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Oprócz normalnego toku 
pracy, tj. m.in. podjęcia nie-
zbędnych uchwał sesja zawierała 
podsumowanie pracy Rady VI 
Kadencji, które przedstawił 
Burmistrz Tadeusz Kłos. 

Podziękował on wszystkim 
za owocną współpracę i życzył 
powodzenia w nadchodzących 
wyborach, w których o reelekcję 
starać się będzie 14 spośród 15 
obecnych radnych. 

Sesja zakończyła się wręcze-
niem podziękowań radnym, 
Burmistrzowi Tadeuszowi Kło-
sowi oraz Skarbnik Gminy Alek-
sandrze Kamińskiej, Sekretarz 
Gminy Blance Gaździak, Radcy 
Prawnemu Mirosławie Nowa-
kowskiej,  a także Grażynie 
Kidzie, która pracuje w biurze 
obsługi Rady.

Karolina Stefaniak 

OSTATNIA SESJA 
W dniu 4 listopada odbyła się ostatnia Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki VI Kadencji. 
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W tym roku ze swoimi stoiskami zapre-
zentowało się 55 wystawców z terenu Gminy 
Skoki, z Gmin Powiatu Wągrowickiego oraz 
z innych często odległych terenów naszego 
kraju. Charakter Gali był także podobnie jak 
w roku ubiegłym międzynarodowy. Ze swoimi 
pracami przyjechały artystki ludowe z Białej 
Cerkwi na Ukrainie. Na stoiskach tradycyj-
nie wystawiali się twórcy i artyści ludowi, 
nie brakowało sztuki użytkowej, biżuterii, 
ozdób i innych niepowtarzalnych wytworów 
ludzkich rąk i ogromnej fantazji ich twór-
ców. Wszystko to znalazło się w otoczeniu 
aromatów lokalnych i tradycyjnych wyrobów 
spożywczych. Można było skosztować i kupić 
przepyszne wędliny, sery, miody, wyroby ze 
śliwek, wypieki, chleby, „Skockiego Karpia” 
oraz przeróżne soki i nalewki, każde o innym 
smaku i aromacie. 

Wśród stoisk przechadzała się trzyosobowa 
komisja oceniająca wszystkich wystawców 
podłóg swoich wybranych kryteriów. Na czele 
komisji stał jej przewodniczący Stanisław 
Derpiński, który w swojej ocenie kierowała 
się aspektami artystycznymi. Walory ludowo- 
etnograficzne oceniała Wiesława Gruchała, 
etnograf, na co dzień pracownik Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu. Ogólną aran-
żacją stoisk zajmował się Janusz Woźniak, 
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina Wełny”. Po burzliwej i długiej 

dyskusji przyznano 5 pierwszych miejsc oraz 
10 wyróżnień. 
Zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Koło Hafciarskie działające przy 

Muzeum Regionalnym w Wągrowcu 
II miejsce – Mieczysław Kogut z Ludom – 

rzeźba, relief i malarstwo 
III miejsce – Danuta Paczkowska z Mieściska 

– malarstwo akwarelowe 
IV miejsce – Jacek Drzymała z Poznania – 

witraże 
V miejsce – Michał Bodziany z Janikowa - 

wędliny 

Wyróżnienia otrzymali:
- Marek Siuda z Dopiewa – metaloplastyka
- Katarzyna Maćkowiak, Artystyczna pracow-

nia witraży z Czerwonaka 
- Maria Mendyk z Kaczor – Pajęczarka 
- Anna Przybylska z Lubonia – Inna Ja
- Kamila Rączkowska z Mieściska – malar-

stwo 
- Barbara Rapczyńska z Janowca Wielkopol-

skiego – haft krzyżykowy 
- Miętowy Królik Art. Studio z Sulechowa 
- Beata Gendosz z Pobiedzisk – B-Art. ma-

larstwo na drewnie 
- Ukraińska Sztuka Ludowa 
- Bartosz Wołkow ze Skoków – Catering 

Wołkow – „Skocki Karp”
Pomimo, iż stoiska nagradzała Komisja, 

publiczności też dano prawo wyboru. Każdy 
odwiedzający Galę mógł oddać los na swoje 
ulubione stoisko i przyznać statuetkę „Nagro-
da Publiczności”. Największą liczbę głosów 
otrzymało stoisko Stowarzyszenia Wągro-
wieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Gali Produktów w Skokach towarzyszy 
zawsze profesjonalna otoczka artystyczna. 
Jako saport przed gwiazdą wieczoru wystą-
pił doskonale nam znany Zespół Artystyczny 
Skoczki. Zespół niby stary i opatrzony ktoś 
by rzekł! Ale jednak nie! Skoczki zachwyciły 
wszystkich w nowej odsłonie, w stylu reggae!  
Skoczki nie bez przyczyny zostały zaproszone 
do występu na Gali, wszak istnieją tak długo 
i są tak dobrze kojarzone, że nie ma przesady 
w stwierdzeniu, iż to nasz Produkt Lokalny. 

Kulminacja wieczoru był koncert zespołu 
Maleo Reggae Rockers grającego reagge. 
Liderem i założycielem grupy jest Dariusz 
„Maleo” Malejonek, oprócz niego na scenie 
zaprezentowało się jeszcze siedmiu muzyków. 

Organizatorem Imprezy był Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos przy 
współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Wełny”. 

Już dziś zapraszamy na kolejną Jubileuszo-
wą edycje Gali 18 października 2015. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie 
www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak 

IX GALA PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Komisja oceniająca stoiska w konkursie na „Najlepszego Wystawcę” oraz zupełnie inny niż zawsze układ 

sceny i stoisk, to nowości w sprawdzonej od 9 lat edycji formule Gali Produktów Regionalnych, Tradycyj-
nych i Lokalnych, która odbyła się jak zawsze w przedostatnią niedzielę października. Galę odwiedziła też 
rekordowa, nadspodziewana liczba zwiedzających, co bardzo ucieszyło zarówno wystawców jak i organi-
zatorów imprezy. 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kornowski Borys 14.10.2014 
Herot Marcel 17.10.2014 
Żagiel Inga 24.10.2014 
Gryska Zuzanna 24.10.2014 
Peksa Antoni 25.10.2014 
Sikora Lena 28.10.2014

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:
Stelmaszyk Przemysław i Skorupa Daria
Kołodziejczuk Marcin i Klewenhagen Anna
Beśka Marcin i Jabłkowska Weronika
Jedrasik Jarosław i Broda Barbara
Miłoszewski Zbigniew i Miłoszewska Agnieszka
Walczak Norbert i Dokuczał Natalia
Kaszewski Zbigniew i Anusiak Agnieszka

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:

Szawuła Ryszard ur. 1961  – Kakulin zm. 20.10.2014 
Słoma Danuta ur. 1962 – Skoki zm. 21.10.2014  
Dereżyński Dominik ur.1997 - Skoki zm. 01.11.2014 
Rybarczyk Jadwiga ur. 1949  – Szczodrochowo zm. 25.10.2014 
Skarupa Andrzej ur.1950 - Rejowiec zm.24.10.2014 
Witkiewicz Stefan ur.1918 –Skoki zm. 19.11.2014

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 listopada 2014 roku

upłynął termin płatności IV 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. 

Skockie Trojaczki: Amelia, Klaudia i Paulina rosną jak na droż-
dżach i mają się świetnie. W tym roku poszły do przedszkola. 

Z tej okazji z mamą Wioletą zostały zaproszone przez Burmistrza 
Tadeusza Kłosa, który obdarował dziewczynki kredkami, plasteliną, 
blokami rysunkowymi i innymi gadżetami które każdy przedszkolak 
winien posiadać.

Karolina Stefaniak 

Skockie Trojaczki 
w przedSzkolu

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.
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Przeżyłem(am) z Tobą tyle lat...

diaMeNTowY juBileuSz 
Łucji i Mariana jarzembowskich

I właśnie, ta Diamentowa Rocznica Państwa Jarzembowskich 
skłoniła Burmistrza Tadeusza Kłosa by wraz z Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Skokach Joanną Wolicką Przywarty pogratulo-
wać Jubilatom za tak wiele lat pracy dla dobra swych rodzin i dla 
skockiego społeczeństwa. Gratulacjom tym towarzyszyły wsparte 
okolicznościowym upominkiem i wiązanką kwiatów dla Jubilatki 
życzenia wielu lat szczęśliwego dalszego życia. A wszystko to na-
stąpiło w dniu 3 listopada.

Znając od dziesięcioleci Szanownych Jubilatów, a zwłaszcza pana 
Mariana, z którym miałem szczęście w latach sześćdziesiątych współ-
pracować w Miejskiej Radzie Narodowej w Skokach z przyjemnością 
towarzyszyłem Burmistrzowi w tej wizycie i związanych z nią rozmo-
wach przy jubileuszowej kawie. I właśnie ważniejsze wspomnienia 
z Ich  życia – w dużej mierze jakże charakterystyczne dla wielu ich 
rówieśników – chciałbym przybliżyć naszym czytelnikom:

Pan Marian, syn Jana Jarzembowskiego i Olgi zd. Kohn urodził 
się 2 czerwca 1931r w Ignacewie, a w okresie międzywojennym 
wraz z rodzicami zamieszkał w Skokach. W Skokach rozpoczął 
też naukę szkolną, którą w 1939r przerwało zajęcie miasta przez 
wojska hitlerowskie. Tutaj też w 1945r. doczekał się wyzwolenia, 
po którym nastąpiła przyspieszona edukacja szkolna. Stąd też, wraz 
z kolegami dojeżdżał do swej pierwszej pracy w Młodzieżowym 
Ośrodku Poprawczym w Owińskach, gdzie z przerwą spowodowaną 
służbą wojskową w latach 1951-1953, pracował do roku 1956. Z kolei 
podjął pracę w zawodzie stolarza w utworzonym wówczas w Skokach 
Zakładzie Wągrowieckich Zakładów Przemysłu Terenowego, który 
w kolejnych latach stał się częścią Zakładów im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu. I właśnie w tym Zakładzie Pan Marian pracował 
do roku 1982, tj. do czasu przejścia na świadczenia emerytalne.

Pani Łucja, córka Jana Porembskiego i Stanisławy zd. Króli-
kowskiej urodziła się 1 listopada 1936rw Skokach. Tutaj też żyjąc 
w domu rodzinnym przeżyła okupacje hitlerowską, a po wyzwoleniu 
ukończyła miejscowa szkołę podstawową. Rozpoczynając dorosłe 
życie rozpoczęła też pracę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Skokach gdzie pracowała do roku 1982.

Tak więc, można powiedzieć, że nasi Jubilaci znali się od zawsze, 
a gdy pan Marian zainteresował się panią Łucją, zainteresowanie 
to zostało odwzajemnione. Miłość, która wówczas zakiełkowała 
zaowocowała małżeństwem, które szczęśliwie dzięki wzajemnemu 
szacunkowi, zrozumienia i chęci służenia sobie nawzajem trwa 
do dzisiaj.

Dążąc do stworzenia warunków do życia swej rodzinie Państwo 
Jarzembowscy na początku lat 60 nabyli działkę budowlaną (co 
wówczas było raczej rzadkością) i własną pracą, bez prądu i bieżącej 
wody, wykonując pustaki wybudowali dom jednorodzinny, w którym 
zamieszkują do dzisiaj.

Wiek emerytalny nie oznaczał końca pracy Jubilatów. Będąc na 
emeryturze pan Marian przez 11 lat pracował w Ośrodku Wypo-
czynkowym Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, a następnie 
wraz z żoną pomagał synowi Andrzejowi w prowadzeniu sklepu. 

Naszym Jubilatom nie obca też była działalność społeczna. Pan 
Marian Jarzembowski przez długie lata był członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach oraz działającej przy niej Orkiestry Dę-
tej. Przez kilka kadencji był tez radnym Miejskiej Rady Narodowej 
w Skokach i uczestniczył w wielu przedsięwzięciach o charakterze 
społecznym. Również i obecnie, chociaż z uwagi na stan zdrowia 
w sposób nieco ograniczony Państwo Jarzembowscy aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Oddziału 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, 
którego od lat są członkami.

Swa pracę zawodową i społeczną nasi Dostojni Jubilaci umiejętnie 
łączyli  z żuciem rodzinnym i dzisiaj ze spokojem,  zgodnie z biblij-
ną przypowieścią mogą powiedzieć, że nie zmarnowali danych Im 
talentów. Stworzyli rodzinę, wybudowali dom, posadzili niejedno 
drzewo i wychowali córkę i trzech synów. Szczęśliwie doczekali się 
tez 3 wnuczek i 3 wnuków oraz 2 prawnuczek i 7 prawnuków,  które 
wraz z nimi cieszą się Ich szczęściem.

Przyłączając się do życzeń składanych naszym Diamentowym Jubi-
latom Państwu Łucji i Marianowi Jarzembowskim w imieniu redakcji 
„Wiadomości Skockich” oraz współmieszkańców życzę im wiele lat 
dalszego szczęśliwego życia oraz uznania i szacunku ze strony najbliż-
szych i przyjaciół. 

Edmund Lubawy

Pierwsze dni listopada, dni skłaniające raczej do melancholii i myśli o przemijaniu, w życiu mieszkańców Skoków Łucji 
i Mariana Jarzembowskich przeplatają się z myślami radosnymi, z myślami o życiu. Bo właśnie minęło 60 lat od pamiętne-
go dnia, gdy 2 listopada 1954r. stając przed Kierownikiem Urzędu Cywilnego w Skokach potwierdzili wyrażoną 5 miesięcy 
wcześniej, bo 6 czerwca 1954r. przed kapłanem w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach swą wolę założenia rodziny. 
Tym samym, zgodnie z obowiązującym wówczas w Polsce prawem Marian Jarzembowski i Łucja zd. Porembska stworzyli 
rodzinę Mariana i Łucji Jarzembowskich.
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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

Dominik miał 17 lat i uczęszczał do II 
Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. 
Zawsze uczył się pilnie i z pasją. Zarówno 
w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum 
miał bardzo dobre stopnie. Był chłopakiem 
ciekawym świata. Należał do grona członków 
Szkolnego Koła Astronomicznego, gdzie  po-
głębiał swoją wiedzę i zainteresowanie. Wolny 
czas spędzał na czytaniu książek a przeczytał 
ich bardzo wiele. Fascynowały go zwłaszcza 
powieści o tematyce fantastycznej i przygo-
dowej, ciekawiły legendy, historia, astronomia 
i szeroko pojęty świat pozaziemski. Był też mi-
strzem ortografii, co potwierdził na Konkursie 
ortograficznym o  „Pióro Burmistrza” w 2012 
i 2013 roku zdobywając I miejsce. Poza tym, 
jak każdy nastolatek, uwielbiał gry kompute-
rowe. Najczęściej grywał w gry akcji, wojenne 
i strategiczne. Jest jeszcze coś, co Dominik 
zdążył pokochać. To Ponek - piesek, którego 
dostał na swoje 17 urodziny. Ten mops spra-

wiał, że Dominik uśmiechał się i zapominał na 
chwilę o chorobie.  

A z chorobą zmagał się już jako czteroletnie 
dziecko. Wtedy bitwę wygrał. Jednak z końcem 
2012 roku zaczęły się kolejne problemy ze 
zdrowiem. Raz było gorzej a raz lepiej, lecz za-
wsze była nadzieja. Dominik dzielił się nią na 
swoim profilu facebook’owym a my mogliśmy 
obserwować, jak zmaga się z przeciwnościami 
losu. Kibicowaliśmy mu, podtrzymywaliśmy na 
duchu a on nam dziękował i prosił o wsparcie, 
ale nie dla siebie, lecz innych chorych, których 
poznał w szpitalu. Taki był Dominik. Zawsze 
skromny, szlachetny a zarazem dowcipny 
i uśmiechnięty. 

