenie 
z zakresu dopłat jakie będą od 2015 roku prowadzone przez ARiMR. 
Brało udział 27 rolników. 

W dniu 6 listopada planowane jest w Skokach szkolenie z zakresu 
usuwania eternitu z budynków gospodarczych i sposobów zastąpienia 
innym pokryciem.

Uwaga Rolnicy! Dnia 20 listopada br. w Skokach (Potrzanowo) pla-
nowane jest bezpłatne szkolenie dla grupy 30 rolników na temat „Inte-
growana ochrona roślin w rolnictwie, w tym zasady regulacji i obsługi 
opryskiwaczy”. Będą wystawione rolnikom zaświadczenia ukończenia 
szkolenia ważne 5 lat. Proszę zainteresowanych rolników o zgłaszanie 
(zapisanie) się na szkolenie.

Rolnikom Życzę korzystnej pogody na pozostałe jesienne prace 
polowe. 

Skoki, 17 października 2014 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
Bądź widoczny na drodze !

Poruszasz się o zmierzchu, bądź w porze nocnej lub w złych wa-
runkach atmosferycznych po drodze publicznej w terenie niezabu-
dowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe, które zwiększą Twą 
widoczność dla kierowcy i mogą uratować Ci życie, a nawet zdrowie.

Zapraszamy do odwiedzania strony Biblioteki 

www.bibliotekaskoki.pl
Na stronie znaleźć można aktualności kulturalne dotyczące Gminy 
Skoki, informacje o zespołach działających przy Bibliotece, katalog 

zasobów oraz polecane książki miesiąca.
Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook’u.
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Dzień Pokoju
u przedszkolaków

W dniu 19.09.2014 w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie oddział 
Łosiniec dzieci z grupy Biedronek i Muchomorów obchodziły Między-
narodowy Dzień Pokoju, dla uczczenia i wsparcia idei pokojowej jako 
sprzeciwu wobec wojen, wychowawcy grup przeprowadziły rozmowy 

z przedszkolakami, każde dziecko wykonało pracę plastyczną przed-
stawiającą symbol pokoju „gołębia”

Justyna Korczak- Sękowska

Dzień Chłopca w grupie 
„Pszczółek” i „Słoneczek”

We wtorek, dnia 30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy 
Dzień Chłopca. Z tej okazji wszyscy chłopcy otrzymali upominek w po-
staci książeczki z bajkami. Nie zabrakło także słodkich łakoci w postaci 
pysznych cukierków. Na buziach zarówno chłopców, jak i dziewczynek 
widać było uśmiech i zadowolenie…

A.Kokowska

Wycieczka edukacyjna 
do biblioteki

W środę, 1 października przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 
„Tęczowa Łąka” w Jabłkowie odwiedziły Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach. 

W zajęciach uczestniczyły 5 -6 latki z oddziałów w Jabłkowie, Łosińcu 
i Rejowcu. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza, 
zapoznały się z zasadami wypożyczania książek oraz zwiedziły biblio-
tekę. Ogromne wrażenie na naszych milusińskich zrobiły pięknie 
wyposażone sale biblioteczne. Podczas wizyty w bibliotece Pani Sylwia 

zaprosiła nas także na przedstawienie teatralne pt. „Baśń o księciu 
Bolku i smoku Wartusiu”. W czwartek 2 października gośćmi biblioteki 
były przedszkolaki z Przedszkola „Tęczowa Łąka”, ale tym razem z grup 
młodszych. I tym razem dzieci były zachwycone biblioteką. Maluchy 
miały możliwość obejrzenia bajki na dużym ekranie. Zarówno zwie-
dzanie biblioteki jak i przedstawienie czy bajka cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. Zachęcamy także naszych 
Rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania i korzystania z bogatych 
zbiorów biblioteki. Bo naprawdę warto.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji biblioteki za ciepłe przyjęcie nas 
w swoich progach. Dziękujemy także Pani Sylwii Popadowskiej za opro-
wadzenie nas po bibliotece i przybliżenie nam zawodu bibliotekarza

A.Kokowska

Dzień Uśmiechu w grupie 
„Słoneczek”

Światowy Dzień Uśmiechu to radosne  święto obchodzone w pierwszy 
piątek października od 1999 roku. Przedszkolaki ze swoimi paniami 
także obchodziły to święto w piątek, 3 października. 

W czasie zajęć odwiedziła nas Pani psycholog Ewa Przybylska – 
Mielcarek. Na zajęcia przyniosła piękny kuferek z kukiełkami. Jedną 
z kukiełek był wesoły piesek, z którym wszyscy się witaliśmy. Każdy z nas 
mógł trzymać pieska w ręce i powiedzieć, dlaczego jest uśmiechnięty 
i jest mu wesoło. Na zakończenie zajęć każdy przedszkolak otrzymał 
odblask uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”. Na twarzach wszystkich 
dzieci i Pań widać było szeroki uśmiech. Z uśmiechem na buziach 
wszyscy wróciliśmy do swoich domów. 

A.Kokowska

Bądź bezpieczny…
W naszym przedszkolu mieliśmy okazję gościć panów policjantów 

z Komisariatu Policji w Skokach. Panowie przedstawili nam krótki 
instruktaż dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapoznali 
z pracą policjanta, mundurem, przedmiotami codziennego użytku 
w pracy policji  i wyposażeniem radiowozu.

„Pszczółki” i „Słoneczka” dziękują za odwiedziny. 
Paulina Nowak
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Spotkanie z Teatrem 
„ARTENES”

Dnia 3 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie filia 
Lechlin wybrali się z wychowawcami do Wągrowca, gdzie na deskach 
sceny Miejskiego Domu Kultury spotkaliśmy się z aktorami Teatru 
„Artenes” z Wrocławia. Uczniowie klas I – III obejrzeli spektakl 
„Baśnie z czterech stron świata”, natomiast uczniowie klas IV – VI 
„Magię teatru”. 

„Baśnie z czterech stron świata” to spektakl, który w mgnieniu oka 
przeniósł widzów z arabskiej jaskini nad brzeg jednego z rosyjskich 
mórz. Następnie uczniowie wspinali  się na olbrzymią łodygę fasoli 
w środkowej Anglii, by za chwilę z niej skoczyć w głębiny Morza Pół-
nocnego. A wszystko to działo się w towarzystwie nader ciekawych 
kompanów: tajemniczego Czarodzieja Roeoendera, Rybaka i jego 
chciwej żony, zakochanej Syrenki, sprytnego Janka i pewnego chłopca 
o imieniu Aladyn, który miał w swoim życiu mnóstwo szczęścia. Jeśli 
jeszcze dodamy, że ten zaczarowany duch to Dżinn ze starej lampy, to 
nie pozostanie nam już nic innego, jak uwierzyć, że było fantastycznie, 
ciekawie i bardzo bajkowo. 

Następnie uczniowie klas IV – VI przyjęli zaproszenie na fantastycz-
ną podróż akcji z ekranu na scenę i ze sceny znów na ekran. Przygody 
bohatera, który dowie się, że jest postacią teatralną czyli rolą, niosą 
wiedzę o teatrze również (a może zwłaszcza) miłośnikom wirtualnej rze-
czywistości. Oto bowiem zaczyna ogarniać nas „TEATRIX”. Morfeusz 
wyjaśnił widzom, że ludzie od wieków tworzą coraz to nowe spektakle 
z wciąż nowymi rolami. Ale zasada przedstawiania jest wciąż taka sama: 
aktorzy  wciąż używają rekwizytów, wychodzą z kulisy, a skrywają się za 
kurtyną. Kiedy są sami – monologują, kiedy są z partnerem, wchodzą 
w dialog, a gdy brak im słów, używają gestów. Zdarza się, że czegoś za-
pomną i wtedy pomaga im inspicjent lub sufler. W garderobie ubierają 
kostium i nakładają charakteryzację. Charakteryzacji i sprawdzenia 
się na scenie doświadczył nasz uczeń Mirek Hagdan, który wybrany 
spośród widzów wcielił się w Julię, by wspólnie z aktorami odegrać 
scenę  z ”Romea i Julii”. 

