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27 listopada miała miejsce 
I inauguracyjna Sesja Rady Miej-
skiej Gminy Skoki VII Kadencji. 

Sesję rozpoczęło wręczenie 
przez Przewodniczącą Miejskiej 
Komisji Wyborczej Annę Rosin 
zaświadczeń o wyborze Radnego 
i Burmistrza. W dalszej kolejno-
ści Radni i Burmistrz złożyli ślu-
bowanie. W głosowaniu tajnym 
Rada wybrała spośród siebie 
Przewodniczącego Rady oraz 
jego zastępcę. Przewodniczą-
cym został ponownie Zbigniew 
Kujawa, a Wiceprzewodniczącą 
Wiesława Surdyk-Fertsch.

Nowo wybranej Radzie oraz 
Burmistrzowi życzymy wza-
jemnego zrozumienia i owocnej 
pracy na rzecz Gminy Skoki i jej 
mieszkańców. 

Karolina Stefaniak

ZAPRZYSIĘŻENIE RADY ORAZ BURMISTRZA
VII KADENCJI 2014-2018
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„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Sternal Igor 10.11.2014 
Krzyżanowska Lena 12.11.2014 
Kanikowski Wiktor 12.11.2014 
Giza Maja 10.11.2014 
Pawlak Antonina 16.11.2014 
Bochyński Franciszek 21.11.2014 
Bejma Iga 19.11.2014 
Szczurek Łucja 12.11.2014 

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:
Piasek Ryszard i Smusz Beata 
Witkowski Piotr i Ratajczak Aleksandra
Kurzawa Dominik i Cofta Agnieszka
Rakowski Tomasz i Przybylska Daria
Stefański Artur i Pawlak Maria

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:

Zajączkowska Teresa ur. 1950 - Skoki zm. 14.11.2014 
Nowakowski Mirosław ur. 1959 - Rościnno zm. 11.11.2014 
Nowakowski Olgierd ur. 1960 - Skoki zm. 15.11.2014 
Zaganiaczyk Janina ur. 1925 - Skoki zm. 15.11.2014 
Biedna Marianna ur.1923 - Roszkowo zm.17.11.2014 
Szawuła Ewa ur.1966 - Skoki zm. 02.12.2014 
Babrakowski Jan ur. 1936 - Skoki zm. 27.11.2014

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. 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
Bądź widoczny na drodze!

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

OFERTA PRACY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach 

poszukuje pracownika na stanowisko:
DYŻURNY POGOTOWIA 

WODNO - KANALIZACYJNEGO
WYMAGANIA:

•	 wykształcenie kierunkowe w zakresie budowy i 
remontów wewnętrznych i zewnętrznych wodociągowo-
kanalizacyjnych,

•	 prawo jazdy kat. B,
•	 min. 3 lata doświadczenia w podobnej branży,
•	 duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych robót,
•	 umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, 

normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań 
zawodowych,

•	 umiejętność w dobieraniu materiałów, armatury, sprzętu 
oraz przyrządów kontrolno – pomiarowych,

•	 umiejętność montowania uzbrojenia i urządzeń kontrolno – 
pomiarowych na przewodach instalacji sanitarnych,

•	 umiejętność wykonywania robót związanych z konserwacją, 
naprawą i modernizacją instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach oferuje umowę tylko 
na czas określony.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ NA E-MAIL: zwikskoki@onet.pl, 
DROGĄ POCZTOWĄ (ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, 
UL. JANA PAWŁA II 43A, 62-085 SKOKI) LUB OSOBIŚCIE.
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: 24 GRUDNIA 2014 ROKU
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zgodnych z jej 
profilem działania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych”.

PUNKT 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK)

ul. Rogozińska 10a • 62-085 Skoki
tel. 61 812 44 61

czynny od wtorku do soboty w godz. od 8:00 do 16:00
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

Każdy mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego przekazania do PSZOK-u 
odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie swojego gospodarstwa 
domowego. Do punktu tego można przekazywać następujące rodzaje od-
padów:
- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji
- odpady wielkogabarytowe np. meble 
- zużyte opony
- leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów niewymaga-

jących pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
Warunkiem przekazania odpadów do PSZOK jest ich dostar-

czenie we własnym zakresie.
W punkcie tym można również odbierać worki do selektywnego groma-

dzenia odpadów komunalnych, harmonogram odbioru odpadów.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I SUROWCÓW WTÓRNYCH DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2015 ROKU 

OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ ZUKiT ROGOŹNO
REJON 1. Miasto Skoki
Ulice: Topolowa, Antoniewska, Piła Młyn, Kościuszki, Akacjowa, Głowackiego, Brzozowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Jesionowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Sosnowa, Świerkowa, Polna do grobli na rzece Wełna, Osiedlowa, Dojazd, Dolna, Falista, 
Górna, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa, Okrężna, Podgórna, Poprzeczna,  Rakojedzka, Różana, Tulipanowa, Bliska
Wsie: Rakojady, Nadmłyn, Kakulin, Kuszewo, Jabłkowo, Pomarzanki, Raczkowo, Jagniewice, Glinno, Bliżyce, Wysoka, Niedarzyn, 
Antoniewo Górne,  Antoniewo.

RODZAJ 
ODBIERANYCH 

ODPADÓW

DZIEŃ 
TYGODNIA

2015 rok  / * - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE ŚRODA 7 i 21 11 i 25 11 i 25 8 i 22 6 i 20 3 i 17 1 i 15   

i 29 12 i 26 9 i 23 7 i 21 4 i 18 2 i 16

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PIĄTEK

2 i 16   
i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 8 i 22 5 i 19 3 i 17   

i 31 14 i 28 11 i 25 9 i 23 6 i 20 4 i 18

SZKŁO 30 27 27 24 22 19 31 28 25 23 20 18

TWORZYWA 
SZTUCZNE, METAL, 

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

16 13 13 10 8 i 22 5 i 19 3 i 17   
i 31 14 i 28 11 i 25 9 6 4

PAPIER TEKTURA 16 13 13 10 8 5 17 14 11 9 6 4

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE 67 261 71 77 do godz 15.00  601742676 , 691938882
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY PRZY UL.ROGOZIŃSKIEJ 10 A W SKOKACH

OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.  
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-22:00.

REJON 2. Miasto Skoki
Ulice: Kościelna, Kręta, Pl. Kościelny, Pl. Powstańców Wielkopolskich, Rynkowa, Plac Strażacki, Jana Pawła II, Ogrodowa, 
Łąkowa, Kazimierza Wielkiego, Ciastowicza, Przylesie, Rogozińska, Poznańska, Rościńska, Pogodna, Wodna, Krańcowa, Wąska, 
Boczna, Piaskowa, Krótka, Parkowa, Strumykowa, Zamkowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Wczasowa, Roszkówko 
do komisu, Wągrowiecka, Dąbrowskiego, Dworcowa.

RODZAJ 
ODBIERANYCH 

ODPADÓW

DZIEŃ 
TYGODNIA

2015 rok     / * - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE ŚRODA 7 i 21 11 i 

25
11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17 1 i 15   

i 29
12 i 
26 9 i 23 7 i 21 4 i 18 2 i 16

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PIĄTEK

9 i 23 6 i 20 6 i 20 3 i 17
i 30*

15 i 
29

12 i 
26

10 i 
24 7 i 21 4 i 18 2 i 16   

i 30
13 i 
27

11 i 
23*

SZKŁO 23 20 20 30* 29 26 24 21 18 30 27 23*

TWORZYWA SZTUCZ-
NE, METAL, OPAKO-

WANIA WIELO-
MATERIAŁOWE

9 6 6 17 15 i 
29

12 i 
26

10 i 
24 7 i 21 4 i 18 16 13 5

PAPIER TEKTURA 9 6 6 17 15 12 10 7 4 16 13 5

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE 67 261 71 77 do godz. 15.00 601742676 , 691938882.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY PRZY ULICY ROGOZIŃSKIEJ 10 A W SKOKACH

 OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-22:00.
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REJON 3.; ROD HCP, Karolewo wieś, Szczodrochowo wieś, ROD Semafor, Sława Wlkp. wieś, ROD Sława, Brzeźno, Sławica wieś, 
Niedźwiedziny, Sława Wlkp. ADM Szamotuły, Rejowiec.
Mały samochód trudne dojazdy: wsie: Karolewo działki /ul. Polna/, PZW Troć, Ignacewo wieś, ROD Semafor, ROD Sława Wlkp.,  
Betonka 3,5 km, Dzwonowo Leśne, Dzwonowo, Miączynek,  Gozdowiec, Sławica działki.

RODZAJ 
ODBIERANYCH 

ODPADÓW

DZIEŃ 
TYGODNIA

2015  rok    /  * -  oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny /

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

PONIE-
DZIAŁEK 5 i 19 2 i 16 2 i 16  

i 30 
13 i 
27

11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17  

i 31 
14 i 
28

12 i 
26 9 i 23 7 i 21

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PONIE-
DZIAŁEK

5 i 19 2 i 16 2 i 16  
i 30

13 i 
27

11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17  

i 31
14 i 
28

12 i 
26 9 i 23 7 i 21

SZKŁO 19 16 16 27 25 22 20 23 28 26 23 21

TWORZYWA 
SZTUCZNE, METAL, 

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

5 2 2 13 11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17  

i 31
14 i 
28 12 9 7

PAPIER TEKTURA 5 2 2 13 11 8 6 17 14 12 9 7

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE 509 922 634 i 509 922 635
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY PRZY UL.ROGOZIŃSKIEJ 10 A W SKOKACH

OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-22:00.

REJON 4. wsie:  Chociszewko, Chociszewo, Łosiniec, Roszkowo, Lechlinek, Lechlin, Grzybowice, Grzybowo wieś/z pominięciem  
działek/, Stawiany, Pawłowo Skockie, Rościnno /z pominięciem działek przy jez. Budziszewskim/, Roszkówko od strony Rościnna 
i Lechlina, Lechlin  Huby.

RODZAJ ODBIERANYCH 
ODPADÓW

DZIEŃ 
TYGODNIA

2015  rok   /  * - oznacza  odbiór  zastępczy  za dzień świąteczny /

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE ŚRODA 7 i 21 11 i 

25
11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17 1 i 15   

i 29
12 i 
26 9 i 23 7 i 21 4 i 18 2 i 16

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PIĄTEK

2 i 16   
i 30

13 i 
27

13 i 
27

10 i 
24 8 i 22 5 i 19 3 i 17   

i 31
14 i 
28

11 i 
25 9 i 23 6 i 20 4 i 18

SZKŁO 30 27 27 24 22 19 31 28 25 23 20 18

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METAL, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

16 13 13 10 8 i 22 5 i 19 3 i 17   
i 31

14 i 
28

11 i 
25 9 6 4

PAPIER TEKTURA 16 13 13 10 8 5 17 14 11 9 6 4

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE      509 922 634     509 922 635
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY PRZY UL.ROGOZIŃSKIEJ 10 A W SKOKACH

OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-22:00.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I SUROWCÓW WTÓRNYCH DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2015 ROKU 

OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ ZUKiT ROGOŹNO

W 2015 NIE ULEGNIE ZMIANIE 
FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY 

Z TERENU GMINY SKOKI
Od 1 stycznia 2015 roku odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy 

Skoki odbierała będzie firma: Zakład Usług Komunalnych i Trans-
portowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64 – 610 Rogoźno.

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem zamówienia był „odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z terenu Gminy Skoki w 2014 roku od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne”. W ramach ww. przetargu złożono trzy oferty:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., 
ul. Szałwiowa 34A/2, 62 – 064 Plewiska 
cena oferty: 1 153 440,00 zł brutto
- Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński
ul. Rogozińska 10, 64 – 610 Rogoźno
Cena: 1 487 133 zł brutto  
- REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec
ul. Skocka 13A, 62-100 Wągrowiec
Cena oferty 1 643 016,96 zł brutto
Dnia 12 listopada 2014 o godzinie 12.15 nastąpiło otwarcie ofert.  

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia oferta złożona przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 
34A/2, 62 – 064 Plewiska została wykluczona i odrzucona z powodu 
niespełniania wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Komunal-
nych i Transportowych Henryk Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64 – 610 
Rogoźno. 

Kinga Lubawa 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI 
podaje do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Skokach 
Oznaczenie nieruchomości 
według katastru oraz  
księgi wieczystej 

Działka nr 1146/21 w Skokach w rejonie ul. Topolowej, 
zapisana w PO1B/00046833/2
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu )

Powierzchnia 
nieruchomości

0,2854 ha

Opis nieruchomości Grunt położony bezpośrednio przy granicy działki nr 
1146/5, na której zlokalizowana jest oczyszczalni ścieków

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i zagospodarowania 
przestrzennego

Działka nie ma określonego przeznaczenia w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego z powodu utraty 
ważności tego opracowania .
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
działki usytuowane są  na obszarach zabudowy jedno-
lub wielorodzinnej, zabudowy usługowej, z możliwością 
wprowadzenia nieuciążliwej działalności produkcyjnej

Termin zagospodarowania Nie jest ustalony
Cena działki 70.600,00zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy sześćset 

00/100złotych)
Obciążenia działek Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. 

Topolowa. Nieruchomość nie jest obciążona.
Termin wniesienia 
należności

Należność za działkę winna znajdować się na koncie 
Gminy Skoki najpóźniej na dzień przed wyznaczonym 
terminem umowy notarialnej.

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

Działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34.1 
pkt.1 i pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia 
nieruchomości wymienionych w wykazie na podstawie 
art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 
poz.518) i zainteresowane są nabyciem nieruchomości, 
winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
ogłoszenia wykazu złożyć stosowny wniosek w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.
Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925815 
lub 8925814

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

REJON 5. wsie: Potrzanowo, Budziszewice. 
Mały samochód trudne dojazdy: Potrzanowo, Budziszewice, Grzybowo działki za ośrodkiem Aresztu Śledczego, Grzybowo  
działki w lesie, Rościnno działki przy J. Budziszewskim, Roszkówko.

RODZAJ ODBIERANYCH 
ODPADÓW

DZIEŃ 
TYGODNIA

2015 rok         / * -    oznacza odbiór  zastępczy za dzień  świąteczny/

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE ŚRODA 7 i 21 11 i 

25
11 i 
25 8 i 22 6 i 20 3 i 17 1 i 15   

i 29
12 i 
26 9 i 23 7 i 21 4 i 18 2 i 16

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

PIĄTEK

9 i 23 6 i 20 6 i 20 3 i 17
  i 30*

15 i 
29

12 i 
26

10 i 
24 7 i 21 4 i 18 2 i 16   

i 30
13 i 
27

11 i 
23*

SZKŁO 23 20 20 30* 29 26 24 21 18 30 27 23*

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METAL, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

9 6 6 17 15 i 
29

12 i 
26

10 i 
24 7 i 21 4 i 18 16 13 5

PAPIER TEKTURA 9 6 6 17 15 12 10 7 4 16 13 5

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE  509 922 634 i 509 922 635
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CZYNNY PRZY UL. ROGOZIŃSKIEJ 10 A W SKOKACH

OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00, ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-22:00.
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ
KADEncJI 2014-2018

27 listopada 2014r. odbyła się zwołana Postanowieniem nr 66/14 
Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 25 listopada 2014r. I sesja nowo 
wybranej Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Otwarcia sesji, zgodnie z art.20 pkt.2c ustawy o samorządzie 
gminnym dokonał najstarszy wiekiem radny Roman Witek, który 
też poprowadził pierwszą część porządku obrad. Ale, same obrady 
Rady poprzedziło odśpiewanie przez wszystkich obecnych Hymnu 
Państwowego oraz wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej Annę Rosin wszystkim nowo wybranym, a więc: radnym 
i burmistrzowi zaświadczeń o wyborze.

Z kolei prowadzący obrady radny Witek poinformował, że zgodnie 
z art.23a ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu składają ślubowanie, a następnie omówił 
sposób ślubowania.