Jeszcze nie tak dawno w Rościnnie na fe-
stynie zorganizowanym dla Dominika odbyła 
się zbiórka pieniędzy na jego rehabilitację. Ze-
brano wówczas środki finansowe pomogły mu 
wstać z łóżka. Wszyscy cieszyliśmy się z jego 
sukcesów, bo Dominik walczył do końca, jak 

dzielny bohater ze swoich powieści, nie skarżył 
się, nie narzekał…

Pożegnaliśmy go 4 listopada 2014 r. na 
Cmentarzu Parafialnym w Skokach. Jakże 
wzruszające były to chwile… Przybyli koledzy 
i koleżanki ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i Liceum, wielu znajomych, sąsiadów, księża 
i liczna rodzina. Wspaniały szpaler rówieśni-
ków  ze zniczami w dłoniach „rozświetlało” 
drogę do miejsca spoczynku. Potem licealistki 
wyrecytowały wiersze pożegnalne a Pedagog 
z liceum skierowała miłe słowa podziękowania 
dla Dominika za to, że nauczył swoich kolegów 
szacunku, miłości i zrozumienia oraz, że dzięki 
niemu mogli poznać się lepiej. Na koniec jeden 
z kolegów zaśpiewał przy dźwiękach gitary pio-
senkę zespołu Dżem „Żyj z całych sił”. Wszyscy 
zadumaliśmy się na długą chwilę, by wraz ze 
słowami tej pieśni wznieść swój żal i tęsknotę, 
z którą przyjdzie nam teraz żyć.  

Adrianna Urbaniak 

(…) od nagłej i niespodziewanej śmier-
ci, zachowaj nas, Panie! Kiedy umiera 
chore dziecko na nieuleczalną chorobę, 
gdy ginie nagle młody człowiek, albo 
umiera ktoś z naszych bliskich, zawsze 
budzi się w nas pytanie o powód. Pyta-
my: dlaczego, jaki ma to sens? Często 
rodzi się bunt i zwykle jest to bunt 
przeciw Bogu. Bo śmierć sama w sobie 
jest absurdem, jakimś wielkim nieporo-
zumieniem. Kiedy jesienią liście opadają 
z drzew, a silny wiatr obala spróchniałe 
drzewa, kiedy umiera starszy człowiek, 
dzieje się to wszystko zgodnie z naturą. 
Ale kiedy wiatr na wiosnę strąca dopie-
ro co wyrośnięte młode listki, zdrowe 
drzewo z korzeniami wyrywa, kiedy ży-
cie młodego człowieka nagle się kończy, 
wówczas trudno to zrozumieć. 

Niedawno kolejny raz takie bolesne 
doświadczenie przeżyłem, bo znałem 
Dominika osobiście, spotykaliśmy się na 
zajęciach w jego domu i … nagle nagły 
podmuch śmierci zgasił to życie. Słońce 
jego życia nie doszło nawet do południa 
i nagle zaszło. Wiemy, że śmierć nie 
omija niczyich drzwi, to jednak każ-
da śmierć jest czymś przykrym, tym 
bardziej, gdy żegnać przychodzi tak 

młodego chłopca. Każda śmierć kogoś 
z naszych bliskich powoduje ból. Ina-
czej odczuwamy śmierć osoby starszej, 
inaczej osoby w sile wieku, a jeszcze 
inaczej młodzieńca. Śmierć młodego 
człowieka jest szczególnie bolesna, jest 
bowiem przekreśleniem nadziei, którą 
z nim wiązaliśmy. Kimże on mógłby być 
w przyszłości dla kochanych rodziców, 
dla rodziny? Wszystko było przed nim, 
miał ogromne możliwości. Pamiętam jak 
podczas astronomicznej nocy w konkur-
sie wiedzy astronomicznej Dominik zajął 
I m-ce. Pokładaliśmy w nim nadzieje 
i oto wszystko zostało przerwane. Po-
wstała.... pustka w marzeniach i planach 
na przyszłość. 

Dominik przeżył 17 lat. Zapamiętamy 
go jako osobę skromną, spokojną, szla-
chetną może trochę nieśmiałą. Boleść 
rodziców po stracie dziecka jest nie 
do opisania. Wasz syn dopiero zaczął 
wchodzić w życie. Bóg jednak prowadzi 
nas czasami inną drogą, trudno nam tę 
drogę zrozumieć, ponieważ śmierć za-
wsze wprowadza jakąś ciemność pełną 
pytań, łez, cierpienia i niezrozumienia.

Pedagog szkolny Gimnazjum 
Krzysztof Ołdziejewski 

doMiNik odSzedŁ od NaS, 
lecz powiĘkSzYŁ GroNo aNioŁÓw…
W sobotnie popołudnie 1 listopada, mimo że o Jego ciężkiej chorobie wiedzieliśmy od kilku miesięcy, dotarła do 

nas smutna wiadomość o śmierci Dominika Dereżyńskiego. 

„KOSMICZNY DOMINIK”
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WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
Woli wyborców poddał się Burmistrz VI kadencji Tadeusz Kłos, 

który funkcję tę pełnił również w latach 1990-1994 oraz w latach 
2002-2010. Wobec tego, że kandydat nie miał kontrkandydatów 
wyborcy odpowiadali na pytania „TAK” lub „NIE”. W tak przepro-
wadzonych wyborach za Tadeuszem Kłosem opowiedziało się 
1978 wyborców przy 669 głosów przeciwnych, tj. 74,72% ważnie 
oddanych głosów i oznacza równocześnie, że Tadeusz Kłos został 
wybrany Burmistrzem na lata 2014-2018.

Uprawnionych do głosowania było 7108 wyborców – miesz-
kańców Miasta i Gminy spośród których głosowało 2753, którzy 
oddali łącznie 2647 głosów ważnych.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
W wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki w 15 okręgach 

wyborczych kandydowało łącznie 36 kandydatów, z pośród 
których wyborcy mieli wyłonić 15 radnych. Jednak w związku 
z tym, że kandydaci w okręgach wyborczych numer 4, 6, 8 i 10 
nie mieli kontrkandydatów, decyzją Miejskiej Komisji Wyborczej 
zyskali oni mandaty radnych bez przeprowadzenia głosowania.

Po zakończeniu prac Obwodowych Komisji Wyborczych 
Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła, ze największe zaufanie 
wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zyskali 
i radnymi Rady Miejskiej wybrani zostali:
- w okręgu wyborczym nr 1 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 

w Szkole Podstawowej w Skokach) Nowak Wiesław – 80 głosów 
- w okręgu wyborczym nr 2 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 

1 w Szkole Podstawowej w Skokach) Kujawa Zbigniew – 127 
głosów

- w okręgu wyborczym nr 3 (Obwodowa Komisja Wyborcza 
nr 3 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Kramer 
Alicja – 94 głosy

- w okręgu wyborczym nr 4 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Surdyk-Fertsch 
Wiesława – wybrana bez głosowania

- w okręgu wyborczym nr 5 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
2 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Deminiak 
Franciszek – 123 głosy

- w okręgu wyborczym nr 6 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
3 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Kaniewski 
Stanisław – wybrany bez głosowania

- w okręgu wyborczym nr 7 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Skokach) Babrakowski 
Piotr – 74 głosy

- w okręgu wyborczym nr 8 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 
w Świetlicy Wiejskiej w Kakulinie) Matuszak Aneta – wybrana 
bez głosowania 

- w okręgu wyborczym nr 9 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 
w Świetlicy Wiejskiej w Kakulinie) Kozłowska Maria – 63 głosy

- w okręgu wyborczym nr 10 (Obwodowa Komisja Wyborcza 
nr 5 w Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach) Witek Roman – bez 
głosowania

- w okręgu wyborczym nr 11 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 
w Świetlicy Wiejskiej w Rejowcu) Dembiński Jerzy – 100 głosów

- w okręgu wyborczym nr 12 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
6 w Świetlicy Wiejskiej w Rejowcu) – Sommerfeld Arkadiusz 
– 91 głosów

- w okręgu wyborczym nr 13 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
7 w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie) Janecko Stanisław – 
100 głosów

- w okręgu wyborczym nr 14 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
8 w Szkole Podstawowej w Lechlinie) Grabiński Paweł – 101 
głosów

- w okręgu wyborczym nr 15 (Obwodowa Komisja Wyborcza 
nr 8 w Szkole Podstawowej w Lechlinie) Sawińska Jolanta – 
130 głosy.

WYBORY DO RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W wyborach do Rady Powiatu Wągrowieckiego Miasto i Gmina 

Skoki wraz z Gminą Mieścisko stanowiło jeden okręg wyborczy 
nr 3, w którym wybierano 4 radnych, a łącznie o mandat radne-
go ubiegało się 32 kandydatów, w tym 20 mieszkańców Miasta 
i Gminy Skoki. 

Spośród tych kandydatów największe poparcie zyskali i rad-
nymi Rady Powiatu Wągrowieckiego zostali mieszkańcy Miasta 
i Gminy Skoki:
- kandydująca z Listy nr 1 – Komitet Wyborczy PSL Tyll Iwona - 

180 głosów
- kandydujący z Listy nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP Owcza-

rzak Grzegorz - 477 głosów
- kandydujący z Listy nr 15 – KW Samorządność Wągrowiecka 

2000 Migasiewicz Krzysztof - 359 głosów
i mieszkaniec Gminy Mieścisko:
- kandydujący z Listy nr 6 – KKW SLD Lewica Razem Synoracki 

Tadeusz - 753 głosy.
Kandydujący z Listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem Stanisław Kida 

mimo, że uzyskał 334 głosy, ze względu na sposób obliczania 
głosów nie uzyskał mandatu do Rady Powiatu.

WYBORY DO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym powiaty: chodzieski,  
czarnkowsko – trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, 
szamotulski, wągrowiecki i złotowski, wśród kilkudziesięciu 
kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego woli 
wyborców poddali się miedzy innymi Skoczanie – dotychczasowi 
radni Sejmiku;
- kandydujący z Listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP Jaro-

sław Berendt,
- kandydujący z Listy Nr 6 KKW SLD Lewica Razem Stefan Miko-

łajczak.
Według Komunikatu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej rad-

nym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego został ponownie 
Stefan Mikołajczak.

SKOCZANIE DOKONALI WYBORU!
16 listopada 2014r. wybieraliśmy Burmistrza, Radę Miejską Gminy Skoki oraz radnych do Rady Powiatu Wągrowiec-

kiego i radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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Xl SeSja radY MiejSkiej
4 listopada 2014r. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

W sesji, w której rolę przewodniczącego pełnił Zbigniew Kujawa, a se-
kretarzem obrad był Leszek Tyl, a która była równocześnie ostatnią sesją 
kadencji 2010-2014 uczestniczyło 13-nastu radnych.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 8 Uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XL/303/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 

budżetowej na rok 2014. 
Uchwałą tą, Rada dokonała zmian zarówno w dochodach, jak i wydat-

kach budżetu na rok 2014 na analogiczną kwotę 255.948 zł. Zmiany te 
szczegółowo określa uzasadnienie i załączniki do Uchwały.

W rezultacie tych zmian budżet Gminy Skoki na rok 2014 na dzień 
4 listopada 2014r wynosił 34.507.743,56 zł po stronie dochodów 
i 35.806.523,56 zł po stronie wydatków.

2. Uchwałę nr XL/304/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatków rolnego.

Omawianą Uchwałą Rada średnią cenę skupu żyta ustaloną dla celów 
podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2014r na kwotę 61,37 zł za 1 dt 
obniżyła do kwoty 55 zł za jedną dt, tj. do kwoty takiej samej jak w latach 
2013 i 2014.

3. Uchwałę nr XL/305/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostki samorządy terytorialnego lub osoby fizyczne na 
terenie Gminy Skoki, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.

Omawianą Uchwałą Rada ustaliła tryb udzielania i rozliczenia dotacji dla 
szkół i przedszkoli publicznych (aktualnie prowadzonych przez Stowarzy-
szenie edukacyjne „TĘCZA”) oraz przedszkoli niepublicznych (faktycznie 
dot. Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie) prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż Gmina Skoki lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skoki. 
Uchwała ta określa równocześnie tryb i sposób składania wniosków o przy-
znanie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli ich wykorzystania.

4. Uchwałę nr XL/306/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Powyższą Uchwałą Rada przyjęła Program współpracy Miasta i Gminy 
na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 
mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Program ten obejmuje zadania w zakresie: 
- ochrony i promocji zdrowia: 25.000,00 zł na zapewnienie pomocy ho-

spicyjno-paliatywnej; 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 150.000,00 zł: na orga-

nizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na orga-
nizację przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 
gminnym i poza gminnym, a także na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

- wypoczynku dzieci i młodzieży: 20.000,00 zł na organizację wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży; 

- działalności na rzecz osób w wieku „50 plus”: 15.000,00 zł na działania 
na rzecz zwiększenia uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i na 
aktywizację oraz poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów.
5. Uchwałę nr XL/307/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 214/16 w Potrzanowie. 
W/w Uchwałą Rada zdecydowała po przeznaczeniu do sprzedaży nie-

ruchomości komunalnej stanowiącej działkę nr 2014/16 o powierzchni 
0.2588 ha w Potrzanowie. Działka ta przylega do ul. Skockiej, położona jest 
w pasie zabudowy i może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową.

6. Uchwałę nr XL/308/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku „Gminnego Ośrodka Zdrowia” przy 
ul. Wincentego Ciastowicza 12 w Skokach.

Uchwałą tą Rada przeznaczyła do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 
o powierzchni użytkowej 62,19 m2 z pomieszczeniem przynależnym – 
piwnicą o powierzchni 14,32 m2 w budynku „Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Skokach”. 

Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem w wysokości: 7651/62580 
w częściach wspólnych budynku i gruntów stanowiącego nieruchomość 
zapisaną w księdze wieczystej PO1B/00056652/2 SR Wągrowiec oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 337/5 o powierzchni 0,1013 ha. 

7. Uchwałę nr XL/309/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
na okres duszy niż trzy lata lokalu użytkowego położonego w budynku „Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia” przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 w Skokach.

W/w Uchwałą Rada przeznaczyła do wydzierżawienia na okres dłuższy 
niż trzy lata lokal użytkowy o powierzchni 46,39 m2 położony w budynku 
„Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Skokach. Lokal ten dotychczas dzier-
żawiony jest przez osoby prowadzące działalność związaną ze świadcze-
niem usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy Skoki w zakresie 
stomatologii, z których jedna złożyła rezygnacje z dalszej jego dzierżawy. 
Istnieje obawa, że podobne kroki podejmie również drugi dzierżawca.

W związku z powyższym prawdopodobnie zaistnieje potrzeba wydzier-
żawienie tego lokalu w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata, a taka 
dzierżawa wymaga zgody Rady.

8. Uchwałę nr XL/310/2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”.

Uchwałą tą Rada przyjęła Gminny „Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2015”, w którym ustaliła zadania 
oraz zakres finansowania w roku 2015 przedsięwzięć realizowanych przez 
Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień oraz przez Gminną Komisję 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz przez Instytucje, Or-
ganizacje i Stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rada wysłuchała też i przyjęła do wiadomości: 
- Informację Burmistrza o jednostkach organizacyjnych Gminy, w któ-

rych wykonywana będzie przez skazanych w ramach kary ograniczenia 
wolności na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Wągrowcu praca 
społecznie-użyteczna. Jednostkami tymi będą: Gimnazjum Nr 1 w Sko-
kach, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, Urząd Miasta 
i Gminy w Skokach, Przedszkole Samorządowe w Skokach, Szkoła 
Podstawowa w Skokach.

- Informację Kierownika Referatu Oświaty o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Skoki za rok szkolny 2013/2014

- Informację Przewodniczącego Rady dot. Analizy oświadczeń majątko-
wych radnych Rady Miejskiej oraz Informację Burmistrza dot. oświad-
czeń majątkowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Skoki.
Z kolei Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę, po 

której dokonano podsumowania ostatniej kadencji organu stanowiącego 
i wykonawczego Gminy Skoki. 

Teraz też przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa dokonał podsumo-
wania pracy Rady i jej Komisji w latach 2010-2014. W tym czasie odbyło 
się 48 sesji, na których podjęto łącznie 310 Uchwał oraz poprzedzających 
te sesje 282 posiedzeń Komisji Rady, a następnie poprosił Burmistrza 
o przedstawienie ważniejszych dokonań i osiągnięć Gminy w okresie 
upływającej kadencji, co też Burmistrz dokonał w formie multimedialnej.