To jednak nie koniec tego fantastycznego dnia. Korzystając z obec-
ności w stolicy naszego powiatu, wychowawcy zaproponowali nam 
odwiedzenie kilku osobliwych miejsc w Wągrowcu. Wybraliśmy się 
na spacer do Ośrodka Edukacji Leśnej, nad Jezioro Durowskie, sko-
rzystaliśmy z siłowni znajdującej się na świeżym powietrzu na terenie 
wągrowieckiego Osir-u oraz spróbowaliśmy pysznych, znanych miej-
scowych lodów w „Willisch Cafe”.

Wyjazd był pełen atrakcji, spektakle teatralne wzbudziły wiele pozy-
tywnych emocji w uczniach o czym świadczyły uśmiechy i komentarze 
po zakończonych przedstawieniach. Profesjonalna gra aktorów, piękne 
stroje, scenografia i muzyka, a przede wszystkim treść sprawiły, że 
spektakle pozostaną na długo w pamięci uczniów.

Joanna Tomczak 

W poszukiwaniu leśnych owadów
W połowie września, miłośnicy przyrody ze szkoły w Lechlinie udali 

się na wyprawę do lasu, żeby poobserwować życie najmniejszych jego 
mieszkańców, owadów. Do prowadzenia obserwacji uczniowie zabrali 
lupy. Za pomocą lornetek mogli spojrzeć nieco dalej. Ciekawe miejsca 
życia owadów, pokazywał małym  przyrodnikom leśniczy Z. Wasylewicz. 
Poznali oni miejsca życia i żerowania zarówno larw, jak i dorosłych 
owadów żyjących w ściółce, leżących gałęziach i w galasach na liściach 
dębu. Znaleziono  pióra  ptaków, które należały do  sójki,  sowy lub 
jastrzębia. Lornetki przydały się do poobserwowania napotkanych 

budek lęgowych. W czasie jesiennego spaceru po lesie nie można było 
pominąć tematu dotyczącego grzybów.

Podczas wędrówki uczniowie nauczyli się jak prowadzić obserwacje 
leśnej przyrody, zwłaszcza owadów.

Na zakończenie wyprawy czekała na uczniów niespodzianka. Otrzy-
mali oni drobne prezenty, przywiezione przez pana leśniczego od 
Nadleśnictwa Durowo.

Grażyna Kufel

Dzień Chłopaka 
w Szkole Podstawowej 

w Jabłkowie filia Lechlin
Dzień Chłopaka to pierwsza w roku szkolnym impreza dla naszych 

uczniów. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, zorganizowana została dys-
koteka urozmaicona licznymi konkursami, w których brać mogli udział 
tylko chłopcy. Wcześniej, Święto Chłopaka każda klasa obchodziła 
indywidualnie. Dziewczęta ze wszystkich klas przygotowały ciekawe 
upominki dla swoich kolegów i złożyły im najserdeczniejsze życzenia. 
Dodatkowo w każdej klasie był przygotowany słodki poczęstunek, 

który umilił obchody tego święta. Na szkolnym korytarzu wywieszono 
życzenia dla wszystkich chłopców oraz panów. Po zajęciach lekcyjnych 
zorganizowana została dyskoteka szkolna. Specjalnie dla chłopaków 
zorganizowane zostały ciekawe i zabawne konkurencje, które przygo-
towały dla nich dziewczyny pod czujnym okiem p. Justyny Graczyk. 
Zabawna forma zmagań zapewniła wszystkim doskonałą zabawę i masę 
śmiechu. Zabawy spotkały się z wielkim zainteresowaniem Chłopców, 
którzy walczyli o zwycięstwo. Dziewczęta gorąco dopingowały kole-
gów i dobrze się bawiły oraz nagrodziły zwycięzcę rywalizacji – Mirka 
Hagdana z klasy V. Okazało się przy tym, że współczesny mężczyzna 
powinien znać się nie tylko na samochodach i piłce nożnej, ale wyka-
zywać wiedzę i umiejętności w pracach naprawczych, remontowych, 
no i oczywiście w kuchni.  Atrakcją imprezy był wybór Mistera Szkoły, 
dziewczyny przeprowadziły wcześniej głosowanie i zdecydowały, że ten 
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zaszczytny tytuł powędruje do ucznia klasy VI Filipa Graczyka. Także 
dyskoteka udała się znakomicie. Wspaniałą zabawę przy muzyce pro-
wadził p. Piotr Wiśniewski. Klasy świetnie się bawiły, dzieci integrowały 
się w zabawie czerpiąc wiele radości z możliwości wspólnego spędzenia 
czasu na szkolnej imprezie. Takie wydarzenia pokazują, że szkoła to 
nie tylko miejsce ciężkiej pracy, ale również rozrywki. 

Joanna Tomczak

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 
2014 „Teraz Twój czas”

Wzorem lat poprzednich, w porozumieniu z Urzędem Gminy 
w Skokach zrealizowaliśmy działania pierwszego etapu ogólnopol-
skiej  kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014. W ramach kampanii 
przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, 
m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certy-
fikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają 
na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz 
zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Ta edycja koncentruje się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci 
i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się 
przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe 
relacje z rówieśnikami. Niezwykle istotne jest także zacieśnianie więzi 
z rodzicami, a także kształtowanie postaw otwartości i życzliwości 
wobec swojego otoczenia.

Ważnym elementem kampanii są konkursy dla dzieci i młodzieży, 
w których uczestnicy mają możliwość zaprezentować swoje talenty.  Co 
roku organizatorzy starają się, by zadania były inspirujące i  dawały 
impuls do twórczych poszukiwań, umożliwiając pełne zaprezentowa-
nie talentów.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: 
Martyna Kaczyńska - Lechlin
Dominik Malczewski - Rejowiec
Edyta Malczewska - Rejowiec
Zuzanna Grzechowiak - Jabłkowo
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w kampanię 

i udział w konkursach, a ich laureatom serdecznie gratulujemy.
Joanna Tomczak - szkolny koordynator kampanii

Niedzielna dawka humoru
Wczesne popołudnie 21 września dziewięcioro uczniów naszej szkoły 

spędziło w towarzystwie znanego i cenionego artysty kabaretowego, 
dziennikarza i konferansjera Artura Andrusa. 

Jadąc do Biblioteki Raczyńskich na kolejną Bajeczną Niedzielę 
wiedzieliśmy, że czeka tam na nas duża dawka humoru. Pan Artur 
przeczytał uczestnikom spotkania fragmenty swojej zabawnej książki 
„Bzdurki czyli … bajki dla dzieci i innych”. Słuchając niesamowitych 
historii, dzieci wybuchały głośnym śmiechem, a niektórzy dorośli ze 
śmiechu płakali. Wrażeń i emocji dostarczył dziewczętom z klasy Va 
pierwszy radiowy wywiad, którego udzieliły dla stacji radiowej Eska. 
Dotyczył on zainteresowań czytelniczych oraz samego spotkania 
z panem Andrusem. W drodze powrotnej w City Center trafiliśmy 
na interaktywną wystawę „Naukowe fenomeny”, która w przystępny 
i atrakcyjny sposób tłumaczyła skomplikowane prawa fizyki. Tutaj 
również aktywnie spędziliśmy czas. Zmęczeni, ale w pełni usatysfak-
cjonowani wracaliśmy do domów z nurtującym nas pytaniem… kiedy 
kolejne bajeczne spotkanie…

Lidia Eksler

Drewno jest piękne i potrzebne
W sali przyrodniczej nauczyciele i uczniowie zorganizowali wystawę 

„Drewno jest piękne i potrzebne”. Na półkach i tablicach zgromadzono 
przedmioty, do wykonania których użyto drewna. Wśród eksponatów 
znalazły się zabawki, instrumenty muzyczne, narzędzia, biżuteria, po-

jemniki, pamiątki rodzinne, przybory szkolne i pomoce dydaktyczne. 
Drewniane przedmioty są dowodem na pomysłowość człowieka oraz 
jego wrażliwość na piękno przyrody.  

Inspiracją przedsięwzięcia była wystawa „Drewno jest wspaniałe”, 
którą uczniowie naszej szkoły zwiedzili podczas wakacyjnych wycieczek 
do Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku. 