Samo ślubowanie odbyło się w ten sposób, że radny Witek odczytał  
Rotę ślubowania, którą cytuję: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
po czym najmłodsza wiekiem radna Anna Matuszak odczytywała 

alfabetycznie  nazwiska radnych, a każdy radny odpowiadał słowami 
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. W momencie ślubowania radnej 
Matuszak, jej nazwisko odczytał radny Witek, a ona wypowiedziała 
słowa „Ślubuje, tak mi dopomóż Bóg”.      

W kolejnym punkcie porządku obrad prowadzący obrady radny 
Witek poinformował, że zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie 
gminnym „objęcie obowiązków przez  burmistrza następuje z chwilą 
złożenia wobec rady ślubowania.

Teraz też burmistrz elekt Tadeusz Kłos złożył ślubowanie słowa-
mi- cytuję:

„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuje, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak 
mi dopomóż Bóg”.

W związku ze złożonymi ślubowaniami, zgodnie z postanowieniami 
ustawy o samorządzie gminnym radni i burmistrz objęli swe funkcje.

Następnie prowadzący obrady przystąpił do wyboru przewodniczą-
cego i  wiceprzewodniczącego Rady.

Teraz też w sposób jawny wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: 
Jerzy Dembiński - przewodniczący oraz: Stanisław Kaniewski i Wiesław 
Nowak –  członkowie, która to Komisja już w sposób tajny przepro-
wadziła odrębne wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady, a po zakończeniu swej, pracy ogłosiła, że: Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Gminy Skoki wybrany został radny Zbigniew Kujawa, 
a Wiceprzewodniczącą radna Wiesława Surdyk - Fertsch. 

W/w wybory znalazły potwierdzenie w podjętych przez Radę uchwa-
łach, tj. w: 

- Uchwale nr I/1/2014  stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady  
Miejskiej Gminy Skoki.

- Uchwale  nr I/2/2014  z dnia 27 listopada 2014 r. stwierdzającej 
wybór  wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Obradom towarzyszyły gratulacje wyboru pod adresem radnych 
oraz Burmistrza, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, 
po których  Przewodniczący  przekazał radnym zaproszenia na II sesję 
oraz projekt budżetu Gminy na rok 2015.

Na w/ w ustaleniach I sesję Rady Miejskiej zakończono.

4 grudnia 2014 r., z udziałem 15 – tu radnych, tj. pełnego składu  
Rady, odbyła się II sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom 
przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił 
radny Piotr Babrakowski. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 5 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr II/3/2014 w sprawie składu osobowego oraz wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła, że jej Komisje Rewizyjną tworzyć będą 

radni: Janecko Stanisław – jako przewodniczący oraz członkowie: Ba-
brakowski Piotr, Dembiński Jerzy, Kaniewski Stanisław i Witek Roman.

2. Uchwałę nr II/4/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych 
oraz wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

W/w uchwałą Rada ustaliła składy osobowe i dokonała wyboru 
przewodniczących swych Komisji utworzonych do analizowania 
w imieniu Rady i na jej potrzeby problemów i zagadnień o charakterze 
resortowym. 

Zgodnie z postanowieniem tej uchwały w kadencji 2014 – 2018 
będą działały:
 - Komisja  Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, w składzie:
Dembinski Jerzy – przewodniczący oraz: Deminiak Franciszek, Ja-

necko Stanisław, Kujawa Zbigniew i Nowak Wiesław – członkowie.
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 

Porządku Publicznego i Inwentaryzacji, w składzie:
Kozłowska Maria - przewodnicząca oraz: Grabiński Paweł, Kaniewski 

Stanisław, Sommerfeld Arkadiusz i Witek Roman – członkowie.
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, w składzie:
 Sawińska Jolanta - przewodnicząca oraz: Babrakowski Piotr, Kramer 

Alicja, Matuszak Anna i Surdyk - Fertsch Wiesława – członkowie.
3. Uchwałę nr II/5/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta i Gniny w Skokach. 
W/w uchwałą Rada ustaliła, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagrodzenia pracowników 
samorządowych miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gmi-
ny wyniesie 12.100,00 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze 5.900,00 
zł brutto i będzie o 780,00 zł wyższe od wynagrodzenia pobieranego 
w trakcie minionej kadencji Rady.

Ustalając w/w wynagrodzenie wzięto pod uwagę wielkość gminy i zło-
żoność problemów jakie na jej terenie występują, jak i fakt że ostatnia 
regulacja wynagrodzenia Burmistrza miała miejsce 2 grudnia 2010 

4. Uchwałę nr II/6/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela i zastępcy 
przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W / w uchwałą Rada ustaliła, że Przedstawicielem Gminy Skoki 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie Wiceprze-
wodnicząca Rady – radna Wiesława Surdyk - Fertsch, a Zastępcą 
Przedstawiciela - radny Wiesław Nowak.  

5. Uchwałę nr II/7/2014 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w spra-
wie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina.

Uchwałą tą Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina.

Aglomeracja Murowana Goślina utworzona została dla realizacji  
zadania w zakresie budowy kanalizacji  sanitarnej w ramach Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i wyznacza tereny objęte budową 
ze środków Unii Europejskiej. Wprowadzana obecnie zmiana granic  
aglomeracji podyktowana jest wystąpieniem różnic pomiędzy załącz-
nikiem graficznym a częścią opisową uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Nr XVIII/301/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku  oraz 
potrzebą uaktualnienia danych dotyczących wytwarzanego ładunku 
ścieków przez przemysł oraz uaktualnieniem danych dotyczących ilości 
mieszkańców i miejsc noclegowych.

Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokółami w/w sesji Rady za-
interesowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki 
na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy na stanowisku ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

Edmund Lubawy

II SESJA RADY MIEJSKIEJ
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Skwer rekreacyjno–sportowy 
przy kompleksie szkół i Bibliotece 

Publicznej w Skokach! 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania z pierwszej na 

terenie Gminy Skoki siłowni zewnętrznej. Siłownia znajduje się przy 
nowo rozbudowanym budynku Gimnazjum i nowej siedzibie Biblioteki 
Publicznej w Skokach.   

Zachęcamy o dbałość o własne ciało, rozwój w sobie pasji zdrowego 
trybu życia. Siłownia zewnętrzna to alternatywne podejście do sposobu 
aktywności fizycznej. Dzięki niej zapraszamy do treningu siłowego na 
wolnym powietrzu. Jeszcze łatwiej i przyjemniej będą mogli Państwo 
utrzymać kondycję i dobre samopoczucie, a przede wszystkim poprawić 
jakość swojego życia. Urządzenia są bezpieczne i odporne na warunki 
atmosferyczne, służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha 
i pleców, poprawiając koordynację i krążenie krwi. 

Działajcie aktywnie, 
stawiajcie na zdrowy tryb życia!

Obok wspomnianej już siłowni zewnętrznej przy kompleksie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum oraz nowej siedziby Biblioteki Publicznej 
w Skokach znajduje się najnowocześniejszy w naszej Gminie plac 
zabaw dla dzieci. 

Sąsiedztwo szkół, nowoczesnej multimedialnej Biblioteki, siłowni 
zewnętrznej oraz placu zabaw dale możliwość m.in. rodzinnego spę-
dzenia wolnego czasu w harmonii ciała i umysłu. Samorząd Gminy 
Skoki od wielu lat dba o swoich mieszkańców, zapewniając im nie 
tylko coraz lepsze drogi, wodociągi, oświetlenie ulic i inną niezbędną 
do życia infrastrukturę. Dużo środków inwestowanych jest także w tzw. 
„wolny czas” zarówno poprzez infrastrukturę jak i imprezy kultural-
no-rekreacyjno- sportowe. Prężnie działająca Biblioteka sprawiła, iż 

występują u nas gwiazdy największego polskiego formatu. Wiele im-
prez sportowych, wiecznie „okupowany” Orlik oraz cała masa rajdów 
rowerowych i wycieczek pieszych to wyjście naprzeciw potrzebom 
mieszkańców związanym z ogromnym ostatnio ogólnoświatowym 
trendem na aktywność fizyczną. 

Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy Bibliotece powstały dzięki 
dofinansowaniu w kwocie ok. 350 tyś ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Spędzanie wolnego czasu to także aktywne zabawy z naszymi dzieć-
mi, Gmina Skoki od wielu lat dostrzega to i dlatego m.im. realizuje 
inwestycje związane z budową placów zabaw wspomniany powyżej 
plac jest piątym na terenie miasta Skoki, poprzednie istnieją od wielu 
lat i ulegają ciągłym modernizacjom tj. przy ul. Polnej, ul. Podgór-
nej- Poprzecznej, ul. Krętej oraz przy Przedszkolu Samorządowym 
w Skokach. Pozostałe 14 placów zabaw znajduje się na terenie Gminy 
w miejscowościach: Rościnno, Roszkowo, Rakojady, Raczkowo, Sta-
wiany, Sławica, Sława Wielkopolska, Pawłowo Skockie, Niedźwiedziny, 
Lechlin, Jagniewice, Glinno, Chociszewo i Brzeźno. 

Placów zabaw będzie przybywać, Gmina pozyskała do tej pory blisko 
200 tyś zł środków zewnętrznych na ten cel. Tylko przykro czasem, jak 
trzeba naprawiać szkody wyrządzone przez wandali, najlepiej obrazuje 
to zdjęcie, nic dodać nic ująć!

Karolina Stefaniak 

Nowa Droga w Rejowcu 
Mieszkańcy miejscowości Rejowiec mogą cieszyć się nową drogą, 

która idzie niemalże przez całą wieś. 
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W dniu 27 listopada 2014 Gmina Skoki dokonała pozytywnego 
odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w Rejowcu. 
Wykonawcą robót była Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa 
„BADERA” z siedzibą w miejscowości Dalachów.

Zakres robót obejmował budowę nawierzchni drogi z kostki betono-
wej na długości 748m i kanalizacji deszczowej o długości 199m. Koszt 
tego zadania to 506.453,72 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana 
ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 86.000zł.

Adam Zdanowski 

Podziękowania
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Skoki, którzy czynnie uczestniczą 

w nowym systemie gospodarowania odpadami i bardzo dobrze wywią-
zują się z obowiązku segregowania odpadów. 

Obraz dojrzałej świadomości ekologicznej wskazuje dołączone 
zdjęcie z dnia odbioru odpadów tj. 12 grudnia 2014. 

Kinga Lubawa 

Nowy parking przy dworcu
Jeszcze wczesną jesienią przystąpiono do uporządkowania terenu 

tzw. „starej ładowni ” kolejowej w Skokach. Wywieziono śmieci i gruz, 
powierzchnię wyrównano i zasiano trawę. Dodatkowo dla poprawienia 
bezpieczeństwa usunięto martwe gałęzie z rosnących nieopodal topoli 

i naprawiono oświetlenie uliczne. Powstały nowe, wygodne miejsca 
parkingowe z których korzysta coraz więcej osób. W ten sposób” od-
ciążona” została ulica Dworcowa, a to pozwali na utrzymanie porządku 
wzdłuż opłotowania dworca przy użyciu mechanicznej zamiatarki.   

Szanowni Kierowcy ! Przypominamy o obowiązkowym przestrzega-
niu znaków „zakazu postoju”.

Ryszard Kobus 

Nowe drzewa i krzewy 
Jesienią tego roku dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

Prace były wykonywane na terenie miasta Skoki, w rejonie ulic: 

Kościelnej (targowisko), Jana Pawła II, Rakojedzkiej, Podgórnej 
oraz w miejscowościach Budziszewice, Brzeźno, Kuszewo, Lechlinek, 
Łosiniec, Niedźwiedziny i Pawłowo Skockie. 

Materiał szkółkarski składał się z takich gatunków jak: Wierzba biała, 
Głóg jednoszyjkowy, Dereń biały, Winobluszcz pięciolistkowy, Robinia 
biała, Dąb bezszypułkowy, Czereśnia ptasia, Jarząb pospolity, Jarząb 
szwedzki, Brzoza brodawkowata, Żywotnik zachodni (Smaragd), 
Berberys Thunberga, Tawuła wczesna oraz Pęcherznica kalinolistna.

Wprowadzona roślinność zwiększyła bioróżnorodność środowiskową 
oraz zwiększyła walory estetyczne w architekturze krajobrazu gminy.

Krzysztof Mańka 

Nowa droga w Jabłkowie
Sprzyjające warunki atmosferyczne panujące w m-cu grudniu br. 

pozwoliły zakończyć ostatnią inwestycję drogową realizowaną przez 
Gminę Skoki w 2014 

W Jabłkowie droga gminna o nawierzchni gruntowej na długości 
1004m została utwardzona kruszywem, które będzie stanowiło pod-
budowę pod nawierzchnie bitumiczną.

Prace drogowe wykonywał Zakład Wielobranżowy „TRANS-
-BRUK” z siedzibą w miejscowości Nekla. Koszt tego zadania to  
323.368,97 zł brutto.

UWAGA!!!
Urząd Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 

że z dniem 1 stycznia 2015 
zamknięty zostanie rachunek Urzędu w banku PKO. 

Właściwym do wpłaty pozostaje rachunek w Banku Spółdzielczym 
Gniezno o/ Skoki nr: 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001.
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Jednym z projektów jest „Centrum targowo-parkingowego w Sko-
kach” - inwestor Gmina Skoki. Wartość: 2.467.050,22 zł, dofinanso-
wanie 1.000.000 zł. 

W miejscu istniejącego lecz zdegradowanego targowiska w centrum 
Skoków, malowniczo położonego obszaru pomiędzy kościołem a tere-
nami zielonymi tzw. Morasiem oraz rzeką Małą Wełną postanowiono 
wybudować nowoczesne centrum targowo - parkingowe. Realiza-
cję inwestycji zakończono na przełomie 2013/2014. Można śmiało 
powiedzieć, że zostały spełnione jej założenia, czyli poprawa ładu 
i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Nowe targowisko stało się 
oprócz swojej podstawowej funkcji m.in. miejscem organizacji imprez 
sportowo - rekreacyjnych.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się inwestycje zwią-
zane ze zbiornikami wodnymi i towarzyszącą im infrastrukturą. Stawy 
te budowano bądź rewitalizowano pod kontem malej retencji, walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych, a także jako atrakcja turystyczna z myślą 
zorganizowania łowisk dla wędkarzy. Łącznie dofinansowano 6 projek-
tów, podpisując umowy na kwotę dofinansowania łącznie blisko 830 
tys. zł, o całkowitej wartości inwestycji ponad 1,3 mln zł. 

Są TO PROJEKTy:
1.Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczo-

drochowie - Gmina Skoki.

2.Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę 
obiektów małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo - 
Łukasz Kantorski.

3.Budowa łowiska dla wędkarzy oraz innych obiektów małej in-
frastruktury turystycznej w miejscowości Roszkowo gmina Skoki 
- Bartosz Wołkow.

4.Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rościnno - An-
drzej Wołkow. 

5.Budowa stanicy wędkarskiej przy istniejącym łowisku turystycz-
nym typu złów i wpuść - Krzysztof Mańka. 

6.Budowa obiektu małej retencji w miejscowości turystycznej Potrza-
nowo dla zachowania funkcji gruntów rolnych przez tereny sąsiadujące 
z miejscem inwestycji - Daniel Greser.

Powodzeniem  wśród mieszkańców Gminy Skoki cieszyły się także 
projekty związane z działalnością gastronomiczną. Były to zarówno 
nowe inwestycje jak i modernizacja oraz rozwój już istniejących. 
Łącznie dofinansowano 3 projekty, podpisując umowy na kwotę dofi-
nansowania łącznie ponad 620 tys zł, o całkowitej wartości inwestycji 
blisko 2 mln zł. 

Są TO PROJEKTy:
1. Gospodarstwo agroturystyczne- dom weselny w Sławicy - Zbigniew 

Kamiński. 