Tę uroczystą część sesji zakończyły podziękowania za wzajemną zro-
zumiałą współpracę oraz za działalność na rzecz społeczności gminnej
- ze strony Przewodniczącego Rady pod adresem Burmistrza, pracowników 

Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
- ze strony Burmistrza pod adresem Przewodniczącego i radnych 

Rady Miejskiej.
- Na w/w wystąpieniach ostatnią sesje Rady Miejskiej Gminy Skoki ka-

dencji 2010-2014 zakończono.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z materiałem z sesji Rady 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.

Edmund Lubawy
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INWESTYCJE Na drogaCh

Zimowe utrzymanie dróg 
2014/2015

Mając na uwadze występujące utrudnienia w sezonie zimowym na 
drogach spowodowane opadami śniegu, Gmina Skoki już w miesią-
cu wrześniu podpisała umowę z firmą świadczącą usługę zimowego 
utrzymania dróg. Wcześniej jednak przeprowadzono postępowanie 
przetargowe w wyniku, którego wybrano wykonawcę robót. Usługę 
odśnieżania jak w latach ubiegłych będzie świadczyło Przedsiębiorstwo 
Budowlano Drogowe z siedzibą w Roszkowie.

Urząd Miasta i Gminy będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg  
gminnych w standardach 4-tym i 5-tym na łącznej długości 97,5 km. Do 
4-tego standardu zaliczono drogi o nawierzchni bitumicznej i regularnej 
komunikacji autobusowej oraz dużym znaczeniu gospodarczym. Drogi 
o nawierzchni gruntowej i mniejszym znaczeniu komunikacyjnym 
zostały zaliczone do standardu 5-tego. Drogi o niewielkim natężeniu 
ruchu nie zostały zaliczone do żadnego standardu zimowego utrzy-
mania. Prace na tych drogach zostaną ograniczone do zapewnienia 
przejezdności.    

Do pełnienia akcji zimowej zgodnie z warunkami przetargu wyko-
nawca usługi zabezpieczył następujący sprzęt:

- samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką – 3 szt,
- koparko – ładowarki – 2 szt,
- równiarki samojezdne  - 2 szt,
- samochód ciężarowy – 1 szt,
- pług oraz posypywarka na nośniku mechanicznym  do odśnieżania 

parkingów i chodników,
Dodatkowo do zwalczania śliskości na drogach dysponujemy mie-

szaniną piasku ze solą w ilości ok. 350t. 
Prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą systemem inter-

wencyjnym, po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych zjawisk dla 
przejezdności dróg. Urząd Miasta i Gminy w Skokach odpowiada za 
zimowe utrzymanie dróg gminnych. Natomiast za utrzymanie pozo-
stałych dróg tj. wojewódzkich odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu a powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące zimowego utrzymania  
dróg innych niż gminne należy kierować do w/w zarządców.

Adam Zdanowski

- w rejowcu
Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły zakończyć przebudowę 

drogi gminnej w Rejowcu. Istniejącą nawierzchnię gruntową drogi na 

długości 748m utwardzono kostką betonową. Wykonawcą robót była 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „BADERA” z siedzibą 
w miejscowości Dalachów. Koszt tego zadania to 506.453,72 zł brutto.  

- w Jabłkowie
W Jabłkowie kontynuowane są prace drogowe związane z wykona-

niem podbudowy drogi gminnej na długości 1004m. Wybranie wyko-
nawcy robót zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 
przetargowego. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 5 ofert z cenami od 
323.368,97 zł do 389.049,00zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład 
Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z siedzibą w miejscowości Nekla, 
z którym Gmina Skoki zawarła umowę. Planowany termin zakończenia 
robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych to 5 grudnia br.

Adam Zdanowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących działki nr 77/8 i 77/9 w Skokach,  
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej 

Działka nr 77/8 
w Skokach 

PO1B/00054490/5 

 Działka nr 77/9 
w Skokach 

PO1B/00054490/5

Powierzchnia nieru-
chomości 285 m2 329 m2

Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe położone na tzw. „za-
pleczu” zabudowy mieszkaniowej, nieużytkowane, 
porośnięte samosiewami drzew i krzewów. Dojazd 
możliwy poprzez działki nr 79/11(dz.77/8) i 79/12 
(dz.77/9)

Przeznaczenie w Pla-
nie miejscowym oraz 
Studium   Uwarun-
kowań  i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego

 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który 
utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r. działki 
przeznaczone pod zieleń publiczną. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oznaczone jako „ obszary rozwoju 
funkcji mieszkaniowo-usługowych z funkcją produk-
cyjna jako uzupełniającą”. Dla ujętych w wykazie 
nieruchomości nie zostały wydane decyzje o wa-
runkach zabudowy.

Termin zagospoda-
rowania

Nie zostaje wyznaczony

Cena nieruchomości Dz. 77/8 - 8.500,00 zł 
(osiem tysięcy pięćset 
00/100 zł)

Dz.77/9 - 9.490,00 zł 
(dziewięć tysięcy czte-
rysta dziewięćdziesiąt 
00/100 zł)

Obciążenia działki Działki nie są obciążone

Termin wniesienia 
należności

Należność za działkę winna zostać wpłacona na 
konto Gminy w takim terminie, aby znajdowała się 
na koncie najpóźniej na dzień przed wyznaczonym 
terminem umowy notarialnej 

Informacja o prze-
znaczeniu do sprze-
d a ż y ,  o d d a n i a 
w użytkowanie wie-
czyste, najem  lub 
dzierżawę

Działki przeznaczone  do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej – na poprawę możliwości zagospo-
darowania nieruchomości przyległych oznaczonych 
numerami 79/11 i 77/12.

Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 
34.1 pkt.1 i pkt. 2

Grunt działki nr 77/3 z którego podziału powstały 
działki nr 77/8 i 77/9, zapisany był poprzednio w kw. 
Skoki tom XIII, k.409 stanowił własność Skarbu 
Państwa na podstawie traktatu wersalskiego i ustawy 
sejmowej z 14.07.1920r. Własność Gminy Skoki wpi-
sano na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego 
nr GG.VII-A/7252/26/65/94 z dnia 23.XI.1994r. 
Informacji dotyczących wykazanych nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnic-
twa tel. 61/8925815 lub 61/8925814

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
podaje do publicznej wiadomości 

 wykaz działek nr 38 i części 39/2 w Szczodrochowie 
do wydzierżawienia

Oznaczenie nieru-
chomości według 
katastru

Działka nr 38 
i część 39/2

Część działki nr 39/2

Powierzchnia  nie-
ruchomości

Działka nr 38 o pow. 
0 ,9500 ha  (R IVa- 
0 , 1 8 0 0 h a ; R I V b -
-0,1600ha;RV-0,6100ha)
Z a p i s a n a  w  k w 
PO1B/00047397/0. 
Część działki nr 39/2 
o pow. 0,4321ha (RV-
-0,4321ha). 
Z a p i s a n a  w  k w 
PO1B/00048315/9 
Łącznie -1,3821 ha

Część działki nr 39/2 
o pow. 0,1180 ha (RV-
0,0179 ha, Sad V-0,1001 
ha)   

Opis nieruchomo-
ści

Grunty wykorzystywane rolniczo i na ten cel prze-
znaczone czasowo

P r z e z n a c z e n i e 
w planie miejsco-
wym oraz Studium 
uwarunkowań i
kierunków zago-
spodarowania prze-
strzennego

Działki bez określonego przeznaczenia w planie. 
W Studium zapisane jako obszary rozwoju funkcji 
mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nie-
rolniczych co pozwala w przyszłości na wprowadze-
nie zabudowy o funkcji mieszkaniowej zagrodowej 
oraz usługowej, w tym agroturystycznej, ponadto 
budowę oraz modernizację systemu infrastruktury 
technicznej
W ewidencji gruntów tereny upraw rolnych.

Termin zagospoda-
rowania 

Obowiązek rolniczego wykorzystanie gruntu zgodnie 
z zasadami określonymi przez ARiMR, w przypadku 
ubiegania się o dopłaty do produkcji.

Czynsz wywoławczy 5,50 kwintala pszenicy 1,00 kwintal pszenicy 

Obciążenia działki                                              Teren użytkowany przez 
właściciela przyległej po-
sesji oznaczonej nr 39/1, 
wejście na grunt będzie 
możliwe po wypowie-
dzeniu tego użytkowania 
w terminie określonym 
przepisami Kodeksu cy-
wilnego.

Termin wnoszenia 
czynszu dzierżaw-
nego

Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwa-
nie  do 30 marca roku następującego po roku 
dzierżawy. Opłata stanowić będzie równowartość 
wylicytowanego w przetargu czynszu przeliczo-
na na  złote. Do przeliczenia stosowane będą 
średnie ceny pszenicy obowiązujące w ostatnim 
roku uprawy, określone przez Główny Urząd 
Statystyczny.  

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu do 
sprzedaży, odda-
nia w użytkowanie 
wieczyste, najem  
lub dzierżawę

Areały przeznaczone są do dzierżawy w drodze 
przetargu ograniczonego – wyłącznie dla miesz-
kańców gminy posiadających stałe zameldowanie 
na terenie Miasta i Gminy Skoki. Ponadto nie 
posiadających  zaległości finansowych wobec 
Gminy. Spełnienie warunków potwierdzić należy 
stosownym oświadczeniem.
 Umowy dzierżawy zawarte zostaną na czas nie-
oznaczony, a podpisanie nastąpi niezwłocznie po 
upływie terminów przysługujących na wniesienie 
ewentualnych odwołań przez uczestników prze-
targu 

Termin przetargów ustalony zostanie i ogłoszony stosownym 
Zarządzeniem po 20 listopada br.

Referat Gospodarki  Komunalnej i Rolnictwa 

WYKAZ
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Zamkowej 13 w Skokach 

przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie 

działki nr 78/3 o pow. 0,1028 ha

Oznaczenie nieruchomo-
ści według katastru oraz 
księgi wieczystej

Lokal mieszkalny nr 3 wykazany do sprzedaży znajduje się w budynku 
wielomieszkaniowym przy ulicy Zamkowej 13 w Skokach. Budynek 
położony jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 78/3. 
Nieruchomość ujawniona jest w KW PO1B/00060722/5 Sądu Rejo-
nowego w Wągrowcu jako współwłasność Gminy Skoki z udziałem 
w wysokości: 3956/5035.

Powierzchnia nierucho-
mości

0,1028 ha

Opis nieruchomości z lo-
kalem
przeznaczonym do sprze-
daży

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielomiesz-
kaniowym (dwie kondygnacje nadziemne + piwnice) z 8 lokalami 
mieszkalnymi. Z tym, że 2 lokale mieszkalne stanowią własność 
prywatną a pozostałe 6 lokali stanowią własność Gminy Skoki, w tym 
lokal mieszkalny nr 3 wykazany do sprzedaży.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz studium 
uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 78/3 nie ma 
określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Skoki obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. 
nieruchomość leży na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. 
dla działki nr 78/3 został wyznaczony następujący kierunek zago-
spodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy  mieszkaniowej 
z usługami towarzyszącymi”.

Opis lokalu mieszkalne-
go przeznaczonego do 
sprzedaży wraz z udzia-
łem częściach wspólnych 
budynku i gruntu.

Lokal mieszkalny nr 3 o pow.  użytkowej 66,70 m2. Do lokalu nr 3 
przynależy piwnica o pow. użytkowej 5,70 m2. 
Kondygnacja – I piętro.
Zestawienie powierzchni: 
1.Korytarz                                              4,90
2.Skrytka                                                2,70
3.Łazienka                                              3,80
4.Pokój                                                 12,20 
5.Pokój z aneksem kuchennym            30,20
6.Pokój                                                 12,90
-----------------------------------------------------
Razem:                                                 66,70  m2

7. Piwnica                                              5,70  m2

---------------------------------------------------------- 
Łącznie:                                             72,40 m2

Udział w częściach wspólnych budynku: 724/5035.
Udział w działce nr 78/3 o pow. 0,1028 ha oddany zostanie w użyt-
kowanie wieczyste  w wysokości: 724/5035 części. 

Wartość nieruchomości 
lokalowej po uwzględnie-
niu nakładów najemcy

108.926,00 zł brutto
w tym: ułamkowa wartość gruntu: 10.406,00 zł

Informacja o przeznacze-
niu do sprzedaży

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy tego lokalu.  

Wysokość stawek procen-
towych opłat i wysokość 
opłat z tytułu użytkowa-
nia wieczystego ,terminy 
wnoszenia opłat, zasady 
aktualizacji opłat

1. Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 
w gruncie w wysokości: 25% ceny gruntu, co stanowi kwotę: 
2.601,50 zł.
2. Opłata roczna w wysokości 1% ceny gruntu, co stanowi kwotę: 
104,06 zł.
3. Termin wnoszenia opłaty rocznej – bez wezwania do 31 marca 
każdego roku.
4. Aktualizacja opłaty rocznej – nie częściej niż raz w roku, jeżeli 
wartość gruntu ulegnie zmianie

Informacja o możliwości 
udzielenia bonifikat przy 
sprzedaży lokalu miesz-
kalnego

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stosuje się 
bonifikaty. Warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek pro-
centowych bonifikat określa uchwała Nr XXXIX/298/2014 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2014r. w sprawie warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków, w których znajduje 
się jeden lokal mieszkalny, stanowiących własność Gminy Skoki 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 7.10.2014r. 
poz. 5147). Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału 
w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje 
prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. 
Nabywca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w przypadku zbycia 
lokalu lub wykorzystania lokalu na inne cele niż cele uzasadniające 
udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia.  

Termin do złożenia wnio-
sku 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 nierucho-
mościami

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości lokalowej, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej 
w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 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.

Informacji dotyczących wykazanej do sprzedaży nieruchomości lokalowej udziela 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu 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 nr 1669/11 w Skokach   

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

Numer działka:
1669/11 

Obręb geodezyjny: Skoki
 
Księga Wieczysta: 
PO1B/00046833/2
 

.

Działka  stanowi  grunty  orne  klasy  VI,  położona  jest   na  rogu  ulicy
Sosnowej i  Topolowej  Teren nieużytkowany, porośnięty samosiewami
drzew  z  przeważającym  gatunkiem  sosny  w  różnym  wieku,
nieogrodzony, niezabudowany. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowo-
usługowa i tereny leśne.  

Działka  1699/11  w  Skokach  nie  ma  określonego  przeznaczenia  w
miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  w  studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy  Skoki  przyjętym  uchwałą  Rady  Miejskiej  Gminy  Skoki  nr
XLVI/279/10  z  dnia  24.06.2010  r.  dla  w/w działki  został  wyznaczony
następujący  kierunek  zagospodarowania  przestrzennego::  „obszary
zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi” 

99 248,00

10.000,00 zł
do dnia

05.12.2014r.
na koncie
Urzędu.

Urząd Miasta
i Gminy w
Skokach 

w dniu
09.12.2014r.

(wtorek)
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 Gminy Skoki najpóźniej do dnia 5 grudnia 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 9 grudnia 2014r. o godz. 1000 (wtorek).

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  PRZETARGU

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 1012/1 w Skokach 

I.
Oznaczenie 

i opis nieruchomości

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

Działka nr 1012/1 leży na terenie osiedla mieszkaniowego Topolowa I w sąsiedztwie ulicy Polnej.  W chwili  obecnej stanowi teren użytkowany
rolniczo na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony. Nieruchomość  porośnięta drzewkami i krzewami. Na działce znajduje się
słup  wraz  z  napowietrzną  linią  energetyczną  niskiego  napięcia  i  lampą  oświetleniową  a  także  część  zbiornika  wodnego.  Teren  działki  jest
ogrodzony.

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. wyżej wymieniona  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.

II.
Cena wywoławcza w zł (brutto) 48.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), w tym:

- działka gruntowa  37.325,00 zł  

- nakłady na działce poniesione przez dzierżawcę (nasadzenia, ogrodzenie, brama)   10.675,00 zł 

Uwaga ! W przypadku,  gdy  nabywcą działki  będzie  dotychczasowy dzierżawca gruntu,  to  od ceny  sprzedaży  brutto  osiągniętej  w
przetargu odliczony zostanie koszt nakładów poczynionych przez tego dzierżawcę, wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 10.675,00 zł
brutto.                                                                                                                                  

III.
Forma wniesienia

i wysokość wadium

Wadium w kwocie  4.800,00 zł należy wnieść w pieniądzu

IV
.