Pasowanie na Ucznia
14 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 

Pasowania na Ucznia. W tym wyjątkowym dniu 113 uczniów oficjalnie 
zostało przyjętych do grona społeczności szkolnej. Uroczystość uświet-
nili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, dyrektorzy 
szkoły oraz rodzice pierwszoklasistów.

Od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Przepięk-
nie udekorowana sala, galowe stroje z kolorowymi kokardami i duma 
uczniowska, sprawiły, że ślubowanie było uroczyste i efektowne. 

Pierwszoklasiści, przygotowani przez nauczycieli (W. Molińską, 
Dokończenie na str. 22 
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M. Kapczyńską, J. Maćkowiak, A. Gapińską, J. Grabowską), zapre-
zentowali wspaniały program artystyczny, w którym ukazali swoje 
umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Doskonałym wystę-
pem udowodnili, że są gotowi do sumiennej nauki i pracy w szkole. 
Niespodzianką dla rodziców była prezentacja multimedialna, bogata 
w zdjęcia dzieci w różnych sytuacjach szkolnych.

W trakcie uroczystości, dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szko-
ły, a dyrektor - Wiesław Berendt, dokonał aktu pasowania na ucznia 
i życzył najmłodszym uczniom wielu sukcesów w nauce. 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej pierwszaki, na ręce panów 
dyrektorów, złożyły bukiety kwiatów.

Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz rodziców. 

Wychowawczynie klas pierwszych dziękują Rodzicom za zaangażo-
wanie i  pomoc w przygotowaniu uroczystości. Osobne podziękowania 
dla p. Macioszek za przygotowanie prezentacji.

Wioletta Molińska

BIEGI PRZEŁAJOWE
12 września w Szkole Podstawowej w Siennie miały miejsce XXII 

Biegi Przełajowe. W kategorii dziewcząt klas V-VI uczennica naszej 
szkoły - Aleksandra Szczepocka zdobyła II miejsce. W tej samej 
kategorii wiekowej chłopców dwóch naszych zawodników stanęło na 
najwyższych miejscach podium. 

Krystian Konieczny zajął w tym biegu I miejsce, wyprzedzając ok. 
siedemdziesięciu rywali. Tuż za nim, na II miejscu do mety dobiegł 
kolejny nasz zawodnik Filip Jarzembowski. GRATULUJEMY!!!

Pozostali startujący zawodnicy: Weronika Liberka V, Roksana 
Nowak VIII, Jakub Wieńć VIII, Anna Krych X, Weronika Witt XII, 
Julita Modlibowska XIII, Patryk Stefański XIII, Gracjan Myszka XIV, 
Przemysław Kozber XIV, Oliwier Stożek XVII oraz Jakub Szewczyński, 
Szymon Alamenciak, Małgorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Nikola 
Sroczyńska, Wiktoria Loręcka, Gracja Pawłowski, Seweryn Janus, 
Aleksandra Wojna, Dominika Dąbrowska, Maciej Łuczak, Gracjan 
Rajter, Patryk Borkowski.

Opiekunowie: Katarzyna Dziel, Alicja Kramer  
29 września w Kobylcu, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowiec-

kiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Po zaciętej rywalizacji 
z dziewięcioma zespołami, nasi biegacze zajęli II miejsce, tuż za drużyną 
z Mieściska. GRATULUJEMY!!! 

Skład zespołu sztafetowego: Aleksandra Szszepocka, Filip Jarzem-
bowski, Roksana Nowak, Patryk Stefański, Weronika Witt, Przemy-
sław Kozber, Anna Krych, Sergiusz Wojtaszek, Małgorzata Surdyk, 
Krystian Konieczny oraz Michał Przywarski, Dawid Sznajder, Oliwier 
Stożek, Gracjan Rajter, Nikola Sroczyńska, Jakub Kujawa, Roksana 
Dudkiewicz. 

Opiekunowie: Katarzyna Dziel, Janusz Bojarski
Wszystkim zawodnikom startującym w zawodach dziękujemy za 

godne reprezentowanie naszej szkoły, piękną sportową rywalizację 

LECH - na piątkę
W niedzielne popołudnie 5 października grupa skockich gimnazja-

listów pod opieką pp. Andrzeja Surdyka, Wiesława Owaka, Norberta 
Neldnera i Dariusza Matuszczaka miała wspaniałą okazję wyjechać na 
Stadion Lecha w Poznaniu na mecz:  Lech Poznań – GKS Bełchatów

Podekscytowani, zaopatrzeni w gadżety (czapki, szaliki Lecha) ze-
braliśmy się koło skockiego gimnazjum, skąd autobusem we wspaniałej 
atmosferze udaliśmy się do Poznania. Już od pierwszego gwizdka na 
murawie poznańskiego stadionu dominowali piłkarze Lecha.

Na stadionie zgromadziło się ponad 18 tysięcy kibiców, którzy stwo-
rzyli wspaniałą atmosferę swoim nieustającym dopingiem. 

Oczywiście „kocioł” przygotował piękną oprawę nawiązującą do 
walczącej we wrześniu 1939 armii Poznań a na trybunach chyba dało 
się zauważyć kombatantów.

Jak wiadomo poznańska publiczność jest wymagająca a piłkarze 
Kolejorza zagwarantowali kibicom 90 minut walki i zaangażowania, 

kształtującą siłę woli i charakter człowieka. To cechy DOBREGO 
SPOTOWCA!!! Życzymy dalszych sukcesów!!!  

„W pustyni i sieci”
9 października 2014 roku uczniowie klas 5 udali się do wągrowiec-

kiego MDK na spektakl pt. „W pustyni i w sieci”. Była to to historia 
rodzeństwa Rafała i Uli, które za sobą nie przepadało, ale nieocze-
kiwanie zbliżyła ich wspólna, niebezpieczna i pełna wrażeń przygoda. 
Ona - miłośniczka książek, stroniąca od komputera, on - zapaleniec 
wirtualnej rzeczywistości, uważający lektury za nudny przeżytek. 
Aby przetrwać w wirtualnym świecie muszą ze sobą współpracować, 
połączyć swoje siły i wiedzę, gdyż stawka jest wysoka. Okazuje się, 
że właśnie dzięki połączeniu wiedzy z dwóch odrębnych światów - 
książki i komputera - mogą osiągnąć cel. Niełatwa sytuacja, w której 
znajdują się bohaterowie, umacnia łączącą ich rodzinną więź, z której 
dotychczas, z powodu braku porozumienia, nie zdawali sobie sprawy. 
Sztuka przez cały czas trzymała widzów w napięciu. Była pełna zagadek 
i humoru. Dzięki niesamowitym kostiumom i efektom specjalnym stała 
się niezapomnianym widowiskiem . Uświadomiła zarazem, jak można 
mądrze wykorzystać zdobytą wiedzę i nie wpaść w cywilizacyjne pułapki 
współczesnego świata.      

Wioleta Grzegorzewska

„Plusk”
Uczniowie kl. VB skorzystali z Akcji Edukacyjnej „Plusk” prowadzo-

nej przez AQUANET – Poznań. Dzieci zwiedziły Ujęcie Wody. Woda 
pobrana z dna Warty przepompowywana jest do 28 dużych zbiorników. 
Ciekawość uczniów wzbudził wskaźnik oznaczający poziom wody z 1979 
roku znajdujący się znacznie ponad ich głowami. Zabezpieczeniem 
budynku Ujęcia Wody przed powodzią są betonowe pale, na których 
się on wspiera. Wokół rozciąga się teren przyjazny zwierzętom: sarnom, 
dzikom i bobrom. W Stacji Uzdatniania Wody zostało zaprezentowane 
napowietrzanie w miejscu o wysokim poziomie hałasu rozpryskującej 
się wody oraz odżelaziacz. Piątoklasiści zapoznali się z biomonito-
ringiem, którego głównymi bohaterami są małże: szczeżuje wielkie. 
Zamykanie ich muszli jest oznaką zanieczyszczenia wody. W Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków uczniowie poznali rolę piaskowników oraz krat 
zatrzymujących największe zanieczyszczenia. 