2. Adaptacja lokalu oraz zakup wyposażenia i środka transportu 
w celu rozszerzenia działalności gastronomicznej w zakresie usług 
cateringowych i obsługi imprez okolicznościowych oraz utworzenia 
wypożyczalni rowerów w Sławie Wlkp - Alina Majewska. 

GMInA SKOKI SKUTEcZnIE SIĘGA PO UnIJnE ŚRODKI 
Z OSI 4 PO RYBY 2007-2013

Przynależność Gminy Skoki do Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” dała możliwość ubiegania się o dofinansowanie pro-
jektów w ramach PO RyBy. Mieszkańcy oraz Samorząd Gminy Skoki doskonale sobie z tym poradzili. Podpisano 
umowy na realizacje 13 projektów na blisko 3.500.000 zł, w tym Gmina Skoki na 1.067.000 zł dofinansowania. W skali 
7 gmin daje to 2 miejsce! Całkowita wartość wszystkich operacji na terenie Gminy Skoki to ponad 8.800.000 zł. 
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3. Zakup wyposażenia dla powstającej kuchni cateringowej w miej-
scowości Skoki - Bartosz Wołkow.
Bardzo ciekawą inicjatywą wykazał się mieszkaniec Jabłkowa. Posta-

nowił przekształcić swoje gospodarstwo w niepubliczny Dom Pomocy 
Społecznej. Jak pokazują demografowie nasze społeczeństwo będzie 
się starzeć, przybywać będzie osób, które w jesieni swojego życia będą 
potrzebować opieki. 

Na realizację projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku 
inwentarskiego i części budynku gospodarczego na niepubliczny 
dom pomocy społecznej z rozbudową i przebudową w miejscowości 
Jabłkowo, gm. Skoki - Mateusz Kozłowski podpisał umowę na kwotę 
dofinansowania w wysokości 300.000,00 zł, a wartość całego zadania to 
907.536,16 zł. Inwestycja ta jest jeszcze na etapie realizacji.

Ponad 140 ha zajmują na terenie Gminy Skoki stawy rybne stano-
wiące Gospodarstwo Rybackie w Skokach. Obszar stawów rybnych 
niewątpliwie ma duży wpływ na przyrodę go otaczającą, stanowi także 
istotny element skockiego krajobrazu od blisko 40 lat.  Gospodarstwo 
Rybackie Skoki Sp. z.o.o. podpisało umowy na dwa przedsięwzięcia 
realizowane na swoim obszarze, na łączną kwotę dofinansowania ponad 
650 tys. zł, o łącznej wartości ponad 2 miliony złotych, są to projekty:

1. Budowa hali i uruchomienie w niej punktu skupu runa leśnego, 
ziół, szyszek, żołędzi, kasztanów, orzechów laskowych, aronii, czarnego 
bzu, głogu, dzikiej róży, trzciny suszenie tych produktów, odsprzedaż 
oraz drobna wytwórczość.

2. Budowa i utworzenie stanicy wędkarsko-myśliwskiej stanowiącej 
bazę noclegowo-gastronomiczną na terenie Gospodarstwa Rybackie-
go Skoki.

Karolina Stefaniak 

TERAŹNIEJSZOŚĆ ORAZ HISTORIA 
W INTERNECIE!

Posiadanie konta na Facebooku czy Tweterze stało się 
nie zwykle popularne. Także firmy, stowarzyszenia oraz instytucje 
publiczne dostrzegły w tym narzędziu ogromną siłę odziaływania.

Tak też jest w Gminie Skoki. Swoje konto na Facebooku ma Bi-
blioteka Publiczna w Skokach. Gmina Skoki oprócz konta na FB ma 
także swój profil na Twitterze. Serdecznie zapraszamy do polubienia 
tych stron i śledzenia umieszczanej tam treści. Za każde Lubię to! lub 
udostępnienie dalej informacji bardzo dziękujemy.

Ciekawą stroną na Facebooku jest profil pn. „Miłośnicy Ziemi 
Skockiej” założony przez pasjonatów historii naszej Gminy pod koniec 
2013. Zobaczycie tam Państwo dużo historycznych zdjęć ze Skoków 
oraz okolic. Często można tam odnaleźć siebie, swoich rodziców, 
dziadków czy znajomych. Autorzy strony będą wdzięczni za polubienie 
profilu oraz za przekazane przez Państwa zdjęcie dokumentujące życie 
i historię tego terenu. 

Karolina Stefaniak 

PODATEK ROLNY
„Uchwałą nr XL/304/2014 z dnia 4 listopada z 2014 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego” Rada 
Miejska średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r na kwotę 61,37 
zł za 1 dt obniżyła do kwoty 55 zł za 1 dt.

Oznacza to, że podatek rolny na terenie Miasta i Gminy Skoki 
pozostaje bez zmian w stosunku do lat 2012-2014 i wynosić będzie: 

- 137.50 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym oraz
- 275 zł za 1 ha fizyczny działki rolnej.

PODATEK LEŚNY
Rada Miejska postanowiła, w roku 2015 dla ustalenia podatku 

leśnego na terenie Miasta i Gminy Skoki obowiązywać będą, tak jak 
w całym kraju, średnie ceny sprzedaży drewna ogłoszone w „Komuni-
kacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014” 
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 
2014, tj. 188,85 zł za 1 m3.

Oznacza to, że podatek leśny w roku 2015 od 1 ha lasu w wieku 
powyżej 40 lat wynosił będzie 41,547 zł.

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Zgodnie z postanowieniem rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2014 

stawki innych podatków i opłat lokalnych nie ulegają zmianie i pozo-
stają identyczne jak w roku 2014.

Zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2014r 
podatki i opłaty lokalne w roku 2015 nie ulegają zmianie i pozostają 
identyczne jak w roku 2014. Dotyczy to:

- podatku od nieruchomości, który pozostaje na poziomie ustalonym 
„Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/220/2013 z dnia 22 października 
2013r w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomo-
ści”. Stawki tego podatku szczegółowo omówiliśmy w „Wiadomościach 
Skockich” nr 11 z listopada 2013r. 

- podatku od środków transportowych, który pozostaje na poziomie 
określonym w „Uchwale Rady Miejskiej nr XXXII/233/2013 z dnia 
3 grudnia 2013r w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków 
transportowych”. Szczegółowe omówienie tej Uchwały oraz stawek 
podatku od środków transportowych zamieściliśmy w nr 1 „Wiadomości 
Skockich” z miesiąca stycznia 2013.

- opłaty targowej, która pozostaje na poziomie ustalonym w „Uchwa-
le Rady Miejskiej nr XXXI/221/2013 z dnia 22 października 2013 
w sprawie opłaty targowej”.

Stawki opłaty targowej, szczegółowo omówiliśmy w wydaniu „Wia-
domości Skockich” nr 11 z miesiąca listopada 2013

- opłaty od posiadania psów, która wzorem lat ubiegłych nie będzie 
stosowana na terenie Miasta i Gminy Skoki.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
W ROKU 2015

WAŻNA INFORMACJA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobo-
wiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2015. pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży za rok 2014. Na podstawie złożonego oświadczenia zostanie 
obliczona opłata, którą przedsiębiorca wnosi na rachunek Gminy w każ-
dym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach 
w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonanie opłaty 
w obowiązujących terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego 
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Monika Wiertel 
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Załącznik  do zarządzenia Nr 212/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  z dnia 09 grudnia 2014r. 

WYKAZ

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Skokach 

przy ulicy Ciastowicza 12 przeznaczonego do sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według 

katastru oraz księgi wieczystej

Lokal  mieszkalny  nr  3  wykazany  do  sprzedaży  znajduje  się  w   budynku

„Gminnego Ośrodka Zdrowia”  przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach.  Budynek

położony jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 337/5 o pow. 0,1013

ha. Nieruchomość ujawniona jest w KW PO1B/00056652/2 Sądu Rejonowego w

Wągrowcu  jako  współwłasność  Gminy  Skoki  z  udziałem  w  wysokości:

55183/62580.

Powierzchnia nieruchomości 0,1013 ha

Opis nieruchomości z lokalem 

przeznaczonym do sprzedaży

Nieruchomość  zabudowana  budynkiem  użytkowo-mieszkalnym  z  łącznikiem

(dwie  kondygnacje  nadziemne+piwnice).  Parter  budynku  zajmują  przychodnie

lekarskie  a  piętro  4  lokale  mieszkalne.  Z  tego  3  lokale  w  budynku  stanowią

własność Gminy Skoki, w tym lokal  mieszkalny nr 3 wykazany do sprzedaży.

Przeznaczenie w planie miejscowym

oraz studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 337/5 nie ma określonego

przeznaczenia  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  W

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.Skoki obowiązującym do

31 grudnia 2003 r. w/wym.  nieruchomość leży na terenach przeznaczonych pod

usługi  zdrowia.  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 337/5 został wyznaczony

następujący  kierunek  zagospodarowania  przestrzennego:  „obszary  zabudowy

mieszkaniowo-usługowej  oraz koncentracji  usług ogólnomiejskich,  w tym usług

publicznych” 

Opis lokalu mieszkalnego 

przeznaczonego do sprzedaży

wraz z udziałem częściach 

wspólnych budynku i gruntu.

Lokal mieszkalny nr 3 o pow.  użytkowej 62,19 m2. Do lokalu nr 3 przynależy

piwnica o pow. użytkowej 14,32 m2. 

Kondygnacja – I piętro.

Zestawienie powierzchni:

1. Korytarz                                               7,00 m2

2. W-c                                                      1,80 m2

3. Łazienka                                              2,77 m2

4. Pokój                                                  10,52 m2

5. Pokój                                                  17,02 m2

6. Pokój                                                  12,62 m2

7. Kuchnia                                              10,46 m2

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

Razem:                                                   62,19 m2

8. Piwnica                                               14,32 m2

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

Łącznie:                                                  76,51 m2

Udział  w  częściach  wspólnych  budynku  i  działce  nr  337/5  w  wysokości:

7651/62580 części.

Wartość nieruchomości lokalowej 129.684,00 zł brutto

w tym: ułamkowa wartość gruntu: 9.341,00 zł

Informacja o przeznaczeniu do 

sprzedaży

Sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez 

osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34

ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami

Osoby  zainteresowane  nabyciem  nieruchomości  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 przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie  ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

Przetargi odbędą się  w dniu  23 stycznia  2015r. w godz. od  1000 do 1100

, Oznaczenie

nieruchomości

wg ewidencji

gruntów, numer

KW

Opis nieruchomości,

przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena

wywoławcz

a w  zł

(brutto)

Termin

wpłaty

wadium i

wysokość

wadium w zł

Miejsce i

termin

przetargu

1 2 3 4 5 6

 

1

.

Działka nr 858/47

o pow. 0,1406 ha

ujawniona w KW  

PO1B/00057904/1

SR Wągrowiec.

Księga wieczysta 

nie  wykazuje 

obciążeń. 

 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  1 

kondygnacji podziemnej
5. maksymalna wysokość budynku do kalenicy-9,00 m
6. 6. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 

do 450

7. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 

m,
8. kolorystyka budynku:
9. 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

66.543,00 7.000,00

do dnia

19. 01. 2015r.

na koncie

Urzędu

UMiG-

Skoki

w dniu

23.01.2015r

.

o godz. 1000

2

.

Działka nr 858/48

o pow. 0,1187 ha

ujawniona w KW 

PO1B/00057904/1

SR Wągrowiec 

Księga wieczysta 

nie wykazuje 

obciążeń.

58.425,00 6.000,00

do dnia

19. 01.2015r

na koncie

Urzędu

UMiG

Skoki

w dniu

23. 01.

2015r.

o godz. 1030

3

.

Działka nr 858/49

o pow. 0,1198 ha

ujawniona w K.W 

PO1B/00057904/1

SR Wągrowiec.

Księga Wieczysta 

nie wykazuje 

obciążeń 

59.040,00 6.000,00

do dnia

19. 01. 2015r.

na koncie

Urzędu

UMiG

Skoki

w dniu

23. 01.

2015r.

o godz. 1100

I. Forma wniesienia wadium:     wadium należy wnieść w pieniądzu

II. Termin i miejsce wpłaty wadium:  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach -  Nr

konta:  58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie-O/Skoki   z odpowiednim

wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 19

stycznia 2015r.  ( poniedziałek).  Za termin wniesienia  wadium uważa się dzień wpływu  wadium na wskazany

rachunek  bankowy.  Dowód  wpłacenia  wadium  winien  wskazywać  jednoznacznie,  kto  wpłacił  wadium  i  tym

samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.  

III. Terminy i miejsce przetargów. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11

w salce byłej biblioteki  w dniu 23 stycznia  2015r. od godz. 1000 do godz. 1100 (piątek) – 3 działki

IV. Informacja  o   skutkach  uchylenia  się  od  zawarcia  notarialnej  umowy sprzedaży.  W razie  uchylenia  się

uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.

V. Uwagi:

a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,  które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o

przetargu,

b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o

odwołaniu przetargu do   publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,

c) teren działek nie jest uzbrojony,  

d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy

w Skokach - pokój nr 2  tel. (61)  8925-814 lub 815.
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CENy ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZyW
Obecnie (z dnia 10 grudnia 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie 

:  żyto na mąkę 480 do 500 zł/tona, pszenica na mąkę 650-680  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. Sucha kukurydza w skupie w cenie ok. 550 zł/tona. 
Do ceny doliczyć VAT. Cena skupu tegorocznego, zmagazynowanego 
rzepaku ozimego (suchego) – obecnie na poziomie ok. 1300 zł/tona 
plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: 
pszenżyto, jęczmień  32 - 35 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemnia-
ki 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 - 7,50 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 10 grudnia 2014) – ok. 3,50 zł/kg 

plus VAT. Maciory 2,50 - 2,70 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około 
90 – 130 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł 
za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki około 
5,80 - 6,30 zł/kg plus VAT, jałówki 5,70 – 6,00 zł/kg, krowy 3,30 - 4,50 
zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 1,00 - 1,20 zł/litr plus 
VAT. Cena skupu mleka w 2014 roku się obniżyła.

INNE CENy – NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2014 r.
Nawozy : mocznik do 1450 zł/tona, saletra amonowa do 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  4,76 
– 4,84 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,50 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 760 zł/t, 

żyto 510 zł za 1 t, pszenżyto ok. 600 zł/t, jęczmień był w cenie 580 - 
700 zł /t. Plus VAT.

Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,85 zł/kg, w grudniu 2011 
r wynosiła 5,30 zł/kg plus VAT, teraz ok. 3,50 zł plus VAT. Z takiej 
ceny skupu tuczników zmartwieni są rolnicy – nasi producenci trzody 
chlewnej mają bardzo duże problemy z opłacalnością tej produkcji. 
Ponadto coraz trudniej sprzedać gotowe tuczniki – rolnik musi zapi-
sywać się w kolejkę do skupu. Obniżają się targowiskowe ceny prosiąt 
– brak kupujących. Nastąpi spadek pogłowia trzody. Jedynie niskie 
ceny zbóż skłaniają rolników do chowu trzody chlewnej, aby w ten 
sposób zagospodarować zapasy własnego zboża. Również trudna jest 
sytuacja polskich sadowników i ogrodników. Z troską patrzą w dalszą 
przyszłość  hodowcy bydła – obniża się cena skupu mleka.

Pocieszeniem jest to, że ogólnie na terenie gminy warunki pogodo-
we sprzyjały pracom polowym. Zboża ozime oraz rzepak powschodziły 
dość dobrze i ich wegetacja jest zadawalająca. Oby ominęły nas duże 
i „suche” mrozy.

Od 1 grudnia br ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich 
za 2014 rok.

Za 2014 r płatność JPO będzie wynosiła 910,87 zł/ha (płatności 
UPO w 2014 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 obejmują 
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 ozime do 75%, zboża jare 20% a pozostałe 
5% gruntów ornych  to musi być trzecia grupa roślin, np. rzepak lub 
kukurydza, a może łubin, ziemniaki lub jeszcze inne uprawy. 