Termin i miejsce wpłaty 
wadium:

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Skoki nr 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie w terminie do  dnia 23
grudnia 2014 r. (wtorek) 

V.
Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek )

o godz. 1100

VI
.

Termin zagospodarowania 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. 

VI
I.

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
II.

Uwagi: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.  

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacji 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  PRZETARGU

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

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych symbolami 108/I 
o pow. ok. 0,0300 ha i 108/II o pow. ok. 0,0300 ha położonych w Skokach przy ulicy Rościńskiej z przeznaczeniem 

pod budowę pawilonów handlowych 

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   - ok. 0,0300 ha,
2. Działka 108/II – ok. 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. (dla działki
108/I),
2. decyzja  Burmistrza Miasta i  Gminy Skoki Nr 106/14 znak: RIGP.6730.117.2014 z dnia 07.10.2014 r. (dla
działki 108/II)
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.

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawy

1. Działka108/I             - 450, 00 zł netto 
2. Działka 108/II           - 400,00 zł netto

Wysokość wadium: 1. Działka nr 108/I         -  90,00 zł
2. Działka nr 108/II        -  80,00 zł 

Forma wniesienia wadium: Wadium należy wnieść w pieniądzu

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 na
wskazany rachunek bankowy najpóźniej  do dnia   19.12.2014r.(piątek).  Tytuł  dowodu  wpłaty  wadium winien
jednoznacznie wskazywać, kto wpłacił wadium i na jaką działkę i tym samym jest uprawniony do wzięcia udziału
w przetargu  

Termin i miejsce przetargów Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce byłej biblioteki w dniu
23 grudnia 2014r. (wtorek)
a) działka 108/I           o godz.  1000

b) działka 108/II          o godz.   1030      

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.

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
Szczegółowych informacji o przetargu 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
działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych 

w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki w Skokach

L.p

.

Oznaczenie

nieruchomości

wg ewidencji

gruntów, numer

księgi wieczystej

Opis

Nieruchomości
Warunki zabudowy

Wartość

nieruchomo

ści

w zł

Cena zbycia

z podatkiem

VAT w zł

Uwagi:

1.

Działka nr 858/47

o pow. 0,1406 ha 

PO1B/00057904/1

Dla terenu, na którym 

położona jest działka 

opracowany  został 

„Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego w części 

Miasta Skoki – rejon ul. 

Antoniewskiej  i ul. 

Kościuszki” zatwierdzony  

Uchwałą Nr X/76/2011 Rady

Miejskiej Gminy Skoki z 

dnia 27.10.2011r.

Wymieniony plan ustala 

warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, dla

którego został opracowany  

w zakresie zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. 

Działka przeznaczona jest 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

Warunki zabudowy:

1. lokalizacja budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi wg obowiązujących i 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

określonych na rysunku planu : nie mniej 

niż 5,0 m,

2. forma zabudowy wolnostojąca z 

dachami stromymi,

3. możliwość lokalizacji garaży 

wolnostojących,

4. maksymalna ilość kondygnacji: do 2 

kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze z dopuszczeniem w zależności 

od warunków gruntowo-wodnych oraz 1 

kondygnacji podziemnej,

5. maksymalna wysokość budynku do 

kalenicy - 9,00 m,

6. kąt nachylenia głównych połaci 

dachowych od 350 do 450,

8. maksymalna wysokość garażu 

wolnostojącego: 4,50 m, 

9. kolorystyka budynku:

a. pokrycie dachówką lub materiałem 

dachówko-podobnym o barwie 

czerwono-brązowej, czerwono-

pomarańczowej, brązowej lub czarnej,

b. ściany zewnętrzne w kolorach 

pastelowych,

c. zakaz stosowania jako materiałów  

wykończeniowych plastykowych listew 

elewacyjnych typu „siding”.

10. zakaz lokalizacji w pasie 12 m od 

granicy lasu obiektów budowlanych

54.100,00 66.543,00

Sprzedaż

działki w

przetargu

ustnym

nieograniczo-

nym

2.

Działka nr 858/48

o pow. 0,1187 ha

PO1B/00057904/1

47.500,00 58.425,00

3.

Działka nr 858/49

o pow. 0,1198 ha

PO1B/00057904/1

48.000,00 59.040,00

Uwaga:

1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce  nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014r. poz. 518 ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w

terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2)  wykaz  wywieszono  na  okres  3  tygodni  na  tablicy  ogłoszeniowej  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Skokach,  ul.Ciastowicza  11  oraz

opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  

3) teren działek nie jest uzbrojony 

4) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 815.



15

„czY MNie jeSzcze paMiĘTaSz?”

Skoki i SkoczaNie 
w starym obiektywie

W rubryce tej pod w/w tytułem dzisiaj cofamy się do roku 
1938, a konkretnie do 8 stycznia 1938r. i powyżej ukazujemy 
zdjęcie dostarczone nam przez zamieszkałą w Żarach woj. lu-
buskie rodzinę wywodzącego się ze Skoków Waleriana Ciszaka, 
który wyprowadził się z naszego miasta po 1945r. Natomiast do 
swej śmierci w Skokach przy ul. Jana Pawła II nr 41 mieszkał 
jego brat, krawiec z zawodu i długoletni sekretarz OSP w Sko-
kach Marian Ciszak. 

Zdjęcie dokumentuje uczestników Balu Karnawałowego zorga-
nizowanego w tym dniu przez Klub Sportowy „Wełna”. 

Bal ten prawdopodobnie odbył się w jednej z dwóch sal, którymi 
dysponowały wówczas Skoki, tj w Sali Państwa Glinkiewiczów 
przy ul. Łąkowej, w której po wojnie mieściło się Kino „Harfa”, 
albo w również już nieistniejącej Sali Państwa Szalow przy obec-
nym Placu Powstańców Wielkopolskich 10. 

Fotografia ta pokazuje, że nasz Klub od początku cieszył się 
powodzeniem i szacunkiem Skoczan i był nie tylko organizato-
rem działalności sportowej, ale i życia kulturalno-towarzyskiego 
ówczesnych mieszkańców miasta.

Mamy tez nadzieję, że nasi czytelnicy na tej wykonanej „starym 
obiektywem” fotografii znajdą swych rodziców, a może i dziadków. 
I tego Im życzymy.

Edmund Lubawy
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Harcerze i zuchy 7 Skockiej Drużyny Har-
cerskiej „HYCE”, pracownicy Spółdzielni 
Socjalnej św. Józefa, członkowie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Skokach oraz Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 Koło Skoki włączyli się 26 paździer-
nika do akcji Radia Merkury Poznań , po-
rządkując mogiły i zapalając znicze pamięci. 

W ten sposób po raz szósty upamiętniono 
skoczan poległych w latach 1939-1945 z rąk hi-
tlerowskiego i sowieckiego okupanta. Światło 
pamięci postawiono na mogiłach pierwszych 
ofiar Września 1939 oraz pod tablicą pamiąt-
kową poświęconą zamordowanym w Katyniu, 
Charkowie i Kalininie-Twerze a także na skoc-
kim rynku pod tablicą poświęconą wszystkim 
mieszkańcom poległym w walkach za wolność 
ojczyzny i pomordowanym w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych.

Tradycyjnie znicz zapłonął w Antoniewie, 
gdzie w obozie jenieckim w latach 1939-1945 
więziono kilka tysięcy żołnierzy i oficerów pol-
skich, amerykańskich, belgijskich, brytyjskich, 
francuskich, jugosłowiańskich, norweskich 
i włoskich.

Iwona Migasiewicz
Foto: Andrzej Surdyk 

Uroczystości Jubileuszowe w dniu 11 listo-
pada rozpoczęły się o godzinie 16 w Szkole 
Podstawowej w Skokach, gdzie przybyli człon-
kowie władz samorządowych, stowarzyszeń 
i organizacji oraz wielu mieszkańców miasta 
i gminy obejrzeli montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów. Młodzi artyści w swych 
występach przybliżyli okoliczności jakie towa-
rzyszyły rozbiorom Polski oraz walkę narodu 
polskiego z zaborcami, która ostatecznie wraz 
z końcem I Wojny Światowej doprowadziła 
w dniu 11 listopada 1918 roku do odzyskania 
niepodległości Polski.

W program tegorocznych uroczystości wpi-
sała się też odbyta o godzinie 18 w kościele 
p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach 
Msza Święta za Ojczyznę. We Mszy, w trakcie 
której piękną homilię na temat patriotyzmu 
i miłości Ojczyzny wygłosił ks. proboszcz Karol 
Kaczor, a uczestnicy modlili się o Jej pomyśl-
ność, uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, 
oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Mieściska. 

Po Mszy jej uczestnicy w towarzystwie or-
kiestry przemieścili się na Plac Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie pod Tablicą Pamiąt-
kową poświęconą ofiarom i uczestnikom walk 
o niepodległość odbyły się dalsze uroczystości. 
Teraz też przy akompaniamencie Orkiestry 
odśpiewano Hymn Narodowy, a nauczyciel 
Gimnazjum harcmistrz Andrzej Surdyk na-
kreślił drogę Polaków do odzyskania niepod-
ległości, w której swój udział zaznaczyli też 
mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki.

uczciliŚMY dzieŃ NiepodleGŁoŚci!
Biało-czerwonymi flagami narodowymi na ulicach i w wielu domach Skoczanie uczcili 96 rocznice Odzyskania Nie-

podległości.

Tradycyjnie też minutą ciszy uczczono 
pamięć ofiar walk o niepodległość, a przedsta-
wiciele władz samorządowych, instytucji i za-
kładów pracy oraz stowarzyszeń i organizacji 
zapalonymi zniczami i wiązankami kwiatów 
złożonymi przed Tablicą, uczcili pamięć osób, 
które upamiętnia ta Tablica.

W charakterystyczny dla siebie sposób, 
tj organizując Strzelecki Turniej Nie-
podległościowy, Święto Niepodległości 

uczciło skockie Kurkowe Bractwo Strze-
leckie.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 
w swej całości, jak i w każdej części z osobna 
– w szkole, w kościele, na Placu Powstańców 
Wielkopolskich oraz w Bractwie Kurko-
wym - stanowiły doskonałą lekcję złożonej 
historii Polski i były dowodem patriotyzmu 
ich uczestników.

Edmund Lubawy

„zapal zNicz paMiĘci” 2014



17

Dzięki uprzejmości Marka Orchowicza, obecnego właściciela budyn-
ku, na domu, w którym od przedwojnia mieszkał Mikołaj Halamski 
zawieszona została pamiątkowa tarcza króla kurkowego w Skokach 
z 1938 r. Stało się to podczas uroczystego apelu przeprowadzonego 
przez skockie bractwo z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. 
Sylwetkę Mikołaja Halamskiego przybliżył żniwny król kurkowy Alojzy 
Pacholski. 

Mikołaj Halamski urodził się 2 grudnia 1888 r. w Porażyniu w ro-
dzinie rolniczej Romana i Katarzyny z domu Janickiej. Szkołę podsta-
wową ukończył w 1902 r. w Opalenicy. Przed I wojną światową wraz 
z ojcem wyjechał do Westfalii w Niemczech w poszukiwaniu pracy. 
Znalazł ją w kopalni węgla, z czasem na tartaku. W latach 1909 – 1912 
odbył służbę wojskową w marynarce wojennej, stacjonując w Kilonii. 
W marynarce wojennej służył też w czasie I wojny światowej. Po jej 
zakończeniu, w 1920 r. wrócił wraz z żoną i córką do Polski, osiedlając 
się w Murowanej Goślinie, gdzie za zaoszczędzone fundusze kupił 
warsztat pantoflarski. W 1933 r. przeniósł się do Skoków, by na tzw. 
resztówce po parcelacji majątku pałacowego, w budynku po starej 
gorzelni zorganizować tartak parowy i fabrykę drewniaków i szczotek. 
W czasie okupacji Mikołaj Halamski pracował jako robotnik. Wio-

16 października 2014r w V rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Szcze-
cińsko-Kamińskiego Mariana Przykuckiego skoccy Bracia Kurkowi 
wraz ze swym kapelanem ks. Karolem Kaczorem oraz członkami ro-
dziny Śp. Arcybiskupa uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych 
w Szczecinie.

Już na progu Bazyliki Archidekatedralnej serdecznie witani przez jej 
proboszcza ks. Kanonika Jana Kozieczko oraz przez Arcybiskupa Me-
tropolitę Andrzeja Dzięgę wzięli udział we mszy świętej odprawionej 
w intencji syna ziemi skockiej Śp. Ks. Arcybiskupa Mariana Przykuc-
kiego. Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawił Arcybiskup Dzięga, 
a homilię, poruszając  w niej ważniejsze momenty i wydarzenia z życia 
Śp. zmarłego Arcybiskupa zarówno z czasów przedwojennych jak i lat 
okupacji hitlerowskiej oraz jego drogę do objęcia funkcji Metropolity 
Szczecińsko-Kamińskiego wygłosił Ks. Prałat Andrzej Buczma.

Po mszy świętej Skoczanie wzięli udział w procesji i przeszli do krypty, 
gdzie spoczywa ciało Arcybiskupa. Tam też uczestniczyli w modlitwie 
prowadzonej w intencji zmarłego przez Arcybiskupa Dzięgę oraz za-
palili znicz, złożyli wiązankę kwiatów i odśpiewali hymn bracki. 

Po uroczystościach w katedrze Skoczanie zostali zaproszeni na 
wspólną kolację i wieczorną kawę w towarzystwie Arcybiskupa i du-
chownych uczestniczących we mszy świętej. W trakcie tego spotkania 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BRACTWIE KURKOWYM
Do tradycji bractwa kurkowego naszych czasów należy ozdabianie budynków związanych z królami kurkowymi 

pamiątkowymi tarczami. Bractwo kontynuuje tę tradycję w odniesieniu do królów obecnych, a ze szczególnym wzru-
szeniem – wspominając królów z przeszłości. 

sną 1945 r. na powrót uruchomił swój tartak i warsztat pantoflarski. 
W 1950 r. tartak ten został znacjonalizowany, a Mikołaja Halamskiego 
zatrudniono w tym samym, choć już w państwowym tartaku w funkcji 
kierownika technicznego. Pracował tam do grudnia 1952 r. Później 
w poszukiwaniu pracy wyjechał do Bolesławca, z czasem do Poznania. 
W 1997 r. teren po tartaku Halamskiego stał się własnością Mariana 
Deminiaka – późniejszego króla kurkowego w 1999 i 2000 roku. 

Mikołaj Halamski, jako ostatni przed wybuchem II wojny światowej 
prezes bractwa uchronił przed okupantem insygnia stowarzyszenia – 
sztandar i łańcuch króla kurkowego. W 1996 r. ówczesny marszałek 
reaktywowanego wówczas bractwa kurkowego Marian Deminiak 
nawiązał kontakt z córką Mikołaja Halamskiego, Łucją Zych, która 
przekazała łańcuch na rzecz odrodzonego bractwa kurkowego. Łańcuch 
ten, który w dniu 9 czerwca 1939 r. stał się insygnium królewskim obec-
nego patrona strzelnicy bractwa przy ul.Parkowej, Stanisława Glinkie-
wicza, w 1997 roku po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej 
ozdobił ramiona króla kurkowego – był nim Czesław Greser. Dziś 
jego depozytariuszem jest król kurkowy A.D. 2014 Krzysztof Jachna. 

Mikołaj Halamski przez całe swe życie był bezpartyjny. Jedyną 
organizacją, do której od 1934 roku należał było Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Skokach. W krótkim czasie zyskał sobie szacunek i zaufanie 
braci kurkowych. Wybierali go kolejno: do składu komisji statutowej, 
komisji rewizyjnej, na funkcję strzelmistrza, a w końcu prezesa. W 1936 
r. był I rycerzem, a w 1938 r. – królem kurkowym. Zmarł w Poznaniu 
w dniu 5 października 1966 r. i spoczywa na cmentarzu junikowskim.