Wycieczka utwierdziła uczestników w przekonaniu o własnej odpo-
wiedzialności za stan środowiska. Dodatkową atrakcją był przejazd po-
ciągiem do stacji Poznań Karolin. Przemieszczanie między odwiedzany-
mi miejscami w Poznaniu odbywało się autobusem AQUANET-u z logo 
akcji – bobrem. Przewodnikiem dzieci była pani Iwona Cieszyńska. 

Dokończenie ze str. 21 
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tym samym pokonując rywala aż 5:0!!! Było to dla nas ekscytujące 
i niezapomniane przeżycie.

Lech wygrał zasłużenie. Ich dominacja w tym spotkaniu była wi-
doczna.

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy późnym wieczorem do domu.
Oby takich spotkań było więcej – z niecierpliwością czekamy na 

kolejny mecz.   

Akcja „Gimnazjaliści na Kolejorza” odbyła się już po raz czwarty 
i jak zwykle spotkała się z licznym odzewem. Tym razem do Poznania 
zjechało 88 grup z 72 miejscowości, co daje dokładną liczbę 4206 
gimnazjalistów wraz z opiekunami. Ich obecność na trybunach INEA 
Stadionu ponownie przyniosła Lechowi szczęście. Byliśmy wśród nich.

Andrzej Inda - uczeń klasy I d Gimnazjum nr 1 w Skokach

Gimnazjaliści na mistrzostwach 
świata

11 września grupa gimnazjalistów kibicowała reprezentacjom Iranu 
i Argentyny, podczas odbywających się w Bydgoszczy Mistrzostw Świata 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Mistrzostw, które na długo zapiszą się 

w naszej pamięci. Mistrzostw, na których nasza reprezentacja zdobyła 
ZŁOTE MEDALE I TYTUŁ MISTRZÓW ŚWIATA.

Hanna Węglewska

Mistrzostwa Szkoły w Biegach 
Przełajowych

W piątek 26 września w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły 
w Biegach Przełajowych. Dystans jaki uczestnicy zawodów mieli do 
pokonania wynosił ok. 700 m. W poszczególnych kategoriach najlepsi 
okazali się:

w klasach pierwszych
Im. Łucja Teofilewska Im. Sebastian Dąbrowski
IIm. Monika Pachowicz IIm. Filip Stefański
III m. Nadia Andraka IIIm. Konrad Pachowicz
W klasach drugich            
Im. Kamila Budka Im. Krystian Wieczorek
IIm. Julia Nowicka IIm. Patryk Paczkowski
IIIm. Patrycja Stożek IIIm. Kacper Tyll
W klasach trzecich           
Im. Klaudia Juś  Im. Sebastian Jabłoński
IIm. Oliwia Krzyżaniak IIm. Bartosz Stawiński
IIIm. Weronika Sydow IIIm. Tomasz Markiewicz

Hanna Węglewska

Sztafetowe Biegi Przełajowe
W Kobylcu 29 września reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego 

gimnazjum „ wybiegały” miejsca na podium w Mistrzostwach Powiatu 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Dziewczęta zajęły II miejsce, tuż 
za reprezentacją Gimnazjum z Wągrowca, a chłopcy uplasowali się na 
miejscu III za reprezentacjami z Gimnazjum z Wągrowca i Mieściska.

Skład sztafety dziewcząt: Klaudia Juś, Kamila Budka, Julia Nowicka, 
Natalia Lichota, Patrycja Stożek, Monika Pachowicz, Łucja Teofilew-
ska, Zuzanna Stefańska, Nadia Andraka, Anita Łukaszewska.

Skład sztafety chłopców: Tomasz Markiewicz, Bartosz Stawiński, Ka-
rol Malec, Krystian Wieczorek, Patryk Paczkowski, Kacper Tyll, Patryk 
Mikołajczak, Sebastian Dąbrowski, Wiktor Woźniak, Filip Stefański.

Opiekun: Hanna Węglewska

Złoto i srebro na XIX Memoriale 
B. Kobielskiego w Żerkowie

W dniu 2 października 2014 r. w Żerkowie reprezentująca Powiat 
Wągrowiecki drużyna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach wzięła udział w XIX Memoriale im. Prof. B. Kobielskiego 
w lekkoatletyce. 

Ogromny sukces odniósł Franciszek Dukszta, który w biegu na 100 
m zajął pierwsze miejsce, a Patryk Mikołajczak w skoku w dal na od-
ległość 5, 14 m uplasował się na miejscu drugim. W zawodach wzięli 
też udział: Alicja Burzyńska (bieg na100 m), Natalia Lichota (bieg na 
300 m), Anita Łukaszewska (skok w dal), Paulina Wojtkowiak (skok 
wzwyż), Sebastian Dąbrowski (bieg na 600 m), Filip Stefański (bieg 
na 300 m), Adrian Sommerfeld (pchnięcie kulą), Adam Wójcicki (rzut 
oszczepem) oraz Patryk Paczkowski (bieg na 1000 m).

Opiekun: Elżbieta Chojnacka
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Jakubowym szlakiem 
do Dąbrówki Kościelnej

Jak co roku – trudno powiedzieć po raz który – z parafii p.w. św. 
Mikołaja Bpa w Skokach wyruszyła piesza pielgrzymka do Dąbrówki 
Kościelnej na odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

W niedzielny, pogodny poranek 7 września pielgrzymi zebrali się 
w skockim kościele parafialnym, by po omówieniu spraw organiza-
cyjnych i modlitwie wyruszyć o godzinie 7:40 w drogę. I tu zaskocze-
nie! Pielgrzymi wyruszyli w przeciwnym kierunku niż zwykle. Otóż 
ze względu na remont drogi wojewódzkiej 196, mając na względzie 
bezpieczeństwo i wygodę pielgrzymów już wcześniej postanowiono, 
że trasa będzie biegła z kościoła parafialnego przez plac Powstańców 
Wlkp., a następnie ulicami Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, 
Polną do kompleksu działek letniskowych w Karolewie. Dalej pątnicy 
przeszli ścieżką obok jeziora Karolewskiego i leśniczówki. Następnie 
polną drogą uczestnicy pielgrzymki udali się przez Szczodrochowo do 
Rejowca. Jednak zanim wędrowcy tam dotarli, na skraju lasu odpoczęli 
nieco i posilili się śniadaniem. Z Rejowca pielgrzymi powędrowali do 
Niedźwiedzin (gdzie wrócili na „stary” szlak pielgrzymkowy). Drugi 
przystanek wędrowcy mieli w lesie około 1,5 km od Dąbrówki Kościel-
nej, do której dotarli około godziny 10:30. 

Trasa liczyła około 13,8 km i była dłuższa od tradycyjnej o około 1,3 
km. Znaczna cześć trasy pokrywała się z wyznaczoną na naszym terenie 
drogą św. Jakuba – zatem gdyby pielgrzymi się zapędzili mogli by dojść 
do Santiago de Compostela w Hiszpanii! 

Przewodnikiem grupy był ks. Bartosz Gallas, wikariusz skockiej 
parafii. W pielgrzymce uczestniczyło 126 osób. Także jak co roku wraz 
z naszą pielgrzymką do Dąbrówki wchodziła delegacja Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego ze sztandarem.

Sumę odpustową o godzinie 11:00 odprawił abp Wojciech Polak 
metropolita gnieźnieński, prymas polski. 

Po mszy św. pielgrzymi mieli czas wolny, który można było wykorzy-
stać na osobistą modlitwę, odwiedzenie cmentarza lub „zwiedzanie” 
straganów i drobne zakupy. Tradycyjnie stragany pełne były kolorowych 
pierników, które tak miło kojarzą mi się z dzieciństwem!

Pielgrzymka, już w mocno przerzedzonym składzie wrócili do Skoków 
około godz. 17:00 – większość pielgrzymów wybrała w drodze powrotnej 
transport samochodowy.

Nowa trasa pielgrzymki była bardzo malownicza – biegła wśród 
lasów i pół, przez groblę pomiędzy stawami rybnymi oraz przez plażę 
i bardzo przypadła do gustu pielgrzymom. Piękno przyrody sprzyjało 
wyciszeniu i refleksji. Tylko czasami, pielgrzymi zbaczali z drogi w las 
na grzybobranie, a grzyby rosły jak na zamówienie, często tuż przy 
drodze! Miejmy nadzieję, że nowa trasa zostanie przyjęta na stałe.