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. Rolnicy powyżej 15 ha 
GO winni się z tym zapoznać.

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

Projektowana stawka płatności JPO od 2015 r to 110 Euro na 1 
ha, a szacunkowa stawka za „zazielenienie” to 74 Euro/ha. Ponadto 
od 2015 r będą dalsze nowe płatności jak „płatność  dodatkowa”, 
płatność dla młodych rolników, płatność do bydła i krów (70 Euro/
szt.), płatność do roślin wysokobiałkowych, do owoców miękkich,  
płatność cukrowa i tzw. skrobiowa.

Będą 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. 

Jest szansa, że 
od 2015 roku nasi 
rolnicy, jak również 
gminy i  powiaty 
będą mogły  ko-
rzystać z Unijnych 
środków,  w tym 
P R O W  2 0 1 4  – 
2020. Na te lata Pol-
ska wynegocjowała 
rekordowe środki 
wsparcia. Można 
dużo skorzystać.

O d  1 5  s t y c z -
nia 2015 r rolnicy 
będą mogli składać 
w ARR wnioski 
o dopłaty do za-
kupionego jesienią 
2014 zboża siew-
nego. Podobnie jak 
w ubiegłym roku.

Rolnikom Życzę korzystnej pogody w okresie zimowym. Wszystkim 
Mieszkańcom naszego miasta oraz gminy życzę Zdrowia, Pomyślności 
na Święta i na cały Nowy 2015 rok !

Skoki, 12 grudnia 2014 r.
Doradca Rolników 

Stanisław Kida
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„cZY MnIE JESZcZE PAMIĘTASZ?”

SKOKI i SKOcZAnIE 
w starym obiektywie

Stare, pożółkłe fotografie, wykonane przez zapomnianych już autorów często pozostają jedynym dokumen-
tem ukazującym nie tylko postacie, ale i życie oraz zainteresowania dawnych mieszkańców naszego miasteczka. 

Z nich dowiadujemy się, że w czasach gdy nie było telewizji, Internetu oraz organizującej życie kulturalne 
Biblioteki lub Domu Kultury, a posiadanie telefonu, radia, czy nawet roweru było luksusem, znajdowali się 
ludzie, którym nieobce było życie kulturalne.

OBROŃCA WESTERPLATTE SKOCZANIN 
ZDZISŁAW KREGIELSKI!

Zdzisław Jan Kręgielski ( 1912- !987 )- podporucznik, obrońca 
Westerplatte, komandor porucznik w stanie spoczynku, urodził się 15 

września 1912 r. w Skokach k/ Wągrowca.        
Zdzisław Kręgielski, syn Wiktora Kręgielskiego 

i Anny Ratuszewskiej urodził się 15 września 1912 
w Skokach. W rodzinie Kręgielskich panował nastrój 
patriotyczny, a jego ojciec wziął udział w Powstaniu 
Wielkopolskim. Tradycje patriotyczne niewątpliwie 
zadecydowały o tym, że po ukończeniu w 1933 Gim-
nazjum w Chodzieży młody Zdzisław wybrał zawodo-
wą służbę wojskową i wstąpił do Szkoły Podchorążych 
w Ostrowii Mazowieckiej, którą ukończył w 1936 
w stopniu podporucznika. W tym też roku rozpoczął 

pierwszą służbę w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie.
W sierpniu 1939, a więc kilkanaście dni przed napadem hitlerowskich 

Niemiec na Polskę, Zdzisław Kręgielski przeniesiony został do Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte na stanowisko dowódcy placówki 
„Przystań”. Placówka ta,1 września 1939 o godz.4.48 jako pierwsza stawiła 
opór nacierającym wojskom hitlerowskim i rozpoczęła jedną z pierw-
szych bitew II wojny światowej. Mieli walczyć sześć godzin. Tymczasem 
na Składnicę przez siedem dni spadała lawina ognia i stali z Pancernika 
„Schlezwig - Holstein”, który z bliskiej odległości „z burty” ostrzeliwał 
pozycje polskich żołnierzy. Placówka „Przystań” nie została zdobyta przez 
Niemców, ale później przyszło najgorsze: kapitulacja i pięcioletnia niewola. 
Podporucznik Zdzisław Kręgielski trafił do Oflagu w Linzu, a następnie 
do Oflagu II C w Woldenbergu, gdzie uczestnicząc w działalności konspi-

Wykonana 6 grudnia 1936, 
a prezentowana w naszym cyklu 
fotografia ukazuje członków 
skockiego Teatrzyku Amator-
skiego w dniu premiery przed-
stawienia pt. „Ciurkiewicz czy 
Dziurkiewicz”.  

Wśród aktorów udało nam 
się rozpoznać: Antoniego Ste-
faniaka - .po 1945. prowadził 
placówkę „Ruchu” na Placu Po-
wstańców Wlkp. 12, Mariana Pi-
laczyńskiego - ojca V-ce Prezesa 
Klubu Sportowego ”Wełna”, 
Andrzeja Pilaczyńskiego, który 
po 1945r. poprzez wynajem 
lokali i pracę zawodową związał 
się z Gminną Spółdzielnią „Sa-
mopomoc Chłopska” w Skokach 
oraz Franciszka Giersiga – brata 
zamieszkałej przy ul. Jana Paw-
ła II śp. Anny Baranowskiej, 
który zginął w czasie II wojny 
światowej i Mariana Ciszaka 
prowadzącego zakład krawiec-
ki przy ul. Jana Pawła II nr 41 
w Skokach, którego zamieszkali 
w Żarach członkowie rodziny 
przekazali nam tę fotografie.

O dalszą identyfikację prosi-
my naszych czytelników, którzy 
potrafią odnaleźć na niej człon-
ków swych rodzin lub znajo-
mych.

Edmund Lubawy

racyjnej doczekał się wyzwolenia. W 1945 został awansowany do stopnia 
porucznika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. 

W 1947 został zwolniony z wojska „jako element niepewny politycznie” 
i przeszedł do cywila.

W latach 1947 – 1949 Zdzisław Kręgielski pracował dorywczo w kilku 
zakładach na wybrzeżu. W tym też czasie, 23 października 1948 w Po-
znaniu zawarł związek małżeński, a w 1949 ostatecznie zamieszkał w Po-
znaniu, tj. w mieście, z którego pochodziła jego żona  gdzie ostatecznie 
znalazł swe miejsce na ziemi. Tutaj pracował w budownictwie, działał 
w ruchu racjonalizatorskim i był rzecznikiem patentowym.

 Działał też w ruchu kombatanckim i tak długo, jak tylko mu zdrowie 
na to pozwalało chętnie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą, której 
przekazywał historię walk w obronie polskiego morza. Od 1966 kore-
spondował z Heinzem Denkerem, niemieckim podoficerem z grupy 
desantowej, służącym w 1939 na pancerniku „Schlezwig – Holstein”. 
Kombatanci, walczący w przeszłości po przeciwnych stronach, wymieniali 
wspomnienia z walk na Westerplatte. W 1980 dowództwo Marynarki 
Wojennej awansowało bohatera z Westerplatte - Zdzisława Kręgielskigo  
do stopnia komandora w stanie spoczynku. 

Zdzisław Kręgielski  zmarł 31 lipa 1987 i spoczął w Alei Zasłużonych 
na Cmentarzu Komunalnym w Poznaniu na Junikowie.

Ps. Przy pisaniu w/w artykułu  korzystałem z publikacji Wojciecha 
Owsianowskiego  pt. :Tradycje morskie Wielkopolan (część VIII)LUDZIE 
ZASŁUŻENI…….”- zamieszczonej w  „KOŁOBRZESKICH WIADO-
MOŚCIACH”- edycja polsko –niemiecka  NR.45 czerwiec-sierpień 2014. 

Udział Zdzisława Kręgielskiego w obronie Westerpatte poznamy w trakcie 
lektury powieści Melchiora Wańkowicza pt „Westerplatte” oraz w powsta-
łym na jej podstawie legendarnym już filmie polskim pt „Westerplatte” i w 
filmie nam współczesnym pt „Tajemnice Westerplatte”. I do sięgnięcia do 
tej powieści,jak i do w/w filmów serdecznie zachęcam..

Edmund Lubawy

Z KART HISTORII
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Na podstawie porozumienia pomiędzy Wielkopolskim Urzędem 
Wojewódzkim w Poznaniu, a Gminą Skoki w sprawie powierzenia 
zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych firma kamie-
niarska z Murowanej Gośliny wymieniła nagrobki na dwóch grobach 
wojennych, znajdujących się przy głównej alei na terenie cmentarza 
parafialnego w Raczkowie.

Projekt nagrobków i treść inskrypcji została uzgodniona z Dyrektorem 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Przy tej okazji szczególne podziękowania składamy panu Ada-
mowi Kaczmarkowi, który służąc swoją wiedzą i doświadczeniem oraz na 
podstawie dostępnych materiałów potwierdził funkcje śp. jeńców wojennych:
1) Ptaszyński Franciszek ur. 9.10.1905 zginął 15.02.1940 (Żołnierz WP),
2) Szrej Paweł ur. 2.12.1904 zginął 16.05.1940 (13 Pułk Artylerii Lek-

kiej),
3) Pachewka Szymon ur. 21.12.1914 zginął 16.05.1940,
4) Baczyński Bolesław ur. 30.05.1887 zginął 17.01.1940,
5) Przychodzki Teofil ur. 04.04.1902 zginął 17.03.1940 (Marynarka 

Wojenna RP),

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Rakojadach powstała w celu 
zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców powiatu wągrowieckiego 
i istotnej części województwa wielkopolskiego. Rosnąca liczba pojaz-
dów zarejestrowanych w powiecie (rekordowy wzrost odnotowano 
w roku 2013 - 10% przyrost w stosunku do roku 2012), wynosząca obec-
nie niemal 40 tysięcy samochodów, powoduje wzrost zapotrzebowania 

OKRĘGOWA STAcJA KOnTROLI POJAZDÓW 
OSKP Rakojady jest prowadzona przez spółkę Dambro, która od kilkunastu lat jest prężnym lokalnym przed-

siębiorstwem transportowym. Doświadczenie zdobyte przez lata działalności na rynku transportowym owocuje 
uruchomieniem najnowocześniejszej w Wielkopolsce stacji kontroli pojazdów i jest naturalnym rozwinięciem do-
tychczasowego profilu firmy.

na usługi obowiązkowych przeglądów technicznych. Równocześnie 
są to samochody coraz nowsze a przez to - nowocześniejsze. Do pra-
widłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego niezbędne jest 
stosowanie coraz nowocześniejszego i bardziej precyzyjnego sprzętu 
pomiarowego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów w Rakojadach dys-
ponuje najnowocześniejszym w Wielkopolsce sprzętem kontrolnym, na 
który składają się nie tylko testery hamulców i zawieszeń niemieckiej 
firmy Maha, ale też ultranowoczesny system geometrii laserowej Geo-
Liner 3D czy również laserowe kontrolery ustawień wiązki reflektorów.

Wraz z odmładzaniem parku samochodowego w powiecie, rosną 
również wymagania klientów. Wprawdzie badanie techniczne pojaz-
du jest obowiązkowe, jednak dla wielu posiadaczy samochodów jest 
często jedyną okazją, przy której otrzymują informacje kluczowe dla 
bezpiecznej i oszczędnej eksploatacji. Niezbędna precyzja i sprawna 
diagnostyka mają w tym przypadku zasadnicze znaczenie dla zapew-
nienia, że wszystkie opuszczające stację kontroli samochody spełniają 
wymagania dopuszczenia do ruchu, są bezpieczne dla pasażerów i nie 
stanowią istotnego obciążenia dla środowiska naturalnego.

Załogę OSKP w Rakojadach stanowią certyfikowani i przeszkoleni 
fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, doskonale znający się na 
swoim fachu i dążący do zapewnienia najlepszego możliwego stanu 
technicznego samochodów naszego powiatu.

O G’zox Auto Detailing
Część obiektu zbudowanego specjalnie dla OSKP Rakojady zaj-

muje firma G’zox Auto Detailing - przedstawiciel japońskiej firmy 
G’zox zajmującej się detailingiem - trwałym odnawianiem i restauracją 
samochodów. Klienci OSKP mają dzięki temu okazję zajrzeć “za ku-
lisy” jednego z najbardziej spektakularnych procesów, jaki zna branża 
motoryzacyjna: odnawiania samochodów. G’zox Auto Detailing 
prowadzi zarówno duże projekty renowacyjne jak i wykonuje drobne, 
zegarmistrzowsko precyzyjne poprawki. Wszystkich klientów OSKP 
zapraszam do zwiedzania działu detailingowego, którego pracownicy 
zawsze służą radą i podpowiedzią w sprawach dotyczących pielęgnacji 
i utrzymywania świeżości samochodów.

Wojtek Jakóbczyk, tel. 885 60 5353
O G’zox Polska: http://www.gzox.pl

6) Masłowski Stanisław 31.03.1909 zginął 30.03.1940 (Straż Graniczna).
Na realizację zadania objętego porozumieniem Wojewoda przekazał 

Gminie kwotę 14.000zł. 
Krzysztof Mańka

nOWE nAGROBKI nA cMEnTARZU PARAFIALnYM W RAcZKOWIE
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Rocznica ta została dostrzeżona i doceniona przez uczestniczących 
w  zebraniu: Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Okręgu Poznań-
skiego Związku Emerytów -Marię Wietrzykowską, Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, Sekretarza Gminy Blankę Gaździak 
i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbietę Skrzypczak, któ-
rzy pozytywnie oceniając wielokierunkową  działalność  Związku, nie 
tylko  na rzecz ludzi trzeciego wieku, na ręce Przewodniczącej jego 
Oddziału - Małgorzaty Florysiak złożyli podziękowania i gratulacje 
oraz upominki i życzenia.

Świąteczny nastrój widać było też  przy  stolikach, na których zagościła 
nie tylko tradycyjna kawa i herbata, ale i smaczne, świąteczne rogaliki.

Uroczystość Jubileuszowa nie mogła odbyć się bez przypomnienia 
działalności Związku w okresie minionych 35 lat, co w skondensowa-
nej formie uczyniła Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Florysiak. 
O działalności tej na bieżąco informowaliśmy czytelników. Dlatego 
dzisiaj wracając do historii odnotowujemy, że inicjatywa utworzenia 
Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach zrodziła się 
17 grudnia 1979 r., a już 8 stycznia 1980 r. odbyło się jego zebranie 
założycielskie. Na zebraniu tym wybrano Zarząd w składzie: Adam 
Wasilewski - przewodniczący, Florian Konieczny – zastępca przewod-
niczącego, Józef Wołkow - sekretarz i Łucja Ranke - skarbnik.

Powstała wówczas komórka Związku stała się częścią Koła Miejsko 
– Gminnego w Murowanej Goślinie. W kolejnych latach poszerzono 
skład Zarządu, a Adam Wasilewski ciesząc się wielkim zaufaniem ko-
leżanek i kolegów pełnił swą funkcje tak długo jak mu na  to zdrowie 
pozwalało, tj. do roku 2002. Z kolei  na czele  Zarządu stali: w latach  
2002 – 2007  Barbara Mocna, a w latach 2007 – 2012 Janina Szymań-
ska. Od 4 grudnia 2012 r. strukturami Związku w Skokach kieruje 
i do uroczystości Jubileuszowych doprowadził je Zarząd w składzie: 
Małgorzata Florysiak - przewodnicząca, Witold Tokarski- zastępca 
przewodniczącego, Barbara Rochowiak – sekretarz, Iwona Ranke - 
skarbnik, Aurelia Ludzkowska – członek zarządu ds. kulturalnych, 
Aniela Zawidzka – członek Zarządu ds. socjalnych i Bogdan Gajewski 
– członek. 