Po apelu, w czasie którego podziękowano także pani Stanisławie 
Kowalskiej za ofiarowanie bractwu historycznego medalu króla kur-
kowego z 1930 r. Władysława Kowalskiego, przeprowadzono zawody 
strzeleckie w wielu kategoriach. Ich zwycięzcami zostali kolejno: 
tarcza darczyńców - Witold Wiśniewski, punktowy pań – Halina 
Wojciechowska, punktowy panów - Aleksander Mitkowski, młodych 
strzelców - Albert Grzegorzewski, św.Mikołaja - Michał Rosik, puchar 
tradycji niepodległościowej zdobył Andrzej Tatara, a zawody główne 
do tarczy wygrał Wiesław Szymaś przed Januszem Stoińskim i Krzysz-
tofem Migasiewiczem, 

co Czytelnikom WIADOMOŚCI przekazuje Krzysztof Jachna.

były wspomnienia i rozmowy, a na ich zakończenie „szczecińscy 
gospodarze” życzyli skoczanom szczęśliwego powrotu do domów 
i ponownego spotkania.
Na zdjęciu: modlitwa w krypcie ze zwłokami ks. Arcybiskupa Mariana 
Przykuckiego. Fot. Karolina Stefaniak

Stanisław Grzegorzewski

BRACIA KURKOWI W V ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ARCYBISKUPA MARIANA 
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„Łakomczucha”, „Chwalipięta”, 
„Ufoludek”….. i inni

Spotkanie z Wiesławem drabikiem
W środowe popołudnie, 29 października miłośnicy słowa pisanego 

spotkali się w sali biblioteki, by posłuchać wierszowanych opowieści 
Pana Wiesława. 

Wiesław Drabik - pisarz, ilustrator, autor wesołych, wierszowanych 
utworów dla dzieci, do Skoków przyjechał z odległego Krakowa już 
po raz drugi. Młodym skoczanom opowiedział o swojej twórczości, 
pokazał jak powstaje książka oraz odkrył przed nimi tajniki popu-
larności stworzonych przez siebie bohaterów literackich. Podczas 
spotkania królowała radość, śmiech i zabawa. Dzieci za znajomość 
utworów otrzymywały od autora drobne upominki. Wszyscy Ci, którzy 
pragnęli wzbogacić swój domowy księgozbiór o dzieła Pana Wiesława, 
mieli ku temu okazję. Zakupione przez nich książki autor wzbogacił 
swoim autografem.

Sylwia Popadowska 

Etno – warsztaty w Bibliotece. 
Cykl spotkań ludowych 

dla dzieci z gminy Skoki” – cz. 10
Pierwsze październikowe etno - warsztaty odbywały się pod hasłem 

legend związanych z Wielkopolską, a szczególnie z powiatem wągro-

wieckim. Podczas spotkania uczestnicy zajęć zapoznali się z kilkoma 
z nich, m.in. poznali podanie o starościance z zamku w Gołańczy, 
o zakonnikach i zatopionym klasztorze w Łeknie oraz o zaczarowanym 
osiołku. W oparciu o te przekazy dzieci aranżowały teatrzyki cieni.

Kolejne spotkanie pt. „Czarownice i wróżki z babcinej pogaduszki” 
związane było z podaniami przekazywanymi dawniej z pokolenia na 
pokolenie. Ich głównymi bohaterami były upiory i postacie z zaświa-
tów. Już nasi przodkowie wierzyli w tajemnicze istoty o magicznych 
zdolnościach i mocach, wśród których były m.in.: skrzaty, zmory, cioty, 
diabły czy leśne duchy. W oparciu o te poznane postaci uczestnicy 
stworzyli własnoręcznie grę planszową oraz krótki „Upiorny leksykon” 
z własnymi wyobrażeniami tych istot.  

Podczas warsztatów tanecznych dzieci „szlifowały” kroki taneczne 
Polki oraz wcielały się w role szlachciców. Dokładniej mówiąc miały 
okazję przymierzać i pozować do zdjęć w strojach polskiej szlachty. 
Jak wyglądali, oceńcie Państwo sami. Kolejne spotkanie 24 listopada. 
Serdecznie zapraszamy. 

Wiesława Gruchała

Koncert alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza

W niedzielę, 9 listopada przeżyliśmy wspaniałe jesienne artystyczne 
wydarzenie- koncert Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza. 

Artyści zaprezentowali swoje największe przeboje. Cudowne prze-
życia, moc wzruszeń, wspaniała muzyka oraz najlepsza na świecie 
publiczność. W hali skockiego Gimnazjum koncertem zachwyciło się 
bowiem ponad 600 osób.

Poetycka jesień
O Miłości, która otworzyła drzwi do poezji i serc skoczan – cz. 1

Każdej jesieni od sześciu już lat Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Skokach zaprasza do salonu poezji i prozy. Gości w swoich 
progach miłośników literatury, recytatorów i lektorów. Zaproszenie 
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do udziału przyjmuje rokrocznie około 300 osób. Spotkania literackie 
w roku 2014 związane są tematycznie z takimi ważnymi wydarzeniami 
jak: kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, 70 Rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego i 650 Lat w Służbie Książki. 

W piątek 24 października tematem przewodnim były dzieła literac-
kie Karola Wojtyły. W roli aktorów zaprezentowały się: Panie: Irena 
Kasica, Danuta Kęsik, Janina Szymańska, Katarzyna Dziel i Panowie: 
Antoni Wiśniewski, Krzysztof Migasiewicz i Stanisław Grzegorzewski. 
Czytając wybrane utwory przed 130 osobową publicznością pięknie 
oddali bogactwo treści i płynące z nich przesłanie. Akompaniament 
muzyczny w wykonaniu Mateusza Dońca dodał spotkaniu nastroju 
i elegancji. Słowo Ks. Proboszcza Karola Kaczora uczyniło wieczór 
jedynym w swoim rodzaju przeżyciem duchowym. 

W kolejnej odsłonie zebranych w sali Biblioteki widzów uraczył 
spektakl pt.: „Miłość mi wszystko wyjaśniła” w reżyserii i wykonaniu 
aktorów Mai Barełkowskiej, i Wiesława Komasy. Przedstawienie bar-
dzo kameralne, przy minimalnym użyciu rekwizytów i innych środków 
teatralnych, za to z naciskiem na głębię poetyckiego słowa Karola 
Wojtyły. Bo przecież cała uwaga publiczności skupić się miała właśnie 
na treści. Wcielenie się w postać Anny (Maja Barełkowska) i Jubilera 
oraz Hioba (Wiesław Komasa) było tak wyraziste, subtelne i piękne, 
że uczyniło przekaz niezwykle silnie oddziałującym na widza. Sztuka 
opowiadała o miłości do człowieka i miłości do Boga, o wyrzeczeniach, 
cierpieniu, skłaniała do przemyśleń nad relacjami człowieka z Panem 
Bogiem, wejściem w głąb własnej duszy. Doceniliśmy ambitne treści 
i choć trudne, to tak bardzo potrzebne, aby wyzwolić w nas pokłady 
drzemiącej niepewności w rozumieniu spraw zdawałoby się przyziem-
nych. 

A dalej zgromadzona publiczność rozkoszowała podniebienia kre-
mówkami papieskimi, były rozmowy i podziękowania.  Wśród publicz-
ności dostrzegliśmy młodzież. Gratulujemy rodzicom i wychowawcom 
– pedagogom, że zachęcili młodych do uczestnictwa w wydarzeniu. 
Dziękujemy lektorom i wspaniałej publiczności za cudowny wieczór. 

Bibliotekarze z BPMiG w Skokach

VIII Turniej recytatorski 
„głos Poezji” - cz. 2

Wiersze pokolenia Kolumbów. W hołdzie poetom KOLUMBOM 
Dedykujemy Wam wieczną pamięć, cóż innego możemy Wam dać. 
A pamięć tą wyrażamy czytając Wasze wiersze.

W piątkowe popołudnie 7 listopada 2014 przeczytali, recytowali, 
przeżywali. Młodzi gimnazjaliści zgłosili się do udziału w VIII Turnieju 
Recytatorskim zorganizowanym przez skocką Bibliotekę. Organizator 
zaproponował poezję okresu II wojny światowej dla upamiętnienia 
70.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Weszliśmy w klimat 
dramatycznego dla dziejów naszego kraju okresu okupacji. W sali 
Biblioteki stworzyliśmy nastrój powagi, wzruszenia i miłości do Ojczy-
zny. Młodzi po raz kolejny udowodnili, że są pokoleniem, które chce 
pamiętać. Recytowali mądre, trudne strofy. Wiedzieli o czym mówią. 
„Jesteśmy z Was dumni, nie było dzisiaj nikogo, kto by powiedział 

wiersz niepoprawnie…” podsumował prezentacje przedstawicieli szkół 
z Mieściska, Rogoźna, gimnazjów z Wągrowca, Skoków i Antoniewa 
aktor Grzegorz Ociepka. Specjalista od dykcji był jednym z jurorów 
wchodzącym  w skład komisji oceniającej. Poza Grzegorzem Ociepką 
skład jurorski tworzyli: Iwona Fijałkowska – aktorka, Iwona Miga-
siewicz – nauczyciel języka polskiego i Piotr Borowicz – dziennikarz. 
W trakcie recytacji o akompaniament muzyczny zadbał Mateusz 
Doniec. Organizatorzy przygotowali dodatkowo wystawę powstańczą 
przywiezioną z Muzeum Powstania Warszawskiego, o której opo-
wiedział historyk i harcmistrz Andrzej Surdyk nauczyciel w skockim 
gimnazjum. Nie lada atrakcją jak się okazało  było zwiedzanie nowej 
siedziby Biblioteki, która urzekła gimnazjalistów i ich opiekunów. 

MIEJSCA NA PODIUM ZAJĘLI:
I – MACIEJ NOWAK z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 

w Mieścisku
II – KINGA KUCHARSKA i DOMINIKA HERMANN z Gimnazjum 

im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
III – MIŁOSZ BRYCHCZYŃSKI z Gimnzajum im. Powstańców Wiel-

kopolskich w Mieścisku, JULIA WIECANOWSKA z Gimnazjum 
im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu i SEBASTIAN KRZYŻA-
NOWSKI uczeń Gimnazjum im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.
WYRÓŻNIENI ZOSTALI: SARA RADECKA z Gimnazjum im. Hi-

polita Cegielskiego w Rogoźnie, ALEKSANDRA PAUSZEK z Gimn-
zajum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku i MAGDALENA 
PACZYŃSKA uczennica Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Skokach. Gratulujemy uczniom i nauczycielom. 

Bibliotekarze Biblioteki PMiG w Skokach

Skoczanie lubią poezję! – cz. 3
Skoczanie lubią poezję! Świadczą o tym liczby osób zgłaszających się 

do udziału w organizowanych przez nas wieczorach poetyckich. Chętnie 
przychodzą do nas zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci. Cieszymy 
się bardzo z tego faktu i dokładamy wszelkich starań, by nic się w tym 
względzie nie zmieniło, a jeżeli już to na lepsze. 

Dokończenie na str. 20 
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17 listopada 2014. miało miejsce 3. spotkanie w tym roku. Gościliśmy 
najmłodszych miłośników poezji, może nie do końca świadomych tej 
miłości. Przyszły do nas wraz z rodzicami dzieci, uczniowie przedszkoli 
działających na terenie gminy Skoki. Świętowaliśmy z nimi 650 LAT 
W SŁUŻBIE KSIĄŻKI polskich bibliotekarzy, drukarzy, księgarzy 
i wydawców. Król Kazimierz Wielki 12 maja 1364 roku w Krakowie 
ustanowił Studium Generalne – Akademię Krakowską. Akt założy-
cielski wśród pracowników uczelni wymienił stationarii, którzy orga-
nizowali wytwarzanie i udostępnianie ksiąg rękopiśmiennych pełniąc 

funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Ponieważ język polski 
jest cechą charakterystyczną Polaków, a wydawane polskie książki 
przyczyniają się do rozwoju języka polskiego i polskiej nauki, a co 
za tym idzie podkreślają naszą tożsamość narodową, postanowiliśmy 
uczcić tę rocznicę proponując młodym skoczanom wiersze o Polsce. 
Zgłosiło się prawie 60 dzieci w wieku przedszkolnym, by uczestniczyć 
w VI Przeglądzie Recytatorskim „Głosem Dziecka” pod hasłem 
„Spójrz na twe dzieje, małe pacholę” oraz 41 młodych ludzi (dzieci 
uczęszczające do szkoły podstawowej) pragnących wziąć udział w VI 
Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” pod tym samym hasłem. 
Wszyscy oni mówili, bądź mówić będą wiersze poświęcone naszej Oj-
czyźnie – Polsce. Zaprosiliśmy na nasze poetyckie spotkania również 
króla Polski, Kazimierza Wielkiego, który już wysłuchał wspaniałych 
recytacji 1. grupy przedszkolaków. Był bardzo zadowolony, z uznaniem 
kiwał głową, składał gratulacje, wręczał upominki, a nawet przybijał 
piątkę. Warto wspomnieć, że to właśnie ten król nadał Skokom prawa 
miejskie w 1367 roku. Tym chętniej nas odwiedził, by sprawdzić jak 
miasteczko się rozwija z biegiem lat. Razem obejrzeliśmy film „Polskie 
symbole narodowe”, z którego dzieci dowiedziały się dlaczego mogą 
mówić o sobie „Polak mały”. 

Kolejne spotkania z młodzieżą i królem Kazimierzem Wielkim będą 
miały miejsce w naszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, 
przy ul. Rogozińskiej 1B: 21 listopada 2014 (dzieci z klas 1-3 szkoły 
podstawowej), 28 listopada 2014 (dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej).

Już nie możemy się doczekać!
Ola Gajewska

Dokończenie ze str. 19 

O tym, że życie nie jest teatrem, ani grą komputerową, w której moż-
na nacisnąć klawisz reset i wrócić do punktu wyjścia, widzowie mogli 
dowiedzieć się podczas VII Gminnego Przeglądu Spektakli Profilak-
tycznych, który odbył się w dniach 13 i 14 listopada w sali Biblioteki 
Publicznej w Skokach. Tegoroczne spektakle gimnazjalistów poruszały 
tematy przemocy rówieśniczej, braku sensu życia, samotności, małej 
dbałości ze strony rodziców o sprawy dzieci, problematykę samobójstw 
wśród młodzieży, uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, gier 
komputerowych i hazardu.

Wiele z nich uzmysławiało publiczności, że żyć należy godnie, kie-
rując się pozytywnymi wartościami, że niezależnie od pokus, które 
czekają na człowieka w różnych momentach jego codziennej drogi, 
zawsze należy postępować właściwie, aby nie zatracić ludzkiej godności 
i przyzwoitości. Młodzież podkreślała jak ważne są dobre relacje w ro-
dzinie, w szkole, w otoczeniu i jak ich brak źle wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie młodych ludzi. 

Przypominała o swoich prawach, w tym prawie do bycia kochanym, 
bezpiecznym, równo i dobrze traktowanym przez dorosłych czy ró-
wieśników. Miało to swoją wagę w przededniu obchodów 25- lecia 
Konwencji o Prawach Dziecka.

W spektaklach wiele miejsca poświęcono też temu, jaką wagę należy 
przykładać do własnych życiowych wyborów, w jaki sposób, poprzez 
fakt swojej nieodwracalności, rzutują one na nasze losy.

Głos młodzieży w tak ważnych, społecznych sprawach jest nieoce-
niony, bo jest szczery i zawsze aktualny. To o czym mówi, porusza ją, 
pociąga, intryguje czy bulwersuje. Przygotowane spektakle były tego 
najlepszym odzwierciedleniem. 

Od siedmiu lat niezmiennie, na Przeglądzie pojawia się co najmniej 
sześć gimnazjalnych grup teatralnych oraz dziesięć dziecięcych – 
z przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic środowiskowych.