Łukasz Ogórkiewicz

Projekt „Piechur - Pieszo przez 
wszystkie puszcze Polski”

To pierwszy taki projekt w Polsce, którego głównym celem jest pro-
mocja dzikich terenów poprzez pokonanie pieszo wszystkich puszczy 
w Naszym Kraju. Projekt ma na celu również zachęcanie ludzi do 
spędzania czasu w podobnej formie na łonie natury. Całość przewi-
dywanej do pokonania trasy na obszarach 24 puszcz w Polsce to ok. 
1600 km. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2014 roku, do tej 
pory pokonano Puszczę Białowieską, Notecką, oraz Puszczę Zielonka.

13 września szlakiem z Czerwonaka do Skoków uczestnicy pro-
jektu przeszli trasę liczącą ok 37 km. Z relacji uczestników wynika, 
że wędrówka okazała się niezwykle ciekawa: „W drodze spotkaliśmy 
ciekawe osoby zobaczyliśmy sporo ładnych i dzikich zakątków czy też 
innych urokliwych miejsc. Wymieniliśmy się doświadczeniami  przeżyliśmy 
kolejne przygody i przełamaliśmy nowe bariery. To wszystko sprawia, że 
głód wędrówek jest coraz większy…”

Burmistrz Tadeusz Kłos spotkał się z piechurami na mecie wędrów-
ki- Skockim rynku, by wręczyć pamiątkowe Certyfikaty, pogratulować 
pasji oraz życzyć powodzenia podczas pokonywania kolejnych Puszcz 
w Polsce.

Kinga Świder

Turniej Piłkarski o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Skoki 2014
21 września w Łosińcu rozegrano Turniej Piłkarski o Puchar Bur-

mistrza Miasta i Gminy Skoki 2014. W rozgrywkach wzięło udział 
siedem drużyn. Przedstawiciele drużyn losowali swoich rywali i w ten 
sposób ustalono przebieg spotkań. W pierwszej kolejce Potrzanowo 

pokonało drużynę z Lechlina 1:0, Niedźwiedziny zdominowały Łosi-
niec 2:1, Kakulin zwyciężył z drużyną z Rościnna 3:1, natomiast Sława 
Wielkopolska wylosowała wolny los i tym samym awansowała do dru-
giego etapu. Kolejne spotkania przedstawiały się następująco: Sława 
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Wlkp. - Niedźwiedziny 3:2, Potrzanowo- Kakulin 3:4. Finałowy mecz 
rozegrały drużyny z Kakulina oraz Sławy Wielkopolskiej. Spotkanie 
zakończyło się wygraną Sławy Wielkopolskiej tym samym przechodni 
Puchar Burmistrza trafił w ręce zawodników właśnie z tej drużyny. 
Dla uczestników Turnieju zorganizowano ognisko oraz ciepłe napo-
je. Pomimo niesprzyjającej pogody rozegrano dodatkowy towarzyski 
mecz pomiędzy drużynami z Lechlina oraz Niedźwiedzin, co dowodzi 
słuszności organizowania tego typu imprez.  Burmistrz Tadeusz Kłos 
pogratulował zwycięstwa oraz podziękował za chęć udziału w sporto-
wym wydarzeniu pozostałym drużynom, a także mieszkańcom Łosińca 
za pomoc w organizacji Turnieju oraz ogniska - Panom Tomaszowi 
Pauszkowi oraz Kryspinowi Graczykowi. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy  wszystkim uczestnikom!

Kinga Świder

Słoneczny rajd 
„ETNO KLIMATY II”

W niedzielny poranek 28 września 2014 z targowiska w Skokach 
wystartował II rajd rowerowy „ETNO KLIMATY”. Celem uczestników 
tegorocznego rajdu było dotarcie do Muzeum Młynarstwa i Wodnych 
Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu (jest to oddział Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie). 

Jaracz wielu osobom kojarzy się ze spływami kajakowymi na rzece 
Wełnie – to tutaj właśnie zazwyczaj kończą się spływy rozpoczynające 
się w Rogoźnie, albo rozpoczynają się spływy w kierunku Obornik. 

Tego dnia na terenie muzeum w Jaraczu odbywała się impreza pt. 
„Festyn Młynarski”. 

Trasa rajdu przebiegała w dużej części szlakiem rowerowym R-9: 
przez Potrzanowo (ul. Stare Potrzanowo, Włókna, Smolarki) do Bu-
dziszewic skąd uczestnicy malowniczo położoną polną drogą, w czę-
ści utwardzoną, dotarli do drogi asfaltowej pomiędzy Boguniewem 
a Słomowem. Po drodze podziwiano piękne lasy bukowe w leśnictwie 
Buczyna. Dalej drogą asfaltową rowerzyści pojechali przez Słomowo 
do Parkowa i dalej do Wełny, skąd ostatni etap pokonali nieco piasz-
czystą drogą, słysząc po drodze odgłosy festynu – zapowiadające, że 
meta już blisko.

Na mecie rajdu na uczestników czekała moc atrakcji. Było zarówno 
coś dla ciała jak i dla ducha. Można było zwiedzić ekspozycję stałą 
muzeum, posłuchać występów orkiestr oraz zespołów folklorystycznych. 
Można tez było posłuchać nieco o historii i funkcjonowaniu wiatraków. 

W programie festynu było także uruchomienie wiatraka. I faktycznie 
skrzydła zaczęły się obracać tyle, że za sprawą pracowników muzeum, 
którzy godnie zastąpili wiatr i siłą własnych mięśni wprawili mechanizm 
w ruch. A wiatr? Wiatr w tym czasie zrobił sobie wolne.

Na stoiskach kiermaszu towarzyszącego festynowi prezentowali się 
twórcy ludowi i rękodzielnicy, można tez było skosztować specjałów ser-
wowanych przez gospodarstwa agroturystyczne – kozie mleko, twaróg 
domowej roboty, chleb ze smalcem, z miodem, z konfiturami …. Można 
tez było kupić pachnący chleb, miód prosto z pasieki, ale też samemu 

uczestniczyć w przygotowaniu i wypieku ciastek. Wreszcie były też 
przejażdżki zaprzęgiem konnym, na którym przygrywał akordeonista.

Po zwiedzaniu i odpoczynku przyszedł czas na powrót. Część uczest-
ników rajdu „rozjechała” się w swoją stronę. Pozostali ruszyli w kie-
runku Wełny, a dalej Parkowa, a stąd przez Józefinowo do Studzieńca 
i dalej do Budziszewka. Tutaj część uczestników skierowała się przez 
Potrzanowo do Skoków, a cześć przez most na Małej Wełnie na końcu 
jeziora Budziszewskiego, dalej przez Grzybowo i Rościnno do Skoków. 

W rajdzie uczestniczyło około 25 osób. Towarzyszył nam – aczkol-
wiek nie był oblegany – samochód techniczny, który miał udzielać 
pomocy w razie osłabnięcia uczestników czy problemów technicznych 
z jednośladami.

Pogoda była wyśmienita, piękne słońce, ciepło – zupełnie jak gdyby 
to nie był koniec września. A tu jesień za pasem, ale nie popadajmy 
w przygnębienie, jeszcze będzie pogodnie, a poza tym jesień i zima też 
mają swoje uroki. Prawda?!

Łukasz Ogórkiewicz

Eliminacje gminne do Turnieju o 
Puchar Premiera Donalda Tuska

W środę 10 września 2014 na skockim „Orliku” odbyły się eliminacje 
gminne do Turnieju o Puchar (byłego już premiera) Donalda Tuska. 

Rozgrywki przeprowadzono w trzech kategoriach tj. : chłopców star-
szych (rocznik 2001/ 2002), młodszych (2003/ 2004) oraz po raz pierwszy 
w Skokach- dziewcząt (rocznik 2001 i młodsze). Wśród uczestników byli 
uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skokach, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, oraz 
Szkół z Jabłkowa, Lechlina oraz Rejowca. Piłkarskich emocji nie bra-
kowało tego dnia na „Orliku” wśród wszystkich młodych sportowców 
i kibiców. Nikt nie szczędzili sił, by jak najlepiej reprezentować swoje 
szkoły w duchu „fair- play”. Choć gratulacje za zaangażowanie i wolę 
walki należą się wszystkim młodym zawodnikom, to szczególne słowa 
uznania kierujemy do dziewcząt, które pokazały niemałe umiejętności 
i udowodniły, że piłka nożna to sport również dla nich.