Od początku swej działalności skocka struktura Związku rosła 
w siłę. Wciąż wzrastała liczba jej członków, poszerzał też się zakres jej 
oddziaływań, zainteresowań i inicjatyw, a w roku 1991 powstał przy 
niej Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”, który pod batutą swego za-

łożyciela i dyrygenta działa do dzisiaj. Przez wszystkie te lata Związek 
podejmując wiele działań społecznych, kulturalno–rozrywkowych, 
turystyczno-wypoczynkowych i towarzyskich dla swych członków, 
równocześnie uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach społecz-
no –kulturalnych organizowanych przez władze samorządowe Miasta 
i Gminy Skoki.

Działalność ta znajdowała uznanie Zarządu Okręgu Poznańskiego 
Związku, którego decyzją z dnia 1 stycznia 1996r. nasza komórka 
uzyskała samodzielność i została podniesiona do rangi Koła, a w roku 
2006 została przekształcona w Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. 

O działalności Związku w latach minionych na bieżąco informowa-
liśmy naszych Czytelników. Dlatego dzisiaj w telegraficznym skrócie 
wspominamy jedynie tegoroczne ważniejsze poczynania naszych 
Emerytów: 

Rok 2014, utartym już zwyczajem seniorzy rozpoczęli „Powtórką 
z Sylwestra”, tj. spotkaniem integracyjnym przy tańcach i muzyce 
w sali Biblioteki Gminnej. W kolejnych zimowych tygodniach odbyły 
się jeszcze 2 tego rodzaju spotkania, w tym tzw. „Podkoziołek” na 
zakończenie Karnawału, a sezon zabawowy w miesiącu listopadzie 
zakończyły połączone z „Dniem Seniora” popularne „Andrzejki.”

Miesiące letnie wypełniło 6 spotkań integracyjnych o charakterze 
otwartym, tj. z udziałem seniorów nie zrzeszonych w Związku. Wszyst-
kie połączone z muzyką, tańcami i grillem odbywane na Łowisku 
„U Leszka” i gromadzące ponad 80 uczestników sfinansowane zostały 
przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Ważną pozycję w działalności Oddziału w okresie letnim stanowiły 
zapoczątkowane już w maju przedsięwzięcia o charakterze turystycz-
nym i turystyczno wypoczynkowym. Wyprawy jednodniowe, rozpoczęła 
wycieczka do Kórnika połączona ze zwiedzaniem Arboretum i Kór-
nickiego Zamku oraz przejazdem statkiem po jeziorze Kórnickim, 
„Lipcowy kalendarz” wypełniła wycieczka-pielgrzymka do Sanktuarium 
Maryjnego w Licheniu, a miesiąc sierpień zaowocował wyjazdem do 
Uzdrowiska w Inowrocławiu. Ten ostatni wyjazd ukierunkowany na 
poprawę stanu dróg oddechowych seniorów, wraz z poczęstunkiem 
został sfinansowany przez Samorząd Gminy Skoki.

Wielkim powodzeniem członków cieszyły się 2 wyjazdy 10 –cio 
dniowe o charakterze wypoczynkowym urozmaicone spotkaniami in-
tegracyjnymi i wycieczkami turystycznymi. Pierwszy z nich, w miesiącu 
czerwcu, zaprowadził uczestników do Rewala nad Bałtykiem, gdzie 
plażowanie i spacery nad morzem dopełniły 2 wieczorowe spotkania 
integracyjne oraz wycieczki do Międzyzdrojów i po okolicy Rewala. 
Natomiast celem drugiego - we wrześniu były góry, a konkretnie pięk-
ny Pensjonat w Brennej, który stanowił bazę wypadową nie tylko do 
zwiedzania okolicy. Stąd odbywały się też wycieczki do „Chlebowej 
Chaty” w Górkach Małych, do Ustronia, Skoczowa i Pszczyny oraz 
do Cieszyna. Ta ostatnia, połączona z przejściem do Czech i to nie 
tylko celem degustacji ulubionego przez Szwejka piwa. W program 
pobytu w Brennej wpisały się też mile widziane przez wszystkich 2 
wieczory integracyjne.

Wszystkie te przedsięwzięcia cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem członków, a przykładem tego może być fakt, że miejsca na 
planowane w rok u 2015 wyjazdy stacjonarne do Krynicy Morskiej i do 
Kotliny Kłodzkiej zostały już niemal w całości zarezerwowane.

Edmund Lubawy

KORALOWY JUBILEUSZ 
ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W SKOKACH

Wtorek, 2 grudnia 2014, niby kolejne planowe , comiesięczne, a jakże inne, bardziej uroczyste zebranie 
Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach. Bo też powód takiej formy ze-
brania był szczególny. Świętowano Koralowy Jubileusz powstania i działalności Związku na terenie Miasta 
i Gminy Skoki.
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W sobotę szóstego grudnia 2014 zawitał 
tradycyjnie do skockiej hali. Dla dzieci 
przygotował prawie 1800 paczuszek ze sło-
dyczami. 

W zimowej scenerii, w blasku światełek 
choinkowych pojawiła się najpierw Grupa Ar-
tystyczna Skoczki. W tym roku dzieci na biało, 
czerwono i czarno – czerwono zaśpiewały po 
raz pierwszy przy akompaniamencie muzy-
ków, wśród których rozpoznać można było 
Mateusza Dońca – klawisze i Szymona Sera-
fińskiego ze Skoków – perkusja. Dla Skoczków 
koncertowanie mikołajkowe jest wstępem do 
dwumiesięcznego kolędowania. Było pięknie, 
widowiskowo i niezwykle wzruszająco. Do 
prezentacji przygotowali dzieci instruktorzy: 
Karina Olejniczak, Katarzyna Kędziora 

Dukszta i Mateusz Doniec. Kolejną atrakcją 
był występ telewizyjnych bohaterów znanego 
programu telewizyjnego DOMISIE. Amelia, 
Pysia, Eryk i Strachowyj śpiewali, opowiadali, 
organizowali konkursy. A zaczęło się tak… 
Domisia Amelia wypowiedziała życzenie, że 
chciałaby zostać wielką reżyserką. Domisiowa 
Czarodziejka spełniła marzenie i przeniosła 
ją za pomocą czarów, wraz z Pysią, Erykiem 
i Strachowyjem, do najprawdziwszego teatru. 
Okazało się jednak, że nie wszyscy byli  tym za-
chwyceni. Chłopcy woleli grać w piłkę a Pysia 
chciała wrócić do kolorowej Domisiowej Kra-
iny. Amelka krok po kroku przekonywała ich, 
że zabawa w teatr jest naprawdę wspaniała. Co 
więcej, nawet publiczność została wciągnięta 
w realizację sztuki teatralnej.

Wspólne zdjęcia, uśmiechy i moc zabawy 
zakończyły imprezę. Życzymy pod choinkę 
spełnienia marzeń wszystkim dzieciom. 

Za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy 
Biblioteka Publiczna w Skokach dziękuje:

Panu Tadeuszowi Kłosowi – Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki,

Fundacji Grupy PERN  - „Przy-
jaźń” z Płocka za wsparcie daro-
wizną w kwocie 10 tysięcy złotych

Firmie Mobilna Kultura z Wągrowca, Pań-
stwu Magdalenie i Pawłowi Kubickim, Panu Ja-
nowi Kamińskiemu, pizzerii Verona ze Skoków, 
młodzieży i wychowawcom z MOW w Antonie-
wie, Rodzicom Grupy Artystycznej Skoczki, 
Zuzannie i Karolowi - wolontariuszom.

Elżbieta Skrzypczak

Mikołajki jak z bajki
Wszyscy czekamy na Mikołaja. Świętego szczególnie oczekują dzieci. Mikołaj o tym wie  i dlatego 

przygotowuje się do spotkania z nimi w sposób wyjątkowy. A szczególnie gdy w rolę wciela się Antoni 
Wiśniewski. Od lat ten sam, z werwą, rozśpiewany nawet sopranem, autentyczny i nasz skocki. 
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Dzięki zapewnieniu bezpłatnych dowozów w Jarmarku mogli wziąć 
udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza miała charakter 
charytatywny , ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób i losów 
loterii świątecznej zostały przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla 
najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum. Przychód z Jarmarku, 
w kwocie 4438,10 zł pozwolił na ufundowanie 95 paczek świątecznych dla 
dzieci i trzech paczek dla rodzin potrzebujących. 

Wspólne spotkanie rozpoczął spektakl teatralny „KRÓLOWA ŚNIE-
GU” w wykonaniu uczniów skockiego gimnazjum. Wspaniały występ 
nagrodzono wielkimi brawami, doceniając wrażliwość i zaangażowanie 
młodych aktorów. Był to niewątpliwy sukces młodzieży i ich opiekunek, 
zarazem reżyserów tego spektaklu: Marii Malinowskiej, Renaty Hamulczyk 
i Haliny Kunke.

Kolejnym punktem programu artystycznego były występy zaproszo-
nych gości, z których jako pierwszy wystąpił wokalista i gitarzysta Maciej 
Kujawa. Zyskał on ogólnopolską popularność jako członek grupy Libera 
w telewizyjnym programie „Bitwa na głosy” oraz gość Anny Dymnej 
w krakowskim festiwalu „Zaczarowana piosenka”. Koncert w wykonaniu 
Maćka, skocka publiczność  nagrodziła gromkimi oklaskami, podobnie 
jak występ Zespołu Śpiewaczego „ Harfa” pod dyrekcją pana Antoniego 
Wiśniewskiego. Chórzyści przepięknie zaśpiewali znane polskie kolędy, 
wprowadzając widownię w świąteczny nastrój.

Serca skockiej publiczności podbiły występy dziecięcych zespołów: 
„PRZEDSKOCZKI” I „SKOCZKI” prowadzonych przez instruktorów 
skockiej biblioteki: Karinę Olejniczak, Katarzynę Duksztę i Mateusza Doń-
ca. Dzieciaki, w przepięknych mikołajkowych strojach rozbawiły i rozczuliły 
publiczność Podobnie z wielkim uznaniem i podziwem przyjęła skocka 
publiczność koncert kolęd w wykonaniu Chóru Maleńkiego z Miejskiego 
Domu Kultury w Wągrowcu z towarzyszeniem Zespołu Gitarowego Szkoły 
Muzycznej Yamaha Dyrygent Tomasz Kotwica i jego mali podopieczni 
opuszczali scenę nagradzani gromkimi brawami i wyrazami uznania. Rów-
nie ciepło i serdecznie przyjęto, występujący po raz pierwszy w koncercie 
jarmarkowym, młodzieżowy zespół „SIDE EFFECT”, zachwycający 
pięknym brzmieniem młodych głosów. 

Jak zawsze wielkie ożywienie publiczności wywołały występy zespołu 
tanecznego „ROSSES”, kierowanego przez panią Wiesławę Hauke. Z du-
żym uznaniem spotkał się także występ skockiego zespołu „KAMERATA”, 
który włączył się do tworzenia niepowtarzalnej świątecznej atmosfery 
Jarmarku. Piosenki świąteczne w wykonaniu członków zespołu: Kamili 
Baranowskiej i Roberta Januchowskiego nagrodzono wielkimi brawami. 

Po zakończeniu części artystycznej hala skockiego gimnazjum zamie-
niła się w jarmark, na którym pośród świątecznej, teatralnej dekoracji 
stanęły liczne stoiska. Wystawiono na nich przygotowane przez uczniów, 

nauczycieli i rodziców: ozdoby, kartki świąteczne, stroiki, pierniki i ciastka.
Jarmark Bożonarodzeniowy był okazją do zapoznania się z pracami 

wykonanymi przez uczniów w ramach prac projektowych, skosztowania 
wspaniałych świątecznych wypieków przygotowanych przez uczniów 
i rodziców.

Mimo tych wszystkich atrakcji jak co roku największym powodzeniem 
cieszyło się stoisko świątecznej loterii fantowej, będące  najbardziej oble-
ganym miejscem w hali.

W długiej kolejce potencjalni szczęściarze stali by kupić upragniony 
los. A było warto czekać, bowiem każdy zakupiony los wygrywał a wśród 
najwartościowszych nagród kusiły m.in. piękne zabawki, ozdoby choin-
kowe i świąteczne, słodycze, biżuteria, książki i albumy, ryby, choinki, 
świąteczne ciasto, sprzęt elektroniczny. Do fundatorów nagród loterii 
należeli: m.in. BURMISTRZ MIASTA I GMINy SKOKI TADEUSZ 
KŁOS, ROBERT KOWALEWSKI- GOSPODARSTWO RyBACKIE-
-SKOKI, KRZySZTOF MIGASIEWICZ- PIEKARNIA „EMKA”, LASy 
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁOPUCHÓWKO, PAŃSTWO AR-
LETA I ANDRZEJ PILACZyŃSCy, ARKADIUSZ SOMMERFELD, 
ROBERT ZAGANIACZyK, KRZySZTOF FERTSCH, ŚWIETLICA 
ŚRODOWISKOWA W POTRZANOWIE, CENTRUM TWÓRCZOŚCI 
DZIECI I MŁODZIEŻy „SŁONECZNIK” Z BIAŁEJ CERKWI NA 
UKRAINIE ORAZ UCZNIOWIE, RODZICE, RADA RODZICÓW, 
DyREKCJA, NAUCZyCIELE I PRACOWNICy  GIMNAZJUM NR 1 
IM. POLSKICH OLIMPIJCZyKÓW W SKOKACH.

Po odstaniu w kolejce i zakupie szczęśliwych losów można było wzmocnić 
się posiłkiem w przygotowanej świątecznej kawiarence próbując domowych 
wspaniałych wypieków, a kto miał ochotę na tzw. konkrety ten częstował 
się kiełbaską z grilla przygotowaną i serwowaną przez przedstawicieli 
Rady Rodziców .Świątecznego wystroju hali dopełniały wystawy: jedna 
projektowa: „ZIEMIA Z NIEBA”, która do Skoków przybyła z Warszawy, 
z Centrum Nauki Kopernik. O projekcie, swoim w nim udziale i wystawie 
poinformowali widzów członkowie gimnazjalnego Klubu Młodego Od-
krywcy „Archimedes” – kierowanego przez p. Małgorzatę Dudek.

Druga wystawa plakatów projektowych przygotowanych przez uczniów 
gimnazjum, ukazywała tradycje Bożonarodzeniowe w wybranych krajach 
europejskich. Wśród tych plakatów znalazły się także rysunki wykonane 
przez uczniów Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Słonecznik z Bia-
łej Cerkwi na Ukrainie i przysłane do Skoków specjalnie na Jarmark. Ta 
wspólna wystawa jest wynikiem podpisanej jesienią współpracy między 
skockim gimnazjum a białocerkiewskim „Słonecznikiem”.

Czas spędzony na Jarmarku umilały uczestnikom warsztaty artystyczne 
prowadzone przy współudziale członków Świetlicy Środowiskowej w Po-
trzanowie, a najmłodszym konkursy rysunkowe i rozmowy prowadzone 
z Gwiazdorem. Odważne maluchy mogły sobie zrobić z nim pamiątkową 
fotografię. Chętnych nie brakowało i do zdjęć ustawiały się także rodziny 
i odważni dorośli uczestnicy Jarmarku.

Czas spędzony na Jarmarku minął bardzo szybko. Liczne atrakcje, do-
bre jedzenie, muzyka, wspaniała atmosfera pozwoliły Skoczanom spędzić 
radosne popołudnie w klimacie oczekiwania na zbliżających się święta.

W imieniu organizatorów Jarmarku dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do jego zrealizowania. Za 
wsparcie finansowe i duchowe, słowa uznania i krytyki, pomysłowość 
i pracę.

Mieszkańcom miasta i gminy oraz gościom za niezawodny udział. 
Dziękuję! 