Przedstawienia młodszych, w barwny, często humorystyczny sposób 
poruszały problematykę dbałości o higienę i zdrowe odżywianie, przy-
pominając o profilaktyce zdrowotnej. W przedstawieniach kotki cho-
rowały z przejedzenia albo z powodu spożycia ciężkostrawnych potraw. 
Z pomocą ruszały im witaminki znajdujące się w warzywach i owocach. 
Czyścioszki przypominały wszystkim o tym, że aby być zdrowym,  należy 
się myć, używać pasty i szczotki do zębów, grzebienia i szczotki do wło-
sów. Nie należy palić papierosów i zażywać innych szkodliwych środków.

Dwa dni intensywnych zmagań teatralnych objęte były honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Pana Tadeusza Kłosa, 
który uroczyście otwierał poszczególne z nich.

Jak co roku, wśród gości na sali pojawili się przedstawiciele samorzą-
du lokalnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej, prasy lokalnej oraz 
rodzice. Dziękujemy im za obecność i poświeconą Przeglądowi uwagę.

Grupy teatralne biorące udział w przedsięwzięciu otrzymały pa-
miątkowy dyplom i nagrodą rzeczową, ponadto wszyscy uczestnicy 
okolicznościowy buton i słodki upominek.

Dziękując wszystkim za cenne prezentacje, zapraszamy za rok
organizator Przeglądu Małgorzata Szpendowska – Wylegalska

gminny koordynator ds. uzależnień

Zapraszamy do odwiedzania strony Biblioteki 

www.bibliotekaskoki.pl
Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook’u.

VII GMINNY PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

ŻYCIE TO NIE TEATR
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Wizyta w Komisariacie Policji
24-26 września oprócz policjantów w Komendzie Policji w Skokach 

można było spotkać uśmiechnięte buzie przedszkolaków czyli najstar-
sze dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Sko-
kach. W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, kto to jest policjant i czym 

się zajmuje, obejrzały sprzęt jaki jest na wyposażeniu Policji, każdy 
miał możliwość przymierzyć czapkę policyjną, kamizelkę kuloodporną 
i odblaskową oraz czapkę. Przedszkolaki wysłuchały też policyjnych 
porad dotyczących bezpieczeństwa oraz sposobów unikania zagrożeń 
związanych ze spotkaniem z nieznajomym. Policjanci przypomnieli 
również o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas 
poruszania się zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. Spotkanie 
zostało zrealizowane w ramach zajęć o ruchu drogowym i pracy Policji.

dzień Edukacji Narodowej
We wtorek 14 października odpowiadając na zaproszenie dzieci, 

wszyscy pracownicy naszego przedszkola zebrali się w sali 4/5 latków.
...A tam niespodzianka!
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej dzieci wraz 

z wychowawcą Renatą Martyńską przygotowały specjalny występ.
Były piosenki, wiersze- dzieci w ten sposób podziękowały za opiekę, 

wychowanie, naukę, troskliwe ramiona, dobre rady, czyste sale, wszelkie 
naprawy i smaczne posiłki. Każdy z pracowników otrzymał od naszych 
milusińskich pięknego kwiatka.

dzień Przedszkolaka
19 września w naszym przedszkolu odbył się Dzień Przedszkolaka. 

Tego dnia dzieci oraz pracownicy przedszkola ubrali się w stosowne 

kolory, które podkreślały przynależność do grup wiekowych. Po 
śniadaniu w doskonałych humorach wszyscy zebrali się w ogrodzie 
przedszkolnym. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu dzieciom 
celu spotkania przedszkolaki ze wszystkich grup zostały zaproszone 
do wspólnej zabawy. W naszym przedszkolu święto dzieci dostarczyło 
im wielu miłych wrażeń i na pewno będą je długo i ciepło wspominać. 
Radość i uśmiech na twarzach przedszkolaków to również nasza satys-
fakcja, pracowników przedszkola. Myślimy, że Dzień Przedszkolaka 
na stałe zagości w harmonogramie imprez przedszkolnych i będzie 
corocznie hucznie obchodzony.

Fioletowy dzień
30 października zorganizowany został FIOLETOWY DZIEŃ. Mówi 

się często: Fioletowy- smutny kolor. A u nas, w Przedszkolu fioletowo 
i kolorowo! Nasi Rodzice - jak zwykle stanęli na wysokości zadania - 
dzieci ubrane w akcenty fioletowe, Kto nie miał nic w tym kolorze do 
ubrania przyniósł ...fioletową zabawkę! Idea naszych Dni Kolorowych, 
to także pokazywanie dzieciom nowych zapachów, smaków  i zachę-
canie do spróbowania ich. Były więc fioletowe: winogrona, śliwki, 
cebulka, kapusta, ale także oliwki, mniej znane dzieciom.  W bardzo 
miłej atmosferze minął nam kolorowy dzień - czekamy na kolejne.

dzień Chłopca
W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, witamy serdecz-

nie chłopaka każdego. Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, 
innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uro-
czystościach w życiu rodziny czy w życiu przedszkola np: o Dniu Babci, 
Dniu Mamy, Dniu Taty czy o urodzinach lub imieninach. Równie ważne 
jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września.  W tym dniu 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. Dziewczynki złożyły 
życzenia, uściskały i ucałowały swoich kolegów. Nie brakowało także 
w tym dniu wesołej zabawy przy muzyce i słodkiego poczęstunku dla 
wszystkich dzieci.

Uczciliśmy dzień Wszystkich 
Świętych

Miesiąc listopad to czas, kiedy ludzie odwiedzają cmentarze aby 
ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich 
zmarłych. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” tak jak co 
roku wspólnie z Paniami wychowawczyniami odwiedziły grobowiec 
przy kościele w Jabłkowie. Po chwili ciszy i skupienia zapaliliśmy znicze 
i udaliśmy się do przedszkola.

A. Kokowska

Pasowanie na Przedszkolaka 
i Starszaka

28 października 2014 roku w Publicznym Przedszkolu „Tęczowa 
Łąka” w Jabłkowie - oddział w Łosińcu odbyło się uroczyste paso-
wanie na przedszkolaka i starszaka. Tego dnia dzieci, które zaczęły 
uczęszczać do przedszkola w tym roku szkolnym, złożyły uroczystą 
przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków. Pasowanie na 
przedszkolaka było nie tylko wesołą imprezą, ale również poważnym 
wydarzeniem w życiu najmłodszych dzieci z grupy Biedroneczki i Mu-
chomorki. Przedszkolaki w obecności zgromadzonych rodziców, jak 
i zaproszonych gości Wicedyrektor Przedszkola P. Agnieszki Skrabur-
skiej i Sołtys wsi Łosiniec P. Danuty Berent zaprezentowały przedsta-
wienie, w którym miały okazję wcielić się w rolę muchomora, biedronek, 
bociana i żabek. Następnie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie: 

„Ja przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty,
Dokończenie na str. 22
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Będę słuchał swoje panie i zjadał całe śniadanie.
Będę grzecznie się bawił i pilnie się uczył, 
Żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.” 

Sam moment pasowania dzieci na przedszkolaków i starszaków, 
był wyjątkowo doniosły. Pani Wicedyrektor Agnieszka Skraburska 
dotykając wielkim ołówkiem pasowała beztroskie dzieci w pełnopraw-
nych członków naszej  małej społeczności. Na znak przyjęcia dziecka 
do grona przedszkola, każdy z milusińskich otrzymał dyplom i biret.

Dorota Kozłowska

Na pasowaniu 
w szkole podstawowej

W środę, dnia 15 października mieliśmy przyjemność brać udział 
w wielkim wydarzeniu Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, jakim było 
pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Odświętnie ubrani z ogromnym 
wzruszeniem przyglądaliśmy się jak pierwszoklasiści recytowali wier-

sze i śpiewali piosenki. Następnie złożyli uroczysty tekst ślubowania  
po czym zostali pasowani dużym ołówkiem przez panią Dyrektor, co 
oznacza przyjęcie do społeczności szkolnej. Każdy pierwszoklasista 
otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek. My także wręczyliśmy na-
szym starszym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze tak niedawno byli 
z nami w przedszkolu, kartkę z gratulacjami. W tym dniu braliśmy także 
udział w Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej 
przez starszych uczniów szkoły. 

Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Słomian i Pani Agnieszce 
Przewoźnej za zaproszenie nas na pasowanie i Akademię z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Dziękujemy, że mogliśmy brać udział w tak 
ważnym dla Was wydarzeniu…

A.Kokowska

Spotkanie z pielęgniarką 
w przedszkolu

W poniedziałek, dnia 20 października w naszym przedszkolu go-
ściliśmy Panią pielęgniarkę. Podczas spotkania dzieci miały okazję 
dowiedzieć się na czym polega zawód pielęgniarki. Pani Małgorzata 
zademonstrowała nam niektóre proste zabiegi, np. założenie opatrun-
ku. Demonstracja stetoskopu i możliwość wysłuchania bicia swojego 
lub kolegi serca budziła w nas ogromne zainteresowanie, natomiast 
strzykawka (choć zamknięta w opakowaniu)– lęk. Wizyta pani pielę-
gniarki zakończyła się wręczeniem przez przedszkolaki pamiątkowego 
dyplomu z podziękowaniem.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie za odwiedzenie naszego 
przedszkola i przybliżenie nam zawodu pielęgniarki.

A.Kokowska

Uczymy się patriotyzmu
Wychowanie patriotyczne jest długotrwałym procesem, który ini-

cjujemy u naszych przedszkolaków od najmłodszych lat. Budzenie 
świadomości narodowej u dzieci z pewnością nie jest łatwe. Głównie 
dlatego, że maluchy w tym wieku nie potrafią jeszcze myśleć abstrak-

cyjnie. Należy jednak stworzyć takie warunki edukacyjne, w których 
najmłodsi będą mogli poczuć się Polakami. Dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oddział Łosiniec poznawały 
mapę Polski, jej stolicę, symbole narodowe. Słuchały legend, wierszy, 
uczyły się hymnu, odczuwały radość i dumę z samodzielnie wykonanej 
flagi Polski.

Justyna Korczak-Sękowska

Święto Niepodległości
Kolejna rocznica odzyskania niepodległości to dzień ważny dla 

wszystkich Polaków, dlatego obchody przyjęły w naszej szkole rangę 
uroczystości dla całej społeczności lokalnej.

11 listopada mieszkańcy Skoków udali się do Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza, aby uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej 
przez uczniów pod opieką Barbary Surdyk, Wiolety Grzegorzewskiej 
i Anny Macioszek. Zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Ta-
deusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa, 
ksiądz proboszcz Karol Kaczor, Przewodniczący Rady Rodziców Jacek 
Dukszta Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Blanka Gaździak oraz 
przedstawiciele  organizacji.
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Młodzi aktorzy w sugestywny sposób odtworzyli najistotniejsze dla 
dziejów naszej ojczyzny wydarzenia historyczne. Przedstawienie było 
doskonałą lekcją historii, przypominającą upadek Rzeczpospolitej, 
rozbiory, zrywy narodowowyzwoleńcze, powstania, a wreszcie I wojnę 
światową i jej zakończenie. Poszczególne scenki teatralne spajała 
prezentacja multimedialna ukazująca dorobek artystyczny Polaków 
tworzących w tamtych czasach. Ścieżka dźwiękowa z filmu „Ogniem 
i mieczem” doskonale podkreślała atmosferę rozpaczy po utracie wol-
ności i entuzjazm po jej odzyskaniu. Reżyserzy widowiska wiele uwagi 
poświęcili symbolom narodowym i ich znaczeniu we współczesnym 
społeczeństwie. Dziewczęta w tańcu z podzieloną flagą symbolicznie 
ukazały rozbiory, a pod koniec biało - czerwona flaga stała się domi-
nującym elementem sceny pantomimicznej. Do śpiewu płynących ze 
sceny znanych i popularnych pieśni patriotycznych włączyła się cała 
publiczność. 

Zajęte przez widownię wszystkie miejsca w sali, obecność gości, 
wspólne śpiewanie pieśni i zaangażowanie najmłodszych dowodzą, że 
ideę wspólnego przeżywania święta narodowego warto kontynuować.

Współpraca Z „Salamandrą”
W parkach narodowych chroni się niepowtarzalne krajobrazy oraz 

siedliska rzadkich roślin i zwierząt. Właśnie te szczególne tereny 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” obrało za te-
mat przewodni tegorocznego konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych. Podczas etapu szkolnego dzieci zmierzyły się z pyta-
niami dotyczącymi cech charakterystycznych parków ze szczególnym 
uwzględnieniem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Podczas etapu 
okręgowego naszą szkołę reprezentować będą uczniowie klas szóstych: 
Aleksandra Szymańska, Paulina Kubiak, Małgorzata Surdyk, Piotr Sa-
wiński oraz Bartosz Sierzchuła. Jednak grono uczniów chcących bliżej 
poznać przyrodnicze bogactwo Polski jest szersze. Swoją pasję młodzi 
przyrodnicy rozwijają podczas zajęć pozalekcyjnych. 

gminny Przegląd Spektakli 
Profilaktycznych

13 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką Beaty Babrakow-
skiej, Alicji Kramer i Pauliny Marszewskiej zaprezentowali spektakl 
pt. „Chłopiec, którego zwano Pinokio” podczas VII edycji Gminnego 
Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Celem przedsięwzięcia było pokazanie perspektyw zdrowego stylu 
życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów, a także wskazanie 
możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

Tym razem uczniowie wcielili się m.in. w rolę drewnianego pajaca, 
którego marzeniem było zostać prawdziwym chłopcem, mieć rodzinę 
i chodzić do szkoły. Jednak chęć przeżywania niezwykłych przygód 
i ciekawość poznawania świata sprawiły, że chłopiec uciekł z domu 
i popadł w nałogi. Na szczęście w porę napotkał na swojej drodze 
pozytywne postacie, które przekonały go, że w życiu warto godnie 
i uczciwie postępować, a kłamstwo i ucieczka w nałogi nie popłaca.

gaz w obiektywie
Uczennica Weronika Sydow z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olim-

pijczyków w Skokach została zwyciężczynią ogólnopolskiego Konkursu 
fotograficznego „Gaz łupkowy a środowisko”. Z ponad 400 zdjęć jej 
zdjęcie zostało wybrane i zajęła 1 miejsce otrzymała aparat fotogra-
ficzny lustrzanke firmy nikon. Uczennica klasy 3 uczęszcza na zajęcia 
artystyczne - fotograficzne u pani Małgorzaty Zaganaczyk. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Co należało zrobić? Wykonać nietypowe, 
ciekawe, inspirujące zdjęcie. Prace mogą 
dotyczyły przyrody ożywionej, nieożywionej, 
wpływu bądź braku wpływu eksploatacji gazu 
łupkowego na środowisko, potencjału wyko-
rzystania energii z gazu łupkowego w życiu 
codziennym, instalacji energetycznych i innych 
kwestii związanych z gazem łupkowym, przy-
rodą, i energetyką.

Najlepsi pingpongiści 
w gimnazjum

Dnia 29 października 2014 w hali naszego gimnazjum odbyły się 
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 

W turnieju wzięli udział następujący uczniowie:
Grupa dziewcząt: Adrianna Będziecha, Martyna Jung - 1 a, Klaudia 

Nawrocka, Weronika Rojtek - 1 c, Sandra Litkowiec, Martyna Kujawa 
- 1 a, Ewelina Gruszka, Natalia Jahnz - 2 a, Anna Ogórkiewicz - 2 b, 
Anna Surdyk, Aleksandra Szymaś - 2 c, Katarzyna Szczepaniak, Marta 
Dudzińska - 3 a, Klaudia Filipiak, Sara Krych - 3 b, Alicja Witkowska, 
Aleksandra Frontczak - 3 c

Grupa chłopców: Krystian Siódmiak, Michał Grabiszewski - 1 a, 
Krzysztof Sommerfeld, Robert Tulisz - 1 b, Angelo Zamecki, Kamil 
Kuchta - 1 c, Tymoteusz Markwitz, Gracjan Kubiak - 1 d, Patryk Pacz-
kowski, Adrian Sommerfeld - 2 a, Krzysztof Przybył, Jarosław Witt - 2 
b, Krystian Wieczorek, Dawid Loręcki - 2 c, Bartosz Stawiński, Adrian 
Zamecki, Sebastian Mazurek - 3 a, Kacper Owczarzak, Kacper Nawroc-
ki, Piotr Teofilewski - 3 c,  Daniel Przybysz, Radosław Szczepaniak, 
Szymon Serafiński - 3 d,  Albert Mendel - 1-3 g

Po rozegraniu turnieju systemem  pucharowym wyłonieni zostali 
uczniowie, którzy reprezentować będą naszą szkołę na Mistrzostwach 
Powiatu w Tenisie Stołowym: Alicja Witkowska, Aleksandra Frontczak 
- 3c, Dawid Szczepaniak, Szymon Serafiński - 3 d, Patryk Paczkowski 
- 2 a. Gratulujemy!