Janusz Bojarski, Michał Szymaś

Skocki MARKET GARDEN 2014
W dniach 3 – 5 X w Skokach zaroiło się od dzieci i młodzieży w sza-

rych i zielonych mundurach. To skoccy harcerze uczcili 70 rocznicę 
udziału polskich żołnierzy w największej operacji powietrzno - desan-
towej II wojny światowej pod kryptonimem Market Garden. 

Po stronie aliantów w wrześniu 1944 walczyła w Holandii pod Driel 
i Arnhem1 Samodzielna Brygada Spadochronowa, pod dowództwem 
generała Stanisława Sosabowskiego, który jest patronem 7 Skockiej 
Drużyny Harcerskiej „HYCE”.

Już po raz dziesiąty na terenie miasta i okolicznych terenów leśnych 
odbyła się harcerska impreza pod nazwą Market Garden. W tym roku 
na nasze zaproszenie odpowiedzieli harcerze z Ostródy (po raz trzeci), 
Poznania i Wągrowca.

Dokończenie na str. 26
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51 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki 
z Ostródy – 3 patrole

14 Wągrowiecka Drużyna Starszoharcerska – 2 patrole
102 Wągrowiecka Drużyna Harcerska „RUDY” - 1 patrol
8 Wągrowiecka Drużyna Harcerska „PŁOMIENIE” - 1 patrol
i gospodarze czyli Skoccy „HYCE”, którzy wystawili - 3 patrole 

Dodatkowo trochę na zasadach gości, ale bardziej by zarazić harcer-
ską przygodą w imprezie uczestniczył patrol zuchowy, w skład którego 
wchodziły dzieci w wieku 6 – 9 lat. Łącznie ponad 90 osób.

Tradycyjnie w piątkowy wieczór po zapadnięciu zmroku patrole 
poszły w las, by zmierzyć się z przygotowaną przez panią Katarzynę 
Dziel trasą biegu na orientację. DZIĘKUJEMY! Harcerze młodsi 
musieli odszukać 5 a starsi 7 punktów kontrolnych. Potem kolacja 
i przygotowania do wieczornego odpoczynku, jednak, ponieważ wielu 
starych znajomych długo się nie widziało noc była za krótka. 

Sobota była kulminacyjnym dniem imprezy. Najpierw poranny apel 
podczas którego sznury funkcyjne otrzymała nowa kadra 7 SDH

Zielony sznur przybocznego dh. Paweł Sommerfeld
Brązowe zastępowych dh dh Aleksandra Szymaś i Krzysztof Neldner.
Po uroczystościach i odprawie szefów patrole ruszyły w miasto. Har-

cerze zobowiązani byli zaliczyć 14 punktów kontrolnych rozsianych po 
całych Skokach. Oto jakie niespodzianki czekały ich na trasie:
- Rozbicie i złożenie namiotu na czas.
- Rozpalenie ogniska i usmażenie na patelni jajka.
- Udzielenie pierwszej pomocy „postrzelonemu” przez snajpera ran-

nemu.
- Nazbieranie woreczka żołędzi (Był to „bilet” na strzelnicę).
- Strzelanie z wiatrówki.
- Przeprawa linowa przez rzekę.
- Rzut granatem do celu.
- „Małpi gaj” i składanie munduru.
- Rozszyfrowanie wiadomości.
- Pakowanie plecaka.
- Wyznaczenie azymutu.
- Odczytanie wiadomości przez lornetkę.
- Poszukanie „min”.
- Rozwiązanie krzyżówki.

Jak widać zadania wymagały wiedzy, umiejętności i sprytu. Gdy uczest-
nicy poczuli się głodni, wyposażeni w specjalne „talony” mogli udać się na 
obiad serwowany przez „Bistro Nad Straganem”. Jak trudne okazały się to 
zadania, niech świadczy fakt, że niektórym patrolom nie udało się zaliczyć 
wszystkich punktów. Na godzinę 18:00 wszyscy chętni udali się do kościo-
ła na Mszę Świętą, podczas której ks. Proboszcz Karol Kaczor wspomniał  
o harcerzach i polskich żołnierzach walczących przed 70 laty w Holandii.

Na godzinę 20:00 przewidziano apel na którym zostały ogłoszone 
wyniki i wręczone nagrody. Gościliśmy na nim brata Stanisława Grzego-
rzewskiego, który reprezentował Kurkowe Bractwo Strzeleckie, dzięki 

uprzejmości, którego mogliśmy przeprowadzić wiatrówkowe strzelanie 
DZIĘKUJEMY!. Bracia ufundowali też dla najlepszych strzelców dy-
plomy, które brat Stanisław wręczył na apelu. Na strzelnicy zostawiliśmy 
też biletowe żołędzie, które zostaną przeznaczone na dokarmianie zimą 
leśnej zwierzyny a jednocześnie trochę posprzątaliśmy cmentarz. Ale 
wracając do wyników przedstawiają się one następująco:
W kategorii starszoharcerskiej 
I miejsce patrol „Selfi” reprezentujący 51 GDH Ostródy
II miejsce patrol „08 Zgłoś się” reprezentujący 8 WDH z Wągrowca
III miejsce patrol 102 „Rudy” reprezentujący102 DH z Wągrowca
W kategorii harcerskiej
I miejsce patrol „Stokrotki” reprezentujący 7 SDH ‘HYCE” ze Skoków
II miejsce patrol „Juch i Reszta” reprezentujący 51 GDH Ostródy
III miejsce patrol „Stępciki” reprezentujący51 GDH Ostródy
W strzelaniu z wiatrówki najlepszym okiem i pewną dłonią okazały 
się następujące patrole:
I miejsce patrol „Vallen Adelarsi” reprezentujący 7 SDH ‘HYCE” 
ze Skoków 
II miejsce patrol 102 „Rudy” reprezentujący102 DH z Wągrowca
III miejsce patrol „Stokrotki” reprezentujący 7 SDH ‘HYCE” ze 
Skoków

Gdy opadły emocje poszliśmy jeszcze pośpiewać i pobawić się przy 
ognisku. Lecz październikowa noc i perspektywa rannego wstawania 
i porządkowania nie pozwoliła długo imprezować. Na koniec na 
wieczornej odprawie opiekunów patroli dokonaliśmy podsumowania 
imprezy. Wszystkim przybyłym bardzo się spodobała i obiecali przybyć 
za rok. Szczególnie powinny uczynić to zwycięskie patrole, bowiem 
oprócz nagród otrzymali też nagrody przechodnie – beret i marynarkę, 
którą powinni przywieść za rok.
Impreza nie byłaby możliwa gdyby nie ludzie i instytucje, które nam 
bardzo pomogły w jej przeprowadzeni i którym w tym miejscu serdecz-
nie DZIĘKUJEMY. A byli to:
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Skokach pan Wiesław Sierzchuła
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w osobach braci Stanisława Grzego-
rzewskiego, Tadeusza Jerzaka, Franciszka Baranowskiego i Stefana 
Kubiaka
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach pani Elżbieta Skrzypczak
Pani Katarzyna Dziel
Pani Karolina Stefaniak
Państwo Danucie i Maciejowi Teofilewscy
I wielu innych, w tym rodzice naszych harcerzy.

Organizatorzy: Zastęp „Spadochroniarze” z 7 SDH ‘HYCE” 
i komenda IX Market Garden 2014

Lechlin świętował ,,dzień pyry”
W sobotę 13 września  w sołectwie Lechlin odbyło się spotkanie 

mieszkańców przy ognisku z okazji dnia pyry. Swoją obecnością za-
szczycili nas Pan Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz 
radna Małgorzata Zaganiaczyk, którzy ufundowali dla mieszkańców 
smaczne pączki, za co im serdecznie dziękujemy. W czasie naszego 
spotkania jak tradycja wskazuje, zajadaliśmy się pyrą z pysznym 
gzikiem, przygotowanym przez jedną mieszkankę Lechlina oraz pie-
czoną kiełbasą.