Zdjęcia z Jarmarku na stronie www.gmina-skoki.pl oraz www.facebook.
com/GminaSkoki 

Wiesława Surdyk-Fertsch

IX JARMARK BOŻONARODZENIOWY A.D. 2014
Już po raz dziewiąty hala skockiego gimnazjum stała się miejscem  Jarmarku Bożonarodzeniowego. W niedzielne popołudnie 

14 grudnia 2013. społeczność Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zaprosiła mieszkańców gminy Skoki 
do udziału w imprezie  integrującej pokolenia. Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań staraliśmy się stworzyć  
atmosferę , która pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta 
Bożego Narodzenia.
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Przegląd Piosenki Biesiadnej 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych 

Seniorów z Wielkopolski 
– Pobiedziska 2014

23 października br. w 110 rocznicę tradycji śpiewania na ziemi po-
biedziskiej odbył  się tegoroczny już XII Przegląd Piosenki Biesiadnej 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych Seniorów z Wielkopolski – Pobiedzi-
ska 2014. Również w tym roku przypadło 15-lecie Chóru „Melodia” 

z Pobiedzisk. Rocznice te miały znaczący wpływ na przebieg tego-
rocznego przeglądu, w którym min. brała udział „Harfa” ze Skoków. 

A oto zespoły i kolejność występów XII Przeglądu w Pobiedziskach:
Chór „Melodia” - Pobiedziska, 
Chór „Złota Jesień” - Kostrzyn, 
Zespół Śpiewaczy „Stokrotki”- Tulce,
Emerycki Zespół Śpiewaczy „Pałuki” – Damasławek,
Zespół Śpiewaczy „Stęszewianie” – Stęszew,
Zespół Pieśni Ludowej „Radość” – Chełminko,
Chór „Kanon” – Mieścisko,
Zespół Śpiewaczy Goślinianka” -Murowana Goślina,
Zespół Ludowy „Sarbianie” – Sarbia,
Zespół Śpiewaczy „My Młodzi”- Witkowo.
Harfa” wystąpiła w następującym składzie: Chudziak Bronisław - 

tenor, Chudziak Ewa - sopran, Futro Irena - sopran, Grzegorzewska 
Danuta -sopran, Grzegorzewski Stanisław – bas, Jażdziewski Elżbieta 
- alt, Kazubski Andrzej - bas, Kramer Krystyna - alt, Larus Aleksandra 
- sopran, Majchrzak Czesława -sopran, Małecka Irena - sopran, Nowak 
Lucja - alt, Ranke Iwona -alt, Stajkowski Czesław -tenor, Stern Iwona 
- sopran, Starzyńska Zofia - alt, Wołkow Halina - sopran, Głazowska 
Kazimiera - sopran, Florysiak Małgorzata –alt – Kierownik Zespołu 
oraz Wiśniewski  Antoni – tenor – bas – dyrygent.

Zespół ze Skoków zaprezentował 3 utwory (czas prezentacji nie mógł 
przekraczać 15 minut): „ Zapadł cichy wieczór-tradycyjnie „Jarzębina”, 
„Idzie chmura’”-  pieśń ludowa, oraz „Z Tobą tańczyć chcę” - z reper-
tuaru Teresy Werner 

Były gratulacje, życzenia dalszych sukcesów, pamiątki, dyplomy 
dla zespołów od władz gminnych i Związku Śpiewaczego „Macierz”. 

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji juror  Kazimierz Miller pod-
sumował tegoroczny XII Przegląd  nie szczędząc „Harfie” pochwał za 
wspaniale dobrany i wykonany repertuar.

Po wręczeniu przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Pobiedziskach 

Panią Barbarę Matuszewską - Biniszkiewicz statuetek, dyplomów 
i upominków oraz po pamiątkowej fotografii wjechał Jubileuszowy 
tort. Cała sala odśpiewała „sto lat” i rozpoczęło się biesiadowanie

Antoni Wiśniewski

Z Mikołajem wśród dzieci
6 grudnia w sobotnie popołudnie w Szkole Podstawowej odbyło się 

spotkanie dzieci z Lechlina z mikołajem. 

Zabawę mikołajkową uświetniły panie pracujące w Domu Kultury 
z Łekna, które przygotowały dla dzieci różne konkurencje oraz robiły 
z dziećmi bombki na choinkę. W czasie spotkania był także słodki po-
częstunek dla dzieci i ich rodziców. Po zakończeniu pracy z ozdobami 
choinkowymi przybył oczekiwany przez dzieci Mikołaj, który rozdał 
naszym milusińskim paczki gminne i sołeckie. Dziękujemy naszym 
sponsorom mikołajkowym: radnemu powiatu Krzysztofowi Migasie-
wiczowi oraz Halinie Nowak i Iwonie Wentlandt, którzy przyczynili się 
do ubogacenia naszego spotkania.

W tym samym dniu wieczorem, spotkali się w świetlicy wiejskiej 
w Grzybowicach mieszkańcy sołectwa Grzybowo wraz ze swymi po-
ciechami, którzy miło spędzili czas przy kominku i śpiewie kolęd oraz 
gorącej herbacie i piernikach, a najmłodsi wiekiem otrzymali paczki 
gminne, wzbogacone o drobne upominki od sołectwa.

Mikołaj także nie zapomniał o milusińskich zamieszkałych w Rosz-
kówku, bo pomimo tego, że mieszkańcy nie mają tam miejsca do stałych 
spotkań, to do każdego domu, gdzie zamieszkują dzieci, dotarł sołtys 
z paczkami.  

Paweł Grabiński 

Niezwykła wizyta 
świętych Mikołajów

Wielką niespodziankę najmłodszym mieszkańcom  Roszkowa, Le-
chlinka i Łosińca sprawiła wizyta dwóch Mikołajów, którzy przybyli 
z najdalszych zakątków świta, by obdarować dzieci słodkimi upomin-

kami. Dźwięk dzwonków przypomniał wszystkim o nadchodzących 
świętach i zachęcił do wspólnej zabawy. Na koniec mieszkańcy posilili 
się kiełbaską usmażoną w ognisku. Wesołe melodie świąteczne, świecą-
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Wróżby katarzynkowe 
i andrzejkowe cz.11

Wróżby o charakterze matrymonialnym powszechne były dawniej 
w ciągu kilku dni w roku, m.in. podczas sylwestra, czerwcowej nocy 
świętojańskiej oraz w listopadzie. Dlatego tematem przewodnim 
listopadowego spotkania w ramach „Etno – warsztatów” były wróżby 
katarzynkowe i andrzejkowe. 

Dziś w zapomnienie odszedł zwyczaj wróżenia sobie przez młodych 
kawalerów w wigilię imienin św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patron-
ki młodych kawalerów, kołodziei czy filozofów. Ten dzień przypada 
na 24 listopada. W wigilię imienin św. Andrzeja, przypadającą na 29 
listopada, wróżby wykonywały panny, aby dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat ich przyszłych wybrańców serca. 

Uczestnicy zajęć zapoznali się z historią wróżb katarzynkowych oraz 
andrzejkowych. Osobiście próbowali odpowiedzieć sobie na pytania 
dotyczące ich przyszłości, związków czy miłości. Wśród najbardziej po-
pularnych wróżb było wyciąganie karteczek spod poduszki z imionami 
chłopców czy dziewcząt, ustawianie butów w kierunku progu czy lanie 
wosku. Każdy  z uczestników próbował sam odczytać kształt cienia 
wylanej figurki woskowej, pozostali koledzy i koleżanki interpretowali 
te wróżby, np.: kształt anioła oznaczał dobrą nowinę, człowieka - za-
warcie nowej przyjaźni, auta natomiast symbolizowały podróże. Każdy 
wyszedł z pomyślną dla siebie wróżbą, wiedzą na temat ich historii oraz 
patronów tych wyjątkowych dni listopadowych.

Spotkanie z wróżbami przeprowadził instruktor Muzeum Re-
gionalnego w Wągrowcu, natomiast instruktorzy z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Łany”, prowadzący w ramach projektu warsztaty taneczne 
zaprezentowali dzieciom stroje ludowe z różnych stron Polski. Każdy 
z uczestników spotkania mógł przymierzyć wybrany przez siebie strój 
i zapozować w nim do pamiątkowego zdjęcia. Podczas zajęć młodzi 
adepci tańca, tak jak w czasie pozostałych spotkań, dopracowywali 
i „szlifowali” kroki wyuczonych wcześniej tańców ludowych.

Wiesława Gruchała

Zapraszamy do odwiedzania strony Biblioteki 

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

ce lampki na choince, rozbłyskujące ogniki oraz obecność tak bardzo 
oczekiwanych przez dzieci gości wprowadziły nas w świąteczny nastrój.

Jolanta Sawińska 

Andrzejkowe wróżby
W piątek, dnia 28 listopada przedszkolaki z grupy „Pszczółki” 

i „Słoneczka” obchodziły Andrzejki. 

W tym dniu wspólnie z naszymi Paniami wróżyliśmy sobie bliższą 
czy dalszą przyszłość. W czasie wróżb było wiele śmiechu i wspaniałej 
zabawy. Oto jak się bawiliśmy…

A.Kokowska
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Pasowanie na Przedszkolaka
14 listopada dzieci, które we wrześniu pierwszy raz przestąpiły próg 

naszego Przedszkola zostały uroczyście przyjęte do grona Przedszko-
laków podczas PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA. 

Po wspólnej zabawie i zaprezentowaniu swoich umiejętności Przed-
szkolaki uroczyście ślubowały, że „Obiecują chodzić do Przedszkola, 
uśmiechać się dookoła, wszystko zjadać ze smakiem, być grzecznym 
Przedszkolakiem!”. 

Witamy w gronie Przedszkolaków Przedszkola Samorządowego im. 
Kubusia Puchatka w Skokach.

Renata Martyńska

II gminny przegląd piosenki 
patriotycznej i żołnierskiej

20 listopada w Bibliotece Publicznej odbył się II GMINNy PRZE-
GLąD PIOSENKI PATRIOTyCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ przygo-
towany przez nauczycielki Katarzynę Kędziora Dukszta i Katarzy-
nę Adamską.

W tym roku w przeglądzie udział wzięły dzieci z:
- SZKOŁY PODSTAWOWEJ „MILENIUM” im. Jana Pawła II 

W POPOWIE KOŚCIELNYM 
- PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TĘCZOWA ŁĄKA” W JABŁ-

KOWIE  
- NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO 

W POTRZANOWIE 
- PRZEDSZKOLA  MILENIUM „Mali odkrywcy” W POPOWIE 

KOŚCIELNYM
- PRZEDSZKOLA „LEŚNE LUDKI” W MIEŚCISKU  
- PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO im. KUBUSIA PUCHAT-

KA W SKOKACH 
Wszystkie występujące dzieci wykazały się niesamowitą odwagą i ta-

lentem wokalnym, dla niektórych z nich był to pierwszy występ przed 
tak liczną publicznością. Wszyscy mali artyści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, oraz upominki.

Poprzez udział w tego typu wydarzeniach wspierane jest wychowanie 
patriotyczne młodego pokolenia. Celem przeglądu było upowszech-
nienie wśród dzieci piosenki patriotycznej oraz pielęgnowanie kultu-
rowego dziedzictwa kraju i regionu

Dzień Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada wszystkie dzieci uroczyście obchodziły Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. 

W naszym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja.  
Tego dnia przedszkolaki przyszły do przedszkola ze swoimi ulu-
bionymi i kochanymi  pluszakami. Dzieci, opowiadały o swoich 
maskotkach, słuchały czytanych przez panie fragmentów książek 
o niedźwiadkach, nauczyły się wiersza o misiu, bawiły się w starego 
niedźwiedzia oraz tańczyły z misiami w rytm piosenki „Pokochaj plu-
szowego misia”. Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechu i  radości.  
Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a na-
wet zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe 
przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.

Renata Martyńska

Wycieczka do fabryki bombek 
w Gnieźnie

Pod koniec listopada dzieci z najstarszych grup udały się na wyciecz-
kę autokarową do Fabryki Bombek w Gnieźnie. Przedszkolaki mogły 
obserwować długi proces produkcji ozdób choinkowych. Zobaczyły jak 
powstają bombki od samego początku. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w dziale „Dmuchalnia” ,gdzie zoba-
czyliśmy jak podgrzewa się szklane rury, by z przygotowanych porcji 
szkła wydmuchać kule, z których powstaną piękne ozdoby choinkowe. 
Następnie udaliśmy się do „Srebrzalni” w której Pani pokazała nam jak 
w wyniku odpowiedniej reakcji chemicznej srebrzy się kule od środka, 
gdzie bombka uzyskuje podkład potrzebny do dalszych etapów dekoracji. 
Kolejnym etapem było  zwiedzanie „Lakierni”, gdzie bombki 
choinkowe nabierają różnorakich kolorów. W „Lakierni” pod-
patrzyliśmy jak kulki nabierają pięknych barw  i zobaczyliśmy jak 
nanosi się na bombki farby, które nadają im unikalnego wyglądu. 
Następnie udaliśmy się do „Dekoratorni” gdzie wykwali -
fikowany zespół dekoratorów, nadaje bombce wyjątkowy 
i unikalny wygląd. Przyglądaliśmy się jak kulki nabierają pięk-
nych barw, a także jak nanosi się na bombki dekoracyjne wzory.  
Na samym końcu mieliśmy możliwość obejrzenia aktualnych trendów, 
które będą dominować w okresie świątecznym.          

Na pamiątkę pobytu w fabryce każdy z nas otrzymał bombkę z wy-
pisanym własnym imieniem.

Warsztaty Bożonarodzeniowe 
z Rodzicami

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach piernika, 
świeżo ścięta i przystrojona choinka - to buduje magiczny świąteczny 
klimat. I właśnie po to, aby i w naszym przedszkolu zagościła świą-
teczna atmosfera zorganizowaliśmy dla dzieci oraz rodziców warsztaty 
świąteczne. Nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię 
plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Rodzice od-
krywali swoje talenty plastyczne a dzieci zamieniły się w prawdziwych 
artystów. Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem. Powstało bardzo 
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dużo pięknych i niepowtarzalnych dekoracji świątecznych, które tra-
dycyjnie  sprzedawane są na kiermaszu świątecznym. 

Dziękujemy wszystkim  przybyłym na warsztaty. Bardzo się cieszymy, 
że mamy tak uzdolnionych i chętnych do współpracy rodziców.

Mikołaj
5 grudnia nasze przedszkolaki odwiedził św. Mikołaj. Długo oczeki-

wany gość wywołał uśmiech na wszystkich twarzach. Mikołaj kolejno 
odwiedził każdą grupę, gdzie dzieci prezentowały swoje zdolności wo-
kalne i recytatorskie. Oczywiście na pytanie czy były grzeczne wszyscy 
zgodnie i głośno odpowiedziały TAAAAAAK. Nasz  gość na koniec 
wizyty podarował każdemu przedszkolakowi słodki upominek. 

Świąteczne kolędowanie
12.12.2014 dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie 

„Świąteczne kolędowanie” organizowanym w Jabłkowie w Stowarzysze-
niu Tęcza. Reprezentantami byli Zuzanna Tyll, Nikodem Jankowiak, 
Aleksandra Wilkosz i Aleksandra Kmieć. Poziom występów był bardzo 
wysoki, a wybór zwycięzców niezwykle trudny. Jury po burzliwych obra-
dach wyłoniło zwycięzców. Z naszego przedszkola 1 miejsce w kategorii 
5-6 latków zajęła Zuzanna Tyll,  3 miejsce w kategorii 3-4 latków zajęła 
Aleksandra Kmieć.  Serdecznie gratulujemy!!!

Renata Martyńska

Projekt
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka zakwalifikowało 

się do udziału w projekcie DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY. 
Projekt „EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIE-
RUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ” skierowany jest do małych 
dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Celem projektu jest 
ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów 
oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji 
dzieci w wieku 0-5 lat. W ramach projektu dla uczestników realizowane 
będą zajęcia edukacyjne w przedszkolach dla dzieci i rodziców, oraz 
szkolenia dla nauczycielek. Projekt ten współfinansowany jest przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajo-
we zapewnia Minister Zdrowia. Liderem Projektu jest Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Andrzejki 
Andrzejki, które zostały zorganizowane 

w Szkole Podstawowej w Jabłkowie filia 
Lechlin, 27 listopada, stały się wspaniałą 
okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie 
źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów 
ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię 
dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczy-
wistości i przenieść w świat marzeń i fanta-
zji. Dzieci często zastanawiają się co spotka 
ich w życiu. Z niecierpliwością oczekują na 
ten niezwykły, inny niż wszystkie dni dzień, 
pełen tajemniczych wróżb i czarów. 