Opiekunowie: W. Sierzchuła, G. Samol

Mistrzostwa Powiatu 
Wągrowieckiego w drużyno-

wym Tenisie Stołowym 
dziewcząt i Chłopców

Dnia 30 października w naszym gimnazjum odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Wągrowieckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt 
i Chłopców. W rywalizacji dziewcząt wzięły udział 4, a w rywalizacji 
chłopców 3 gimnazja. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każ-
dym”. Nasze gimnazjum reprezentowali: Alicja Witkowska, Aleksandra 
Frontczak - 3c, Dawid Szczepaniak, Szymon Serafiński - 3 d, Patryk 
Paczkowski - 2 

Klasyfikacja końcowa: 
Dziewczęta: I miejsce Zespół Szkół w Wapnie, II miejsce Gimnazjum 

nr 1 Gminy Wągrowiec, III miejsce Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec 
w Rąbczynie, IV miejsce Gimnazjum nr 1 Skoki.

Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 23 
Chłopcy: I miejsce Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec, II miejsce 

Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie, III miejsce Gimna-
zjum nr 1 Skoki.
Organizatorzy: Hanna Węglewska, Grzegorz Samol, Wiesław Sierzchuła

26 września Międzynarodowym 
dniem Języków obcych

26 września po raz kolejny w naszym gimnazjum zorganizowano 
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Poszczególne klasy, pod czuj-
nym okiem wychowawców, przez cały poprzedzający tydzień pracowały 
z zapałem nad tematycznym przygotowaniem swoich sal. W tym roku 
I klasy miały zgłębić tajniki Australii i Nowej Zelandii, II klasy Irlandii, 
a III Kanady. Efekty i pomysłowość niektórych (część ilustrują zdjęcia) 
olśniła zarówno naszą społeczność szkolną jak i komisję konkursową. 

Oto zwycięskie klasy:
I miejsce (ex aequo): kl. II C (p.B. Cibail) oraz kl. I D (p.A. Surdyk)
II miejsce (ex aequo): kl. I A (p.D. Bogunia) oraz kl. II A (p. H. 

Węglewska)
III miejsce: kl. II B (p. E. Słoma) 
Tego dnia uczniowie stanęli też w szranki konkursu wiedzy o krajach 

anglo- i niemieckojęzycznych. Jego zwycięzcy to:
I miejsce: Krzysztof Pol
II miejsce: Jonasz Żak
III miejsce (ex aequo): Tomasz Markiewicz, Paulina Andrzejewska 

i Joanna Dereżyńska.
IV miejsce: Weronika Rojtek
V miejsce: Mateusz Pawlicki

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Poza tym przez cały dzień towarzyszyły nam w nowej pracowni 

językowej, ekspozycje, prezentacje oraz księgozbiór specjalnie zor-
ganizowany dla uczniów z okazji tego święta. Uczniowie na lekcjach 
stworzyli też ciekawe plakaty związane z krajami anglojęzycznymi.

Pani Magdalena Nowak zabrała uczniów we wspaniałą wirtualną 
podróż po Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem Londynu. 
Jej prezentacja, wzbogacona prywatnymi zdjęciami, ciekawostkami 
i anegdotami, wywoływała uśmiech i lawinę pytań uczniów.

Dzień ów został przygotowany przez panie: Magdalenę Jeske, 
Magdalenę Nowak oraz Renatę Rudną, przy jak zawsze niezawodnym 
wsparciu panów dyrektorów: W. Sierzchuły oraz G. Samola. Nagrody 
książkowe ufundowała również pani Anna Grabowska.

Ewa Rudna 

W dniu 25-tego października 2014 roku w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Antoniewie został zorganizowany Turniej Wiedzy 
Przyrodniczo – Łowieckiej o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 57 
BORSUK w Skokach, w którym wystartowały drużyny z pięciu szkół. 
Były to Szkoły Podstawowe w Pruścach i Wiatrowie oraz Gimnazja: 
w Antoniewie, w  Skokach i w Wągrowcu. Organizatorem i głównym 
fundatorem nagród było Koło Łowieckie nr 57 „Borsuk” w Skokach 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką ochrony 
przyrody oraz łowiectwa. Pierwszymi zadaniami, z jakimi musieli 
zmierzyć się uczniowie, jeszcze przed przyjazdem do Antoniewa, 
było przygotowanie plakatu związanego z dokarmianiem zwierzyny 
w okresie zimowym oraz karmnika. Na miejscu każda z ekip miała 
do odegrania scenkę związaną z łowiectwem, którą również wcześniej 
musieli przygotować. Niektóre przedstawienia zdołały rozbawić uczest-
ników i publiczność do łez. 

Kluczową konkurencją był test z wiedzy przyrodniczej i łowieckiej, 
który najlepiej napisali uczniowie z Gimnazjum nr.1 Gminy Wągrowiec.  

W programie zawodów były konkurencje zręcznościowe w których 
również musieli występować opiekunowie drużyn. Ukoronowaniem 
tych konkurencji było oczywiście strzelanie z wiatrówki do tarczy. 
Sokolim okiem wykazała się drużyna z Antoniewa.

Zwycięzcą tegorocznych zmagań została drużyna z Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec. Dla wszystkich zawodników  były  cenne nagrody 
i dyplomy oraz tzw. „Róg obfitości”.  Zwycięzcy dodatkowo otrzymali 
medale i puchar. Opiekunowie drużyn z każdej szkoły otrzymali od 
Koła Łowieckiego spreparowany oręż rogacza.

Po skończonej rywalizacji na wszystkich uczestników czekał za-
służony poczęstunek. Przepyszne dania w których nie zabrakło dań 
z dziczyzny przygotował mistrz kuchni Wołkow Bartosz.

Impreza ta odbywa się od ponad 20 lat i została zapoczątkowana 
przez p. Kazimierza Grzegorzewskiego, sekretarza Koła Łowieckiego 
„Borsuk”. Obecnie kontynuatorem jest p. Andrzej Bochyński, w-ce 
Dyrektor Ośrodka w Antoniewie i jednocześnie Łowczy Koła „Borsuk”. 

Dzieło w dniu turnieju wsparł swą obecnością Starosta Powiatu Pan 
Michał Piechocki. Nie można również zapomnieć o wsparciu Dyrektora 
Ośrodka Pani  Iwony Grzegorzewskiej oraz nauczycielki  Pani Lidii 
Hermann, która przygotowała wystrój sali  i z wielkim zaangażowaniem 
prowadziła wspólnie z Łowczym Koła konkursy. 

Na koniec w podziękowaniu uhonorowano „Rogami obfitości” 
Starostę Powiatu Pana Michała Piechockiego, Dyrektora MOW w An-
toniewie Panią Iwonę Grzegorzewską i Sekretarza Koła Łowieckiego 
Pana Kazimierza Grzegorzewskiego, a Pani Lidia Hermann otrzymała 
pisemne podziękowanie od Zarządu Koła Łowieckiego, które w imieniu 
zarządu przekazał Łowczy Koła.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy 
za rok 

Andrzej Bochyński

jak poŁĄczYĆ wiedzĘ przYrodNiczo 
– ŁowieckĄ z doBrĄ zaBawĄ 

i odroBiNĄ rYwalizacji?
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CENY ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 listopada 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę 480 - 500 zł/tona, pszenica na mąkę 650-670 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 
550-600 zł/t, pszenżyto do 530 zł/tona, jęczmień na paszę ok. 530 zł/
tona. Do ceny doliczyć VAT. Cena skupu tegorocznego, zmagazyno-
wanego rzepaku ozimego (suchego) – obecnie na poziomie ok. 1300 
zł/tona plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszen-
żyto, jęczmień 32 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,40 
– 0,60 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
1,20-1,50 zł/kg, pietruszka, seler do 4,50 zł/kg, kapusta ok. 2,0 zł/główka, 
ogórki do 9,50 zł/kg, pomidory 5,50 - 7,00 zł/kg. Jabłka 1,0 – 2,0 zł/kg. 
Jaja kurze 0,50 - 0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 15 listopada 2014) – ok. 3,90 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 3,30 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 
270 – 330 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 3,30 - 4,50 
zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 1,05 - 1,20 zł/litr plus 
VAT. Cena mleka nadal nieco się obniża.

INNE CENY – NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2014 r.
Nawozy : mocznik do 1450 zł/tona, saletra amonowa ok. 1300 zł/t, 

polifoska „6” (import) ok. 1675 zł/t, sól potasowa 1500 zł/t. Otręby 
pszenne ok. 580 - 640 zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie 
ok. 500 - 580. Śruta sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta 
rzepakowa ok. 1000 zł/tona. Cena oleju napędowego w zakresie  4,96 
– 5,03 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,50 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 750 zł/t, 

żyto 500 zł za 1 t, pszenżyto 600 zł/t, jęczmień był w cenie do 600 - 750 
zł /t. Plus VAT.

Cena skupu tuczników ok. 3,90. Rok temu wynosiła ok. 4,85 zł/kg plus 
VAT. Nadal z ceny skupu tuczników nie są zadowoleni rolnicy – nasi 
producenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produk-
cji. Jednak niskie ceny skupu zbóż skłaniają rolników do chowu trzody 
chlewnej, aby w ten sposób zagospodarować zapasy własnego zboża. 
Również trudna jest sytuacja polskich sadowników i ogrodników – ceny 
skupu jabłek obniżyły się nawet do 12 groszy za 1 kg. Polscy sadownicy 
protestują, a kupujący owoce pytają dlaczego jabłka na targowiskach 
kosztują nawet 1,50 – 2,00 zł za kg? Ogólnie na terenie gminy warunki 
pogodowe sprzyjały dalszym pracom polowym. Zboża ozime, rzepak 
powschodziły dość dobrze i trwa jeszcze ich wegetacja. 

Plony ziarna kukurydzy w tym roku są niższe niż w 2013 roku. Główną 
przyczyna to nierównomierne opady deszczu w okresie letnim. W sku-
pie za ziarno kukurydzy prosto od kombajnu jest w cenie 300 – 350 zł/
tona – w zależności od % wilgotności. Skup kukurydzy suchej w cenie 
530-550 zł/tona.

Za 2014 r płatność JPO będzie wynosiła 910,87 zł/ha (płatności UPO 
w tym roku nie ma), 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. 

W 2015 roku nadal będzie płatność JPO. Będą również inne płat-
ności.

Problem „zazielenienia” – od 2015 roku Polskiego rolnika obejmu-
ją przepisy dotyczące zasiewów i upraw. Określenie „zazielenienie” 
obejmuje zagadnienie – dywersyfikację upraw,

– obszary, w tym uprawy proekologiczne ( tzw. EFA ),
– trwałe użytki zielone TUZ.
Dywersyfikacja 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% gruntów 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 ozi-
me 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 gospodarstwa skutkowało obniżeniem dopłat bezpośrednich z tzw. 
dopłaty za zazielenienie w latach 2015 – 2016 oraz dalszym obniżeniem 
kwoty dopłaty bezpośredniej od 2017 roku.

Obszary, w tym uprawy proekologiczne (EFA) – nie dotyczy go-
spodarstw do 15 ha gruntów ornych. Jednak gospodarstwa powyżej 
15 ha gruntów ornych muszą planować zasiewy tak, aby 5% gruntów 
ornych zajmowały uprawy proekologiczne. W tych 5% można będzie 
uwzględnić np. grunty ugorowane, miedze, zagajniki drzew do 0,10 
ha, pojedyncze drzewa, rowy do 6 m szerokości – jednak tylko wtedy, 
gdy takie grunty są na terenie gospodarstwa danego rolnika. Jest to 
zagadnienie jeszcze bardziej ujęte w szczegółach i na szkoleniach 
można to dokładnie omówić oraz wyjaśnić. 

Trwałe użytki zielone – ich powierzchnia nie powinna maleć więcej 
niż 5%.

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 wysoko-
białkowych, 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 
wydaniach Wiadomości Skockich oraz na szkoleniach dla rolników, 
również informował w biurze doradcy rolników - jest przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach. 

Uwaga Rolnicy! Dnia 20 listopada br. w Skokach (Potrzanowo) 
jest bezpłatne szkolenie dla grupy 30 rolników na temat „Integro-
wana ochrona roślin w rolnictwie, w tym zasady regulacji i obsługi 
opryskiwaczy”. 

Możliwe, że jeszcze pod koniec 2014 r. będą przyjmowane od mło-
dych rolników wnioski MR o „unijną” dotację 100 tys. zł. Czekamy 
na szczegóły.

Rolnikom Życzę korzystnej pogody na pozostałe jesienne prace 
polowe. Mieszkańcom życzę nadal łagodnej pogody – oby nas ominęła 
„ciężka zima”.

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

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU 
I HONOROWYM DAWCĄ 

KRWI
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, 

że od 26 maja br. istnieje możliwość zarejestrowania 
się na potencjalnego dawcę szpiku 

w Punkcie Krwiodawstwa, który mieści się 
na 4 piętrze w budynku szpitala powiatowego.
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Wesołe Misie z wycieczką 
w rogoźnie

W dniach 18-19.10.2014 członkowie Katolickiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” odpoczywali w Ośrodku 
Rekreacyjno - Sportowym w Rogoźnie. Po zakwaterowaniu w hotelo-
wych pokojach i obiedzie udaliśmy się do świetlicy ośrodka. Popołudnie 
spędziliśmy na zabawach i przy muzyce przygotowanej przez Roberta 
Januchowskiego. Rodzice i opiekunowie z dużym zaangażowaniem 
wspierali młodzież, przygotowywali portrety swoich pociech, wspólnie 
z próbowali sił przy mikrofonie. Po kolacji do późnych godzin wie-

czornych bawiliśmy się w rytmach dyskotekowej muzyki, serwowanej 
przez Krzysztofa Koniarka. W niedzielę przywitała nas piękna jesienna 
pogoda. Zaraz po śniadaniu udaliśmy się na spacer nad jeziorem oraz 
na zwiedzanie ośrodka. To był krótki wyjazd ale na pewno pozwolił 
choć na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i wypocząć. Nasz 
wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta i Gminy 
w Skokach, Stowarzyszenie, rodziców i opiekunów. DZIĘKUJEMY!

Z żYCIa KoŁa PZW Nr 120 
W SKoKaCh

ostatni raz kije poszły w ruch
Szczupak o wadze 0,880kg przedstawiony Komisji Sędziowskiej 

przez Piotra Konrada zadecydował o zdobyciu przez Niego I miej-
sca w Zawodach Spinningowych zorganizowanych przez Koło PZW 
na zakończenie sezonu. II miejsce z 5-cioma złowionymi okoniami 

o łącznej wadze 0,400kg zapewnił sobie Leszek Stoiński, a III miejsce 
z okoniem o wadze 0,320kg wywalczył debiutujący w roli zawodnika 
Andrzej Szymaś. 

W sumie, wyniki nie rewelacyjne, a w ogóle mało pracy tego dnia 
miała Komisja Sędziowska w składzie: Jacek Dudek, Piotr Babrakow-
ski i Karol Neumann, gdyż na 20 startujących w Zawodach wędkarzy 
„siatki zamoczyć” udało się jedynie 8-miu. Oznacza to, że 12 węd-
kujących nie miało brań drapieżników powyżej wymiaru ochronnego 
ryb. Mowa tu oczywiście, o wymiarze ochronnym, którym zgodnie 
z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb objęte są: szczupaki 
i sandacze o wymiarze do 50cm oraz okonie o wymiarze do 15cm.

Zawody odbyły się 19.10 br. na jeziorze Maciejak oraz na akwe-
nach przyległych, a na ich zakończenie zawodnicy oraz funkcyjni 
raczyli się gorącymi napojami oraz ciepłą kiełbaską przygotowywa-
nymi przez Karola Neumanna.