Oni naprawdę są dobrzy!
„Wełna” liderem IV Ligi!

Wrześniowe wydanie „Wiadomości” zakończyliśmy informacją o wy-
nikach spotkania zawodników skockiej „Wełny” z zajmującą I miejsce 
w Tabeli „Spartą” Oborniki. Mecz ten zakończył się wygraną naszej 
reprezentacji i jej awansem na I miejsce w Tabeli – strzelcami bramek 
w tym spotkaniu byli Krzysztof Gryszczyński i Radosław Modlibowski.

Po tym meczu Skoczanie zgodnie z terminarzem rozegrali spotkania: 
- 21 września wyjazdowe z „Płomieniem” Przyprostynia zakończo-

ne wynikiem 2:1 dla „Wełny”; bramki dla Skoczan zdobyli Radosław 
Modlibowski i Jakub Ślósarczyk. Spotkanie to utrwaliło ich I miejsce 
w Tabeli. 

Dokończenie ze str. 25 
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- 27 września na własnym boisku z „Pelikanem” Niechanowo zakoń-
czone remisem z wynikiem 0:0; wynik spotkania oraz wyniki spotkań 
pozostałych drużyn Ligi spowodowały spadek naszego zespołu o 1 
pozycję; „Wełna” przesunęła się na II miejsce w Tabeli. 

- 4 października na boisku przeciwnika z „Mieszkiem” Gniezno; 
mecz ten pokazał zdecydowanie lepszą grę naszego zespołu, a jego 
wynik to 6:0 dla „Wełny” i jej powrót na pozycję lidera Tabeli; strzel-
cami bramek byli Jakub Ślósarczyk – 3 i Radosław Modlibowski – 2, 
a o wyniku ostatecznym zadecydowała 1 bramka samobójcza.

- 12 października na boisku w Skokach z „Lubuszaninem” Trzcianka; 
spotkanie to zakończyło się pierwszą przegraną „Wełny” w sezonie 
jesiennym, a jego wynik to 1:5; honorową bramkę dla Skoczan zdobył 
Jakub Ślósarczyk + w rezultacie „Wełna” przesunęła się na II miejsce 
w Tabeli. 

- 18 października na wyjeździe z „Leśnikiem” Margonin; mecz ten 
pokazał ponownie dobrą grę skockich piłkarzy i zakończył się zwy-
cięstwem „Wełny” i z wynikiem; 3:0; autorami celnych strzałów byli: 
Jakub Ślósarczyk, Eryk Nadworny i Adam Graczyk. Po tym spotkaniu 
„Wełna” powróciła na I miejsce w Tabeli. 

Naszą reprezentację czekają jeszcze 4 mecze, w tym: 
- 26 października na własnym boisku z „Iskrą” Szydłowo,
- 2 listopada na wyjeździe z „Huraganem” Pobiedziska,
- 9 listopada na boisku przy ulicy Parkowej z „Gromem” Plewiska, 
i 11 listopada na wyjeździe „GLKS” Dopiewo. 

Edmund Lubawy

Spinningowe Zawody 
Wędkarskie na Warcie

28 września w Sierakowie na Warcie skockie Koło Wędkarskie zorga-
nizowało Zawody Spinningowe. W Zawodach rozpoczętych o godzinie 
8 i trwających do godziny 13 uczestniczyło 21 wędkarzy. 

Po zakończeniu prac komisji sędziowskiej ogłoszono wyniki. Teraz 
też okazało się, że najlepszym zawodnikiem dnia został Michał Ma-
niecki – jego wynik to 1 szczupak o wadze 0,75 kg. II miejsce łowiąc 3 

okonie o łącznej wadze 0,435 kg zajął Alojzy Pacholski. Na III miejscu 
z 7 złowionymi okoniami o wadze 0,395 kg uplasował się Marek Pie-
trzak. Kolejne 3 miejsca zdobyli: Mariusz Kielma – do jego siatki trafiły 
4 okonie o wadze 0,385 kg, Zbigniew Pietrzak – 6 okoni o wadze 0,330 
kg i Dariusz Bałażyk – 3 okonie o wadze 0,200 kg.

Imprezę nad Wartą zakończył wspólny posiłek uczestników, po 
którym wszyscy, w tym zdobywcy 3 pierwszych miejsc z nagrodami 
w postaci pucharów pamiątkowych powrócili do Skoków.

19 października odbędą się Zawody Spinningowe na jeziorze Macie-
jak. I będzie to ostatnie tegoroczne plenerowe spotkanie wędkarzy zrze-
szonych w Kole nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach.

Wcześniej, bo 27 września w ramach Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania 
Świata Wędkarze Zrzeszeni w Kole nr 120 sprzątali tereny zielone, 
brzegi i przybrzeżne wody jeziora Rościńskiego.   

Edmund Lubawy

To tytuł projektu jaki w ramach pożytku publicznego z przeznacze-
niem na aktywizację osób w wieku powyżej 50 lat realizuje na zlecenie 
Gminy Skoki Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. 

W czasie trwania projektu, tj. od września do lutego dwa razy w ty-
godniu odbywają się zajęcia gimnastyczne Pilates, na które regularnie 
uczęszcza ok 40 osób. Pilates to metoda mającą na celu stworzenie 
równowagi w ciele. Jest treningiem „dobrego samopoczucia”. Wpływa 
na to jak wygląda ciało, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Ćwicze-
nia bez stresu i męki wykonywane przy dźwiękach spokojnej muzyki 
wprowadzają w dobry nastrój i poprawiają wygląd ciała.

Oprócz regularnych zajęć gimnastycznych przewidziano cztery 
spotkania z dietetykiem przeznaczone łącznie dla 40 osób. Do chwili 
obecnej odbyły się dwie takie konsultacje podczas których osoby bio-
rące w nich udział poddały się pomiarom antropometrycznym  w tym: 
masy tkanki tłuszczowej w %, masy tkanki mięśniowej w kg, całkowitej 
zawartość wody w organizmie w %, masy kości w kg. Ustalono wiek 
metaboliczny, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnik norm 
tłuszczu trzewnego (na brzuchu). Badano także obwód pasa i bioder 
z wyliczeniem wskaźnika WHR i BMI.  Analizie poddawane są do-
tychczasowe nawyki żywieniowe itd.  

Oprócz tego zaplanowano 6 zajęć na świeżym powietrzu w formie 
spacerów z kijami nordic walking. Spacery te to nie tylko ruch, ale 
i poznawanie naszego najbliższego otoczenia i dlatego za każdym 
razem spacerowicze poruszają się w innym terenie. Na chwilę obecną 
odbyły się 3 takie wędrówki. 