Przygotowania do zabawy rozpoczęły dziewczyny z klasy IV i V, 
które upiekły dla wszystkich smakowite babeczki. Cudowny zapach 
rozniósł się po całej szkole, zachęcając wszystkich do wspólnej 
zabawy. Przed rozpoczęciem dyskoteki miały miejsce pierwsze 
przepowiednie, które dostarczyły dzieciom wiele śmiechu i radości. 
Następnie odbyła się dyskoteka przeplatana wróżbami. Wszyscy 
gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy 

z klasy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się po-
wiedzie. Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z nie-
cierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej 
sympatii bądź dowiedział się znaczenia swojej szczęśliwej liczby.  
Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana 
przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od 
nas samych. Warto o tym pamiętać.

Joanna Tomczak\

Program profilaktyczny „Oczy 
szeroko otwarte”

W poniedziałek 8 grudnia uczniowie klas 3-6 Szkoły Podstawowej 
w Jabłkowie obejrzeli spektakl profilaktyczny pod tytułem „Oczy 
szeroko otwarte”, który został sfinansowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach. 

Aktorzy Krakowskiego Centrum Profilaktyki poruszyli tematykę 
problemu przemocy (fizycznej, psychicznej i cybernetycznej), szacunku 
i tolerancji względem rówieśników i ludzi starszych, umiejętności wy-
baczania i pomagania potrzebującym oraz dawania dobrego przykładu, 
jako najlepszego sposobu wychowawczego.   

Spektakl „Oczy szeroko otwarte” przedstawił uczniom historię dwu-
nastoletniej Ady i jej rówieśnika Sylwka. Pojawiła się również postać 
Dziadka Ady, który jest jej opiekunem i życiowym przewodnikiem. 
Ada jest nową w szkole, biedną i skromną dziewczyną, wychowywaną 
przez swojego dziadka. Sylwek to doskonale znany ze swoich wybryków, 
nawet dyrektorowi, popisujący się przed całą klasą, szkolny chuligan.  
Dziadek Ady to mądry, kochający swoją wnuczkę, bardzo sympatyczny 
starszy pan, który zawsze jest wsparciem dla głównej bohaterki. Prze-
pełniony muzyką spektakl był opowieścią o tym, jak Ada – wyśmiewana, 
obrażana przez Sylwka dziewczyna – za namową dziadka wstawia się 
za nim przed dyrektorem i prosi go, aby ten dał Sylwkowi jeszcze jedną 
szansę, zanim zostanie przeniesiony do innej szkoły. Swoją postawą 
szokuje i jednocześnie zawstydza Sylwka, udowadniając jej szczere 
intencje oraz pokazując właściwą postawę w takich sytuacjach.

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili krótką prelekcję na tematy 
poruszone w widowisku. Program, jako całość miał na celu:
• promować postawy tolerancyjnej względem innych ludzi,
• wskazywać wagę szacunku do drugiego człowieka,
• zapobiegać postawom oceniania ludzi po pozorach,
• uczyć, jak radzić sobie z problemami,
• zachęcać dzieci do budowania dobrych relacji z dorosłymi i ludź-

mi starszymi.
Uczniowie po obejrzeniu spektaklu z zaangażowaniem podzielili się 

wrażeniami, uczestniczyli w omówieniu przedstawienia i wyciągnięciu 
wniosków. Zgodnie ustalili, że należy mieć oczy szeroko otwarte na 
potrzeby, problemy innych oraz nie ukrywać własnych, bo wspólnie 
z przyjaciółmi, dorosłymi można znaleźć wiele rozwiązań. 

Joanna Tomczak
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Jemy owoce i warzywa
W ramach realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” w kla-

sach pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia, których głównym 
celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie do 
właściwego odżywiania.

W czasie zajęć uczniowie uczyli się rozpoznawać i nazywać pod-
stawowe warzywa i owoce. Wzbogacali swoją wiedzę. Uczyli się, jak 
zmieniać nawyki żywieniowe poprzez zwiększanie udziału warzyw 
i owoców w codziennej diecie. W oparciu o wiersz Jana Brzechwy 
„Na straganie” przygotowali krótką inscenizację, w której wykorzystali 
samodzielnie wykonane rekwizyty. Największą jednak przyjemność 
sprawiło dzieciom przygotowywanie kolorowych kanapek, surówek 
i owocowych sałatek.

Podsumowaniem cyklu tematów był konkurs plastyczny pt. „Owoce 
i warzywa jemy, zdrowy styl życia wiedziemy”, w którym pierwsze miej-
sce zdobyły uczennice: Nina Owusu oraz Julia Szewczyńska. Drugie 
miejsce: Marika Wocińska, Bartosz Druciarek oraz Nicolas Urbaniak. 
Wiktoria Sznajder, Borys Nowak i Kacper Piotrowski zdobyli miejsce 
trzecie. 

Wioletta Molińska

Turniej mikołajkowy 
pierwszaków

W piątek 5 grudnia 2014 naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj 
oraz jego pomocnicy: elf i renifer. Goście wzbudzili ogromne zainte-
resowanie i wielką radość. 

Wszyscy pierwszoklasiści, przystrojeni w czerwone czapeczki, wzięli 
udział w Mikołajkowym Turnieju, który przygotowała Wioletta Mo-
lińska i Julita Grabowska. Uczniowie prezentowali swoje zdolności 
wokalne, recytowali wiersze, popisywali się zręcznością i zwinnością. 
Musieli się również  wykazać wiedzą na temat zwyczajów i tradycji 
mikołajkowych. 

Pierwszaki spisały się na medal. Świetnie sobie radziły we wszystkich 
konkurencjach. Święty Mikołaj pochwalił ich zaangażowanie, umie-
jętności, wiadomości oraz wspaniałą atmosferę. W nagrodę wszyscy 
otrzymali prezenty.

Po zakończonym turnieju niecodzienny gość w otoczeniu swoich 
pomocników odwiedzał  starsze klasy i rozdawał słodkie upominki.

Wioletta Molińska

Mikołajkowy Turniej Szachowy
4 grudnia 2014 w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Sza-

chowy. Pod czujnym okiem organizatora – Wioletty Molińskiej oraz 

sędziego – Bronisława Piechockiego, zawodnicy rozegrali siedem 
emocjonujących partii. Walczyli dzielnie, ucząc się współzawodnictwa 
i rywalizacji.

Najlepszym szachistą okazał się Mateusz Kamiński, który zdobył 
pierwsze miejsce. Drugie wywalczyli Bartosz Sierzchuła i Aleksandra 
Tyll, a trzecie zajął Kamil Sendor. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 
wspaniałe puchary.

Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Był okazją do 
sprawdzenia i porównania umiejętności zawodników. 

Wioletta Molińska

Pływacy z medalami
3 grudnia 2014 uczniowie wystartowali w Pływackich Zawodach 

Mikołajkowych na pływalni Aquapark w Wągrowcu. Naszą szkołę 
reprezentowało pięcioro uczniów tj.: Surdyk Małgorzata, Kubicka 
Paulina, Frąckowiak Adam, Bartkowiak Dawid i Jarzembowski Rafał. 
Pomimo silnej konkurencji ze strony wągrowieckich szkół, których 
uczniowie pływają na co dzień w klubie sportowym „Nielba” Wągro-
wiec, nasi uczniowie i uczennice nie zawiedli. Popłynęli „dając z siebie 
wszystko” i poprawiając własne rekordy życiowe, zdobywając łącznie 
4 medale. Gratulujemy!

Opiekun: Janusz Bojarski

Dzień brytyjski w szkole
Czwartego grudnia nauczycielki języka angielskiego Krystyna 

Czajka, Justyna Grzegorzewska i Agata Orzechowska zorganizowały 
w szkole Dzień Brytyjski. 

Było inaczej niż zwykle - kolorowo 
i wesoło. Celem przedsięwzięcia było 
zachęcenie uczniów do nauki języka 
angielskiego oraz zainteresowanie ich 
kulturą i geografią Wielkiej Brytanii. 
W każdej klasie uczniów witały barwne 
gazetki o tematyce brytyjskiej. Niektóre 
pomieszczenia w szkole zostały oznaczo-
ne napisami w języku angielskim.  Na  
korytarzu szkolnym przygotowano inte-
resującą wystawę, na której znalazły się 
konkursowe plakaty oraz prace autorstwa 
Justyny Markiewicz. Ustawiono też kilka 
stołów, na których zgromadzono gadżety 
z Wielkiej Brytanii, książki, a także gry 
i zabawy w języku angielskim. Uczniowie 
mogli aktywnie uczestniczyć w zabawach i konkursach. W nagrodę 
otrzymywali cukierki, bądź drobne upominki. 

Tego dnia podsumowano wyniki trzech konkursów. Dyrektor szkoły 
Wiesław Berendt uhonorował dyplomami zwycięzców. Pogratulował 
wszystkim, życząc dalszych sukcesów. Zwycięzcy konkursów :
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego
Klasy szóste: I m. Aleksandra Szymańska 6c, II m. Magdalena Kacz-
marek 6c
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Klasy piąte: I m. Oliwia Wójcik 5b i Paulina Kubicka 5a, II m. Artur 
Żołądkowski 5c
Klasy czwarte: I m. Oliwia Fredrych 4b, II m. Martyna Kubiak 4a
Klasy trzecie: I m. Dawid Bartkowiak 3a, II m. Rafał Jarzębowski 3a
Konkurs na Plakat o Wielkiej Brytanii
I m. Dawid Sznajder 5b
II m. Wiktoria Siódmiak 3c
III m. Dagmara Żak 6b
Klasowy Konkurs na Najładniejszą Gazetkę Ścienną o Wlk. Brytanii
I m. kl. 5-6 e
II m. kl. 5b
III m. kl. 6c i 5c

 Imprezę dodatkowo uświetniła para królewska. W rolę Elżbiety II 
wcieliła się Małgosia Surdyk, a rolę Filipa odegrał Przemek Kozber. 
Stroje zaprojektowała i wykonała Barbara Surdyk. Przez cały dzień para 
zachowywała się z klasą i godnością jak na familię królewską przystało. 
Nawet goście z Niemiec, którzy tego samego dnia odwiedzili naszą 
szkołę, na ich widok skłonili głęboko głowy i poprosili o wspólne zdjęcia.

Zorganizowanie Dnia Brytyjskiego w szkole było dobrym przedsię-
wzięciem edukacyjnym, a zainteresowanie i zaangażowanie uczniów    
zachęca do dalszego działania. W przyszłym roku Dzień Amerykański !

Krystyna Czajka

Pomóż azorkom przetrwać zimę!
Pod takim hasłem od 1 do 4 grudnia odbyła się zbiórka darów dla 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach Wiel-
kopolskich. Uczniowie przynieśli karmę dla psów i kotów, zabawki, 
smycze, obroże, koce i wiele bardzo potrzebnych zwierzętom akceso-
riów. Dzieci swoją ofiarnością udowodniły, że nie jest im obojętny los 
zwierząt, którym przyjdzie spędzić zimę w schronisku.

Uczniowie klas trzecich w ramach akcji uczestniczyli w spotkaniu 
z wolontariuszami pracującymi w schronisku Zuzanną i Łukaszem 
Śniecińskimi, którym towarzyszył adoptowany pies Lord. Goście 
opowiadali o pracy i opiece nad zwierzętami, a także zaprezentowali 
film i zdjęcia swoich podopiecznych ze schroniska. Dzieci poruszyło 
spotkanie i już po kilku dniach niektóre pieski znalazły nowy dom! 
Nadal można ofiarować dary w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1.

Powstanie wielkopolskie
Miłośnicy historii i pasjonaci wiedzy o powstaniu wielkopolskim 

po raz kolejny wykazali się wszechstronną wiedzą dotyczącą jed-
nego z najistotniejszych wydarzeń historycznych naszego regionu. 
W eliminacjach do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim zaprezentowali bardzo wysoki poziom i zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego następujący uczniowie: Klaudia Szwed, 
Małgorzata Surdyk, Aleksandra Tyll, Patryk Tala i Kajetan Dłużnik. 

W oczekiwaniu na święta
Dni poprzedzające Boże Narodzenie obfitują w wiele ciekawych 

wydarzeń w szkole. Dzieci z racji swojego wieku przeżywają je w spo-
sób szczególny, wprowadzając atmosferę radosnego oczekiwania. 
Nauczyciele i wychowawcy umożliwiają im w tym czasie wykazanie się 
talentami i umiejętnościami, starają się także przekazać w atrakcyjnej 
formie tradycje i obrzędy. 

Szkolne korytarze, gazetki i sale lekcyjne ozdabiały prace plastyczne 
najmłodszych, których inwencja twórcza wydaje się być niewyczerpana. 

Utalentowani muzycznie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne, a także interpretację utworów. Jury wyłoniło zwycięzców:
Klasy I-III 
I miejsce: Mikołaj Załęski
II miejsce Szymon Kruś
III miejsce:  Amelia Sroczyńska, Aleksandra Markiewicz, Olga Kujawa
Wyróżnienia:
Nicole Jaroć, Rozalia Musielak, Antonina Zdanowska, Urszula No-
waczkiewicz, Wiktoria Koprowska
Klasy IV-VI
I miejsce: Julia Jakubowska, Oliwia Wocińska, Kamila Przywarska, 
Gabriela Mistrzak
II miejsce: Paulina Kawczyńska
III miejsce: Paulina Kubiak, Anastazja Musielak, Zuzanna Wojna, 
Zuzanna Szczepaniak, Aleksandra Konieczka

Życie bez uzależnień
2 grudnia w ramach realizacji programu profilaktycznego uczniowie 

klas V i VI uczestniczyli  w zajęciach warsztatowych ,,Być wolnym’’ 
dotyczących problematyki uzależnień. 

Teraźniejszość  promuje naiwne, a czasem wręcz utopijne wizje 
ludzkiej wolności. Każdy musi być odważny, przebojowy, a co za 
tym idzie bezkrytyczny. W praktyce oznacza to odwracanie się dzieci 
i młodzieży od norm moralnych, prawnych, społecznych. Niestety, 
postawom tym nie towarzyszy aspiracja bycia wolnym od alkoholu, 
narkotyków, przemocy czy Internetu,  bowiem stają się one środkiem 
do osiągnięcia celów natychmiast i bez wysiłku. Uczniowie poznali 
osadzoną we współczesnych realiach i posługującą się młodzieżowym 
językiem multimedialną opowieść poruszającą  drażliwy problem prze-
mocy, cyberprzemocy  i używek w środowisku dojrzewających osób. 
Metaforyczne przesłanie warsztatów uświadomiło dzieciom zagrożenia 
oraz złożoność zjawiska. Podczas spotkania uczestnicy doskonalili 
swoje umiejętności  krytycznego postrzegania w odniesieniu do rzeczy-
wistości i uczyli się podejmowania życiowych decyzji. Poznali również  
sposoby radzenia sobie z przemocą fizyczną i psychiczną. Warsztaty 
były niezwykle ciekawe, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Warsztaty z udziałem psów 
Dużo entuzjazmu, pisk, radość, dziecięcy śmiech niosący się echem po 
całej sali…12.12.2014r. odbyło się w naszej szkole drugie spotkanie z 
trenerami psów-terapeutów.

Tym razem na za-
proszenie klas dru-
gich przeprowadzono 
warsztaty  z elementami 
dogoterapii pod tytu-
łem „Pies przyjacielem 
człowieka” w ramach 
edukacji społeczno-
-przyrodniczej. 