Sukcesy zdobywców trzech wymienionych na wstępie miejsc upa-
miętniają pamiątkowe statuetki wręczone im przez Prezesa Alojzego 
Pacholskiego i Kapitana Sportowego Jacka Dudka.

Zarybiali „Swoje Wody”
W przeddzień w/w Zawodów przedstawiciele Koła: Alojzy Pachol-

ski, Karol Neumann, Marian Konrad i Dariusz Bałażyk uczestni-
czyli w zarybianiu jezior Borowego i Dzwonowskiego, tj. wód nad 
którymi opiekę sprawuje skockie Koło.

Do wód tych jezior wpuszczono dostarczony przez Zarząd Okręgu 
Poznańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego narybek o łącznej 
wadze 222kg w tym: do jeziora Borowego: 50kg karpia, 20kg lina 
i 30kg karasia złocistego, a do wód jeziora Dzwonowskiego odpo-
wiednio: 62,30 i 10kg oraz dodatkowo 20kg szczupaka.

Edmund Lubawy

„hUBErTUS” 
skockich hodowców koni

W sobotę, 25 października skoccy hodowcy koni kolejny raz zor-
ganizowali tradycyjnego „Hubertusa”. Była to już XVIII tego typu 
impreza, która zgromadziła nie tylko hodowców koni i miłośników 
sportów hippicznych z kilku gmin Województwa Wielkopolskiego. 

Od dotychczasowych imprez różniło ją to, że z uwagi na remont 
drogi 196 i ograniczenia na tej drodze jej rozpoczęcie nie nastąpiło 
w Skokach lecz w Rościnnie. Całość rozpoczęła tradycyjna zwózka 
koni, po której barwna kawalkada koni, zaprzęgów konnych i to-
warzyszącym Im osób ruszyła w kilkukilometrową trasę, by po przy-

stanku połączonym z przerwą na poczęstunek przybyć jak zawsze na 
łąkę między rzeką Mała Wełna, a jeziorem Rościńskim w Skokach. 

Tutaj rozegrano tradycyjne konkurencje sprawnościowe koni 
i jeźdźców oraz powożących zaprzęgami, których wyniki przedsta-
wiają się następująco: 
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- Konkurs „Trzech Beczek”, którego zwycięzcą został dosiada-
jący konia „Hemera” Sławomir Łukaszewski z Prusiec. II miejsce 
na koniu „Sonata” zdobyła Karolina Cwajna z „Silverado City” 
z Bożejowiczek koło Żnina, a III miejsce Narcyz Kosiński na koniu 
„Karmel” z Wiatrowo Las.

- Konkurs „Zręczności Powożenia” o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Rogoźno wygrał powożący koniem „Oliwia” Łukasz Górka 
z Wągrowca. Na II miejscu uplasował się Mikołaj Serwatka z „Róży 
Poraja” w Budziejwku powożący końmi: „Takomst” i „Falon”, a na 
III Janusz Grzewiński kierujący zaprzęgiem z koniem „Bolter” 
z Kobylca.

- Wyścig „Wielka Potrzanowska” o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki zwyciężył Sławomir Łukaszewski na koniu „Hemera” 
z Prusiec. II miejsce wywalczyła dosiadająca konia „Sztucer” Joanna 
Goździewska z Poznania, a III miejsce zajął Tomasz Rozmarynowski 
na koniu „Eleni” ze Stadniny „EL Greco” w Niemczynie.

Gwoździem programu tradycyjnie była zorganizowana na zakoń-
czenie imprezy „Pogoń za lisem”, która tym razem wyjątkowo szybko 
zakończyła się zdobyciem lisa przez dosiadającą konia „Domena” 
Katarzynę Potocką z Obornik Wielkopolskich. Pani Katarzyna została 
Królem Polowania i zgodnie z tradycją będzie lisem w dniu kolejnego 
„Hubertusa”,  którego mamy nadzieję gościć w Skokach już za rok.

Z uwagi na brak w obecnym roku uczestników w kategorii mło-
dzieżowej nie odbyło się polowanie na lisa w tej kategorii.

Wszyscy zdobywcy w/w miejsc zostali udekorowani Pamiątkowymi 
Pucharami i upominkami, a wszystkie konie opuszczały „Hubertusa” 
z pamiątkowymi flo. 

Jak zawsze, organizatorzy zadbali o ciepłe napoje i poczęstunek 
zarówno dla uczestników „Hubertusa”, jak i dla widzów, którzy 
przybyli by podziwiać odbywające się tu konkurencje.

Spotkanie w dniu 25 października hodowcy koni i towarzyszące 
im osoby zakończyli wspólnym posiłkiem i zabawą zorganizowanymi 
w Świetlicy Wiejskiej w Rościnnie.

Edmund Lubawy

Wełna w IV Lidze!
11 listopada, meczem wyjazdowym do GKS Dopiewo „Wełna” 

zakończyła rozgrywki rundy jesiennej. Miejscowi zawodnicy oka-
zali się godnymi przeciwnikami Skoczan i po stojącym na wysokim 
poziomie spotkaniu wywalczyli zwycięstwo. Spotkanie zakończyło 
się przegraną naszej drużyny z wynikiem 3:4, przy czym bramki 
dla „Wełny” zdobyli Arkadiusz Dereżyński, Jakub Ślósarczyk 
Bartosz Wojciechowski.

W rezultacie po 15 meczach rundy jesiennej „Wełna” uplasowała 
się na 4 miejscu Tabeli a wyprzedziły ją „Pelikan” Niechanowo 
i „Lubuszanin” Trzcianka.

Tak więc debiutujący w tym sezonie w IV lidze nasz klub utrzy-
muje się w czołówce Tabeli i to daje mu dobrą podstawę do walki 
w sezonie wiosennym. 

Ale o wyniku tym, zadecydowały rozegrane wcześniej spotkania, 
które zapowiadaliśmy w październikowym wydaniu „Wiadomości 
Skockich”, a informacje o których przedstawiamy poniżej: 

- 26 października na własnej murawie, przy ulicy Parkowej w Sko-
kach „Wełna” zmierzyła się z „Iskrą” Szydłowo. Mecz ten, w którym 
po przerwie spowodowanej kontuzją zagrał już Arkadiusz Dereżyń-
ski zakończył się zwycięstwem zawodników „Wełny” z wynikiem 4:0. 
Strzelcami bramek dla Skoczan byli: Arkadiusz Dereżyński – 2 oraz 
Radosław Modlibowski i Krzysztof Gryszczyński - po 1. 

Po tym spotkaniu z 29 punktami „Wełna” utrwaliła swe I miejsce 
w Tabeli. Na kolejnych miejscach uplasowali się: „Lubuszanin” 
Trzcianka i „Pelikan” Niechanowo.

- 2 listopada na meczu wyjazdowym przeciwnikami „Wełny” byli 
zawodnicy „Huraganu” Pobiedziska, drużyny, w ubiegłym sezonie 
prowadzonej przez obecnego trenera „Wełny” Krzysztofa Pance-
wicza. Na spotkaniu tym Nasza drużyna jawiła się jako faworyt, 
gdy tymczasem przeciwnicy figurowali na XIII miejscu w Tabeli. 
I tak też wydawało się w pierwszych minutach meczu, gdy bramkę 

zdobył Arkadiusz Dereżyński. Jednak wkrótce, czy to chcąc się 
pokazać przed byłym trenerem, czy tez mający wyjątkowo dobry 
dzień zawodnicy „Huraganu” objęli prowadzenie. Ostatecznie wy-
nik remisowy, strzałem z rzutu karnego ostatecznie na 2:2 ustalił 
Krzysztof Gryszczyński.

Po tym meczu, nasza „Wełna” spadła na 3 miejsce w Tabeli, 
a wyprzedziły ją: „Lubuszanin” Trzcianka i „Pelikan” Niechanowo.

- 8 listopada przed własną publicznością „Wełna” zagrała z  „Gro-
mem” Plewiska. W trakcie tego meczu Skoczanie pokazali ponownie 
dobrą grę, a wynikiem jej jest wygrana z rezultatem 4:1. Bramki 
dla skockiej ekipy strzelili: Jakub Ślósarczyk – 2 oraz Krzysztof 
Gryszczyński i Arkadiusz Dereżyński po 1.

Zgodnie z decyzją Okręgowego Związku Piłki Nożnej nasza 
drużyna 15 listopada awansem zagrała spotkanie wyjazdowe pla-
nowane w rundzie wiosennej. Przeciwnikami „Wełny” tym razem 
była „Lechia” Kostrzyn. Mecz ten zakończył się przegraną Skoczan 
z wynikiem 2:4, a strzelcami bramek dla „Wełny” byli: Arkadiusz 
Dereżyński i Radosław Modlibowski. 

Wynik tego meczu spowodował spadek skockiej drużyny na IV 
miejsce w Tabeli – na III miejsce awansował GKS Dopiewo. 

Edmund Lubawy

Skoczanie w Szachowych 
Mistrzostwach Powiatu

W niedzielę, 26 października w Miejskim Domu Kultury w Wą-
growcu odbyły się Zawody o Mistrzostwo Powiatu w Szachach.

Zawody odbyły się w kategoriach: seniorów, juniorów młodszych 
w wieku od oraz juniorów starszych. Odrębną punktacją objęto też 
panie. I we wszystkich tych kategoriach startowali Skoczanie.

W grupie seniorów zagrali Przemysław Sydow z Lechlinka, który 
zajął II miejsce i Bronisław Piechocki ze Skoków, który uplasował 
się na 6 pozycji. 

W grupie juniorów w wieku od 13 do 18 lat triumfowała miesz-
kanka Lechlinka Weronika Sydow a strażująca w grupie juniorów 
młodszych w wieku od 8 do 12 lat jej siostra Anita Sydow zajęła II 
miejsce. Występujący w tej grupie bracia Oliwier i Oskar Wichtowscy 
zajęli odpowiednio V i VI miejsca. 

W klasyfikacji kobiet Weronika Sydow zajęła I miejsce.
Edmund Lubawy

Zakończenie skockiej
Ligi orLIK

25 października zamknięto sezon Skockiej Ligi Orlika. Zwycięska 
drużyna - Bema Sport zostanie w przyszłym roku zgłoszona do roz-
grywek Pucharu Polski. Na oficjalnym podsumowaniu drużyna FC 
Fanatyk przygotowała niesamowitą oprawę - race, kolorowy dym, 
brawa i śpiewy oddały atmosferę rywalizacji i zapału zawodników, 
które towarzyszyły im przez całą ligę oraz były podziękowaniem dla 
organizatorów. Drużyny otrzymały dyplomy oraz puchary, wskazano 
także wyróżniających się zawodników:
- najlepszym strzelcem został Tobiasz Liciecki z FC Fanatyk,
- najlepszym zawodnikiem wybrano Tomasza Plucińskiego z FC 

Krecik Team,
- najlepszym bramkarzem okazał się Radosław Weichert z FC 

Kakulin 
- najmniej kartek za nieuczciwą grę zdobyła drużyna FC Akapulko.

Wszystkie drużyny zadeklarowały chęć udziału w rozgrywkach ha-
lowych.

Po podsumowaniu oficjalna tabela przedstawia się następująco:  
1. BemaSport, 2. FC Kakulin, 3. FC Fanatyk, 4. FC Fanatyk, 5. FC 
Krecik Team, 6. Proaction, 7. Oldboje Wełny, 8. The Reds, 9. FC 
Akapulko, 10. SK Galaxy, 11. Petarda Team, 12. Orange Power, 
13. Overmax

Kinga Świder
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Od 4 lutego 2009r Kołu przewodniczy 
Stanisław Kaczmarek, a jego założycielka-
mi były m.in. Janina Kuczyńska i Maria 
Kaczmarek – prywatnie matka obecnego 
przewodniczącego. Pierwszą przewodniczą-
cą Koła była Janina Kuczyńska, a po niej 
kolejno panie: Aleksandra Gurgul, Zofia 
Sprenger, Grażyna Szymkowiak, Aleksandra 
Łączyńska, Danuta Janecko i Danuta Bia-
łachowska.  O wszystkich tych paniach, jak 
również o byłych członkiniach, które wniosły 
ogromny wkład w rozwój Potrzanowa, a dzi-
siaj z różnych przyczyn nie mogą uczest-
niczyć w działalności Koła nie zapomnieli 
organizatorzy Uroczystości Jubileuszowej, tj 
Sołtys, Rada Sołecka i Zarząd Koła. Stąd też 
wspomniane panie stanowiły liczną grupę 
zaznaczająca swą obecność na sali.

Fenomenem potrzanowskiego Koła, jest 
nie tylko to, że przewodniczy mu pan Sta-
nisław. Jego członkiem jest też Sołtys Rafał 
Nowak, przy czym obaj panowie są też człon-
kami działającego przy Kole chóru i kabaretu. 

Po powitaniu uczestników spotkania, 
bogatą historię Koła przybliżył jego prze-
wodniczący. Z kolei z gratulacjami i ży-
czeniami dla Jubilata pospieszyli i na ręce 
Przewodniczącego Koła złożyli je uczestni-
czący w uroczystości goście, a byli to m.in.: 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Jerzy Kado, radny 
Sejmiku były Marszałek Województwa 
Stefan Mikołajczak, przewodniczący Rady 
Powiatu Wągrowieckiego Tadeusz Syno-
racki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Migasiewicz i radny powiatowy 
Stanisław Kida oraz gospodarze Gminy: 
Burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa oraz radni 
Stanisław Janecko i Antoni Wiśniewski. 
Do nich przyłączyli się: dyrektor Biblioteki 
Gminnej Elżbieta Skrzypczak, dyrektor 
Gimnazjum Wiesław Sierzchuła, właściciel 
Gospodarstwa Rybackiego Robert Kowa-
lewski, prezes OSP w Potrzanowie Michał 
Bochyński oraz inni. 

Jubileusz nie mógł odbyć się bez nagród 
i wyróżnień dla pań zasłużonych w działal-
ności Koła. I tak przyznaną na wniosek Soł-
tysa i Rady Sołeckiej przez władze Powiatu 

złoty jubileusz 
koła gospodyń wiejskich w potrzanowie

17 października 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie Jubileusz Pięćdziesięciolecia działalności 
świętowało Koło Gospodyń Wiejskich. 

Wągrowieckiego Nagrodą Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego uhonorowane zostały 
panie Janina Kuczyńska, Cecylia Kubia-
towicz i Lucyna Nowicka. Natomiast Listy 
Pochwalne otrzymały: Maria Kaczmarek, 
Aleksandra Gurgul, Zofia Springer, Gra-
żyna Szymkowiak, Aleksandra Łączyńska, 
Danuta Janecko, Danuta Białachowska, 
Monika Hauke. Każda z Pań obdarowana 
została piękną różą.

Świąteczny nastrój spotkania dopeł-
niła też część artystyczno-rozrywkowa. 
Były więc występy: dzieci i młodzieży ze 
Świetlicy Środowiskowej w Potrzanowie, 
zespołu wokalnego „Płomień” z Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie, Kariny 
Olejniczak i Mateusza Dońca z Biblio-
teki Gminnej w Skokach oraz Zespołu 
„Słowianki” z Kaliszan, a na zakończenie 
wystąpił Klown Kuki. 

Był też oficjalny toast za zdrowie pań 
i dalsze sukcesy w działalności Koła oraz tra-
dycyjny tort jubileuszowy, a całość Uroczy-
stości w dniu 17 października 2014r. dopełnił 
wspólny posiłek „Jubilatów” i ich gości.

P.S. Historię Koła Gospodyń Wiejskich 
w Potrzanowie szerzej omówiliśmy z okazji 
45-lecia Koła w „Wiadomościach Skockich” 
z miesiąca października 2009r. Zaintereso-
wani znajdą ją też w Jubileuszowym Folderze 
Wydanym z tej okazji przez Państwo Anitę 
i Rafała Nowaków przy współudziale redakcji 
„Głosu Wągrowieckiego”. 

Uroczystość dokumentują też zdjęcia 
i wpisy, które wzbogaciły prezentowane w jej 
trakcie Kroniki Koła.

Edmund Lubawy