Karolina Stefaniak  

W ZDroWyM ciele 
ZDroWy Duch!
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Definicję przemocy w rodzinie zawiera usta-
wa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednora-
zowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności na-
rażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych prze-
mocą. Jak możemy pomóc? Pomimo wielu 
kampanii społecznych podkreślających rolę 
i znaczenie świadków przemocy, ludzie boją 
się reagować. Wynika to być może ze stereo-
typów na temat przemocy, takich jak „jest to 
sprawa rodzinna”, „w sprawy te nie należy się 
wtrącać”, „najpierw się kłócą a potem i tak się 
pogodzą”, „będą mieli pretensje, że się wtrą-
cam” itp. Często sama osoba doświadczająca 
przemocy wstydzi się tego, co dzieje się u niej 
w domu, bo bierze całą odpowiedzialność za 
to na siebie. Boi się o swoje życie i zdrowie. 
Nie wierzy, że ktoś może jej pomóc, że ma 
prawo prosić o pomoc. Obawia się również 
tego, że nawet jak zawiadomi policję, to nikt 
nie będzie chciał zeznawać, że widział lub sły-
szał jak doznaje przemocy. Przemocy sprzyja 
również to, że często dzieje się w tzw. „czterech 
ścianach”, a brak reakcji otoczenia powoduje 
jej eskalację. Należy pamiętać, że przemoc nie 
jest jednorazowym aktem. Jest to proces i ma 
tendencje do powtarzania się. Nie zatrzymana 
przemoc narasta! Świadek przemocy to bardzo 
ważna osoba, często jedyna, która może pomóc 
ją przerwać. Nie wolno być obojętnym. Jeśli 
jesteś sąsiadem osoby doznającej przemocy 
i słyszysz często awantury, nietypowe hałasy, 
krzyki i płacz dziecka, a osoba krzywdzona 
ukrywa ślady pobicia, możesz: porozmawiać 
bezpośrednio z tą osobą i powiedzieć jej, że 
domyślasz się, co dzieje się u niej w domu 
(najlepiej nazywać to wprost przemocą). Po-
wiedzieć, że możesz jej pomóc, np. wzywając 
policję. Jeśli jesteś koleżanką/kolegą, znajomą/
znajomym osoby doświadczającej przemocy 
lub stosującej przemoc, to: zawsze reaguj na 
każde przemocowe zachowanie mówiąc, że 
ci się to nie podoba, że nie zgadzasz się na to, 
że tak nie wolno, że jest to przemoc i jest to 
przestępstwo, wysłuchaj osoby, która doznaje 
przemocy, uwierz jej. Możesz zapewnić jej swo-
ją pomoc (np. finansową, udzielić schronienia, 
towarzyszyć w pójściu na policję lub do urzędu 
itp.), zapewnij o tym, że kiedy będzie chciała 
wezwać policję, pomożesz jej to zrobić, że 
możesz być jej świadkiem na policji i w sądzie.
Przemoc – problem czasami bardzo rodzinny

Jeśli jesteś rodziną osoby doznającej prze-
mocy lub stosującej przemoc: przede wszyst-
kim uwierz i wysłuchaj tego, co dana osoba 

opowiada, nie krytykuj i nie oceniaj, spróbuj 
przełamać swoje stereotypy „w naszej rodzinie 
nigdy nie było przemocy”, „to niemożliwe, 
aby taki porządny i wykształcony człowiek 
był aż tak okrutny” itp., zawsze w obecności 
sprawcy wyrażaj swoją negatywną opinię na 
temat przemocy, zapewnij, że jeśli sprawca 
znowu zacznie stosować przemoc, pomożesz 
uruchomić interwencję policji. Pomagaj w każ-
dy możliwy sposób, najważniejsze, żeby nie 
pozostawać obojętnym. Im więcej osób dowie 
się o przemocy, tym większa szansa na to, że 
może zostać ona powstrzymana, a sprawca 
poczuje się mniej pewnie. Od września w każdy 
czwartek od godziny 14:00 do 15:00 dyżuruje 
Przewodniczący Zespoły Interdyscyplinar-
nego w siedzibie dawniejszego OPS. Można 
też skontaktować się z nim telefonicznie 
wybierając numer telefonu UMiG w Skokach 
i poprosić o połączenie, w każdy inny dzień 
kontakt poprzez OPS, warto też  zadzwonić 
na Ogólnopolski Telefon Niebieskiej Linii 801 
12 00 02. Ofiara domowej przemocy ma prawo 
do korzystania z bezpłatnych form wsparcia, do 
których należą w szczególności: poradnictwo 
medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, 
zawodowe i rodzinne. Po znowelizowaniu 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
w sierpniu 2010 r. ofiary rodzinnej przemocy 
mają prawo do uzyskania bezpłatnego badania 
lekarskiego  w celu ustalenia przyczyn i rodzaju 
uszkodzeń ciała.
Zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy 

Zaświadczenie osobie dotkniętej domową 
przemocą może wystawić każdy lekarz. Za jego 
uzyskanie nie ponosimy żadnych opłat. Zgod-
nie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (obowiązuje od 1 sierpnia 
2010 r.) zaświadczenie lekarskie jest jedną 
z form pomocy, udzielanej ofiarom domowej 
przemocy. Należy bowiem pamiętać, że nie tyl-
ko obdukcja lekarska może stanowić materiał 
dowodowy w sprawach związanych z uszkodze-
niem ciała dokonanym przez sprawcę domowej 
przemocy. Takim dowodem może być również 
zaświadczenie lekarskie. Jest to ułatwienie dla 
ofiar domowego terroru, ponieważ wykonanie 
obdukcji lekarskiej jest płatne. Bezpłatnie 
wykonuje się takie badanie jedynie na wniosek 
prokuratora. Zaświadczenie lekarskie jest zaś 
bezpłatne i z powodzeniem może stanowić 
dowód w sprawach związanych z uszkodzeniem 
ciała związanym z przemocą w rodzinie. Do 
dyspozycji osób pokrzywdzonych są również 
ośrodki wsparcia. Z rozwiązań prawnych warto 
wymienić możliwość orzeczenia w stosunku do 
sprawcy przemocy w rodzinie zakazu zbliżania 
się do osoby pokrzywdzonej oraz zakazu kon-
taktowania się. Ofiara ma prawo domagać się 
eksmisji sprawcy przemocy. Do uruchomienia 
tej procedury nie jest wymagana zgoda osoby 
dotkniętej przemocą. Wszczęcie działań 

następuje poprzez wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta” w przypadku podejrzenia 
o stosowaniu przemocy w rodzinie. Procedu-
rę realizują jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty 
i ochrony zdrowia.

Zakaz zbliżania się i eksmisja sprawcy 
domowej przemocy

W stosunku do sprawcy przestępstwa 
z użyciem przemocy przeciwko osobie naj-
bliższej sąd może orzec zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonych. Prokurator może nakazać 
eksmisję sprawcy już po domowej interwencji. 
Zakaz zbliżania się przez sprawcę rodzinnej 
przemocy do osób pokrzywdzonych jest no-
wym środkiem. Wprowadziła go do kodeksu 
karnego nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Do tej pory sądy w sto-
sunku do sprawców przestępstwa znęcania 
się mogły orzekać obok kary pozbawienia 
wolności środki karne w postaci obowiązku 
powstrzymania się od przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub miejscach, zakazu 
kontaktowania się z określonymi osobami 
i zakazu opuszczania określonego miejsca 
bez zgody sądu. Sąd orzeka zakaz zbliżania 
się w razie skazania za przestępstwo z użyciem 
przemocy, w tym przemocy przeciw osobie naj-
bliższej. Jeżeli sprawca popełni przestępstwo 
po raz kolejny, sąd może orzec zakaz zbliżania 
się na zawsze. Orzekając ten środek karny, sąd 
może określić odległość, na jaką oskarżony 
może zbliżać się do pokrzywdzonych. Jeżeli 
sprawca nie zastosuje się do nałożonego przez 
sąd zakazu, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności. Przy orzekaniu omawianego środka 
sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji. 
Powierza również nadzór nad wykonywaniem 
zakazu kuratorowi sądowemu. 

Pamiętaj o tym co już wiesz! Doznajesz 
przemocy? Jesteś świadkiem przemocy? Re-
aguj! Być może Twoja reakcja uratuje Tobie 
lub komuś życie. W mojej pamięci na długo 
zapisało się zdarzenie, kiedy pijany sprawca 
przemocy, skopał swoją ofiarę, w tym wypadku 
żonę. Kiedy przyjechałem na miejsce widzia-
łem skuloną, nie mającą już siły płakać, siną 
kobietę, a przez porozrywaną koszulę widać 
było granatową okolicę brzucha. Dowieziona 
na pogotowie w Wągrowcu po kilu minutach 
była już na stole operacyjnym, ponieważ miała 
pęknięty płat wątroby, a w jamie brzusznej było 
kilka litrów krwi. Do dziś kiedy mijam ją stojącą 
na przystanku autobusowym, kiedy oczekuje na 
transport do pracy, przed oczami mam obraz 
tamtego zdarzenia.  
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. Przemocy w Rodzinie przy UMiG 
w Skokach 

Krzysztof Ołdziejewski 

inforMacje na teMat PrZeMocy W roDZinie
Ofiary przemocy w rodzinie niejednokrotnie czują się bezradne i nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Pod-

powiadam jakie możliwości daje prawo. Czym jest przemoc w rodzinie? 