W zajęciach wzię-
ły udział cztery prze-
piękne psy rasy golden 
retriver oraz labrador 
retriver z Golden Retriver WOŚP z Poznania. Warsztaty składały się 
z części teoretycznej, praktycznej i relaksacyjnej. Uczniowie poznali 
m.in. historię pochodzenia rasy golden retriever i labrador retiever. 
Dowiedzieli się o formach aktywności pracujących psów, a także o pra-
widłowym zachowaniu w kontakcie z psem. W drugiej części dzieci 
prawidłowo witały się z psem, nauczyły się pozycji bezpiecznej „żółwik” 
w razie niebezpieczeństwa oraz obejrzały pokaz posłuszeństwa i psich 
sztuczek. Największą radość jednak sprawiły zajęcia praktyczne. Dzieci 
były szczęśliwe gdy mogły prowadzić psa na smyczy, pogłaskać, turlać 
się, posłuchać bicia serca lub go nakarmić. Jedne podchodziły od razu, 
innym zajmowało to więcej czasu, ale w końcu i tak przekonywały się 
do miękkiego futra sympatycznych czworonożnych przyjaciół. 

Paulina Marszewska.
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Mistrzostwa Powiatu w Tenisie 
Stołowym

Dnia 30 października br. w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpij-
czyków w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 

W rywalizacji dziewcząt wzięły udział 4, a w rywalizacji chłop-
ców 3 gimnazja. Turniej rozegrany został systemem „każdy 
z każdym”.  Nasze gimnazjum reprezentowali: Alicja Witkowska, 
Aleksandra Frontczak, Radosław Szczepaniak, Szymon Serafiński  
i Patryk Paczkowski. W klasyfikacji końcowej dziewczęta zajęły IV, 
a chłopcy III miejsce. Organizatorzy: Hanna Węglewska, Grzegorz 
Samol, Wiesław Sierzchuła

Towarzyski Turniej Sportowy 
Dziewcząt 

Dnia 17 listopada 2014 w Kiszkowie uczennice Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uczestniczyły w Towarzyskim 
Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Szkołę naszą reprezentowała 
Andrzejewska Paulina, Burzyńska Klara, Dudzińska Marta, Jasińska 
Dominika, Klewenhagen Izabela, Kostecka Anna, Pawlicka Izabela, 

Sękowska Marika, Jahnz Natalia, Stożek Natalia i Moszczyńska 
Magdalena. Na boisku rywalizowały 4 zespoły: z Kiszkowa, Łubowa, 
Żydowa i Skoków. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każ-
dym”, do dwóch wygranych setów. Nasz zespół wygrał wszystkie mecz, 
nie tracąc żadnego seta.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum nr 1 ze Skoków
II miejsce Gimnazjum z Żydowa
III miejsce Gimnazjum z Kiszkowa
IV Gimnazjum z Łubowa

Opiekun: Elżbieta Chojnacka

O Puchar Dyrektora!!
27 listopada w hali gimnazjum odbył się Turniej Piłki Siatkowej 

Dziewcząt o Puchar Dyrektora. W rywalizacji wzięło udział sześć 
zespołów. Po rozegraniu piętnastu meczy klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco:

I miejsce Gimnazjum Parkowo
II miejsce Gimnazjum Miłosław
III miejsce Gimnazjum Skoki I
IV miejsce Gimnazjum Nekla
V miejsce Gimnazjum Kiszkowo
VI miejsce Gimnazjum Skoki II
Skład zespołu Skoki I: Marta Dudzińska, Katarzyna Szczepaniak, 

Anna Kostecka, Izabela Pawlicka, Izabela Klewenhagen, Paulina An-
drzejewska, Natalia Jahnz, Magdalena Moszczyńska.

Opiekun: Elżbieta Chojnacka
Skład zespołu Skoki II: Kamila Budka, Alicja Burzyńska, Ewelina 

Gruszka, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Julia Nowicka, Paulina 
Paśk, Paulina Wojtkowiak, Patrycja Stożek, Nadia Andraka, Adrianna 
Będziecha, Zuzanna Stefańska.

Opiekun: Hanna Węglewska
Wszystkie zespoły otrzymały puchary a najlepsze zawodniczki z każ-

dego zespołu otrzymały pamiątkowe statuetki. Wyróżnione zawodnicz-
ki z zespołów gospodarzy to Kamila Budka i Katarzyna Szczepaniak. 

Za pomoc w organizacji i sędziowaniu turnieju organizatorzy dzię-
kują absolwentowi naszego gimnazjum Krzesimirowi Kaczmarkowi.

Badmintonowe zmagania
Dnia 29.11.2014 w hali widowiskowo – sportowej w Trzciance odbyła 

się Gimnazjada Rejonu Pilskiego SZS „Wielkopolska” w Badmintonie 
Drużynowym Dziewcząt. 

Skockie gimnazjum reprezentowała Klara Burzyńska i Anna Frąc-
kowiak, zawodniczką rezerwową była Klaudia Juś. Drużyny zostały 
rozpisane na dwie grupy: I grupa - Trzcianka, Lubasz, II grupa - Skoki, 
Budzyń, Chodzież i rozegrane systemem „każdy z każdym” do 3. wy-
granych setów. Ania i Klara po rozegraniu dwóch pojedynków w grupie 
uplasowały się na pierwszym miejscu, a w klasyfikacji końcowej zajęły 
miejsce drugie.

Opiekun Elżbieta Chojnacka



27

III Mikołajkowy Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki
7 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Skokach rozegrano III 

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn, które poprzez losowanie zo-
stały podzielone na dwie grupy A i B. W każdej grupie doszło do 10 
spotkań na zasadzie „każdy z każdym” , po podsumowaniu wyników 
w poszczególnych grupach, rozegrano mecze wg zasady: 5 z 5, 4 z 4, 
3 z 3, 2 z 2 oraz mecz finałowy pomiędzy zwycięzcami w grupie A i B. 
Ostatnie rozgrywki przyniosły wiele emocji- walka o miejsce na podium 
była niezwykle zacięta i wyrównana ostateczne wyniki przedstawiają 
się następująco: 
- I miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna Potrzanowo
-II miejsce: Komisariat Policji w Skokach
- III miejsce: Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka 

w Skokach
- IV miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
- V miejsce: P.P.H Lemar z Potrzanowa
- VI miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skokach
- VII miejsce: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
- VIII miejsce: Zakład tapicerski Kryspin Graczyk z Łosińca
- IX miejsce: Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza z Jabłkowa
- X miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna Skoki

Wszystkie drużyny z rąk Burmistrza otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz puchary za udział w Turnieju , za zajecie miejsca na podium dru-
żyny otrzymały kolejno brązowy, srebrny oraz złoty puchar.  Serdecznie 
dziękujemy drużynom oraz kibicom za udział w Turnieju i zapraszamy 
do kolejnych rozgrywek!

Kinga Świder

Halowy Turniej Piłki Nożnej
Po zakończeniu Skockiej Ligi „Orlik” rozpoczęły się rozgrywki 

halowe, w których bierze udział 12 drużyn. 
Pierwsze spotkania pokazały niezwykle wysoki poziom uczestników 

i zachęcają do walki o podium.  I etap rozgrywek pokaże, które drużyny 
trafią do I ligi i tam będą walczyć o zwycięstwo, a które rozegrają spo-
tkania w II lidze. W grudniu 20, 27 i 28  zaplanowano trzy spotkania 
na które serdecznie zapraszamy kibiców i miłośników piłki nożnej.

Zawody Spiningowo - Żywcowe 
o Puchar Prezesa Koła

Korzystając z pięknej, sprzyjającej wędkowaniu pogody Zarząd Koła 
PZW w Skokach na wniosek swych członków 23 listopada zorganizował 
ponadplanowe Zawody Spiningowo - Żywcowe. 

Zawody odbyły się na jeziorze Maciejak oraz na akwenach przyle-
głych, a puchary  dla zwycięzcy oraz dla zawodników legitymujących 

się największym szczupakiem i okoniem  ufundował Prezes Alojzy Pa-
cholski.

W Zawodach udział wzięło 22 wędkarzy, a po ich zakończeniu Ka-
pitan Sportowy Jacek Dudek  ogłosił, że ich zwycięzcą został Marian 
Konrad, który chlubił się   złowieniem 3,710 kg  szczupaków i okoni. 
Drugie miejsce wywalczył Leszek Stoiński, do siatki którego trafiło 
2,350 kg drapieżników, a trzecie miejsce z 2,200 kg szczupaków i okoni 
zdobył Zbigniew Pietrzak.

Marian Konrad okazał się też zdobywcą największego szczupaka, 
który ważył 0,610kg.Tak więc  jego udział w Zawodach upamiętniać 
będą 2 Puchary - jeden za zdobycie I miejsca i drugi za największe-
go szczupaka. Natomiast Puchar za złowienie największego okonia 
o wadze 0,1550 kg  powiększył trofea wędkarskie Mariana Bałażyka.

Imprezę wędkarską nad jeziorem Maciejak zakończył przygotowany 
przez Karola Neumanna wspólny posiłek, na który złożyły się gorące 
flaki i kiełbasa „z kotła”.

Edmund Lubawy

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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7 grudnia 2014, w dniu patrona skockiej parafii pw. Świętego 
Mikołaja Biskupa, Skoki swą obecnością zaszczycił Ksiądz Prymas 
Polski - Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak. 

Po uroczystościach odpustowych w kościele Ksiadz Arcybiskup  
skorzystał z zaproszenia skockich Braci Kurkowch i odwiedził siedzibę 
Bractwa, gdzie spotkał się z braćmi oraz z członkami ich rodzin i z 
zaproszonymi gośćmi.

Wizyta Prymasa odbyła się z zachowaniem oficjalnej gali musztrowej, 
z hymnem brackim, wciągnięciem flagi na maszt i brackim raportem 
Marszałka Przemysława Bagrowskiego. W imieniu uczestników, Ar-
cybiskupa powitali i bukietem kwiatów obdarzyli Go: Król Zielono-
świątkowy AD 2014 – Prezes Bractwa Krzysztof Jachna i V-ce Prezes 
Krzysztof Migasiewicz wraz z siostrą bracką Haliną Wojciechowską. 
W odpowiedzi Ksiądz Prymas osobiście przywitał się z każdą z przy-
byłych osób.

Z kolei dostojny gość w towarzystwie uczestników spotkania udał się 
do siedziby Bractwa. Tutaj, na wstępie w Izbie historycznej zapoznał 
się z eksponatami poświęconymi pamięci skockich działaczy brackich, 
przy czym w roli przewodnika wystąpił i wszelkich informacji udzielał 
Krzysztof Jachna. Spotkanie kontynuowano przy „małej czarnej” 
i słodkościach, gdzie Prezes Jachna przedstawił braci, siostę honorową 
i przyjaciół, a następnie zaprezentował historię skockiego stowarzy-
szenia z podkreśleniem udziału jego członków w Powstaniu Wielko-
polskim, w wojnie polsko - bolszewickiej oraz wojnie obronnej 1939r.

W trakcie prowadzonych rozmów Ksiądz Arcybiskup okazał wiele 
sympatii i życzliwości wszystkim uczestnikom spotkania.

Na zakończenie spotkania strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski 
poprosił Prymasa o oddanie strzału honorowego do tarczy, a dostojny 
gość z tego zaproszenia skorzystał, co dokumentuje pamiątkowe zdjęcie 
i tarcza przechowywana w zbiorach Bractwa. 

Wizytę Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka u skockich Braci 
Kurkowych upamiętnia też wpis do Kroniki oraz zdjęcia wykonane 
w trakcie spotkania, jak i na jego zakończenie, jedno z braćmi kurko-
wymi oraz drugie z udziałem ich rodzin i zaproszonych gości.

 Stanisław Grzegorzewski 

Trzy pokolenia ludzi sportu, łącznie ponad 130 osób związanych z Klubem 
Sportowym „Wełna”, a wśród nich zawodnicy, trenerzy i opiekunowie naj-
młodszych oraz działacze i sponsorzy, zasiadło 13 grudnia przy wigilijnym 
stole. Z zaproszenia organizatora, Zarządu Klubu skorzystali i do Biblioteki 
Gminnej, która tym razem użyczyła sportowcom „Wigilijnych stołów” przy-
byli też: Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, Burmistrz Miasta 
i Gminy Tadeusz Kłos oraz Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.

Wszystkich przybyłych w imieniu Zarządu Klubu serdecznie powitał 
Wiceprezes Zarządu Andrzej Pilaczyński, który równocześnie podkreślił, 
że dzisiejsze spotkanie stanowi uwieńczenie pewnego rodzaju zobowiązań 
i przedsięwzięć wcielanych w życie od pamiętnego spotkania wigilijnego 
z grudnia 2009. To wówczas, w mroźny i śnieżny wigilijny wieczór postawiono 
przed Klubem zadanie poprawy nie tylko poziomu gry,  ale i uczynienia go 
stowarzyszeniem bardziej masowym, które stanie się organizatorem życia 
sportowego najmłodszych Skoczan. 

Dzisiaj w barwach Klubu, w swych grupach wiekowych gra 6 drużyn, od 
najmłodszych „Żaków”, poprzez „Orliki”, „Młodziki”, „Trampkarzy” oraz 
„Juniorów” do „Seniorów”. Wszystkie te drużyny uzyskują dobre wyniki, 
a drużyna seniorów z powodzeniem utrzymuje się w czołówce IV Ligi. 

Wszystko to, nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy Zarządu z rodzi-
cami i opiekunami młodych sportowców oraz bez dobrej współpracy z tre-
nerami- w tym również zarówno z Tomaszem Bekasem, który doprowadził 
pierwszą drużynę do IV ligi, jak i z obecnie prowadzącym ją Krzysztofem 
Pancewiczem- którzy dzisiejszy dzień świętują wraz z nami wszystkimi. Ale 
nie byłoby to też możliwe bez aktywnej pracy wszystkich klubowych działaczy 
oraz bez przykładnej współpracy  Zarządu z Samorządem Gminy i ze sponso-
rami. Wystąpienia Wiceprezesa zakończyły życzenia na nadchodzące Święta 
Bożonarodzeniowe i na Nowy 2015 Rok. Życzenia te znalazły też wsparcie 
w ciepłych słowach Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady 
Zbigniewa Kujawy.W świąteczny nastrój uczestników wprowadziły kolędy 
w wykonaniu młodych artystów: solistki Małgorzaty Frąckowiak i akom-
paniatora Kacpra Kujawy, w wykonaniu których na wstępie zabrzmiała 
nastrojowa „Cicha noc”, a po niej wprowadzająca ożywienie „Przybieżeli 
do Betlejem” i następne.

Z kolei wszyscy raczyli się przygotowanymi specjalnie na ten wieczór 
daniami wigilijnymi, a po ich skonsumowaniu na salę wkroczył „Gwiazdor” 
z workiem pełnym świątecznych czekolad, którymi obdarował wszystkich 
obecnych. Czas rozdawania prezentów umilała świąteczna muzyka i kon-
cert młodych artystów oraz toczone w międzyczasie rozmowy przy stole. 

Gdy „Gwiazdor” opuścił salę by czynić swą powinność w innym środowi-
sku na stołach zagościła kawa i herbata, a uczestnicy mieli możność pogrążyć 
się w degustacji świątecznych pierników i innych wypieków.

Nad oprawą artystyczną spotkania oraz nad tym by „na stołach panował 
świąteczny nastrój” zadbały panie – prywatnie mamy i opiekunki najmłod-
szych klubowych zawodników pod egidą pani Magdaleny Bartkowiak.

I za to wszystko Im, podobnie jak i Zarządowi serdecznie dziękujemy.
Edmund Lubawy

SPOTKAnIE WIGILIJnE 
W KLUBIE SPORTOWYM ‘WEŁnA’

WIZYTA KSIĘDZA PRYMASA 
W KURKOWYM BRACTWIE STRZELECKIM


