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Kto pamięta początki wielko-
orkiestrowego grania w naszej 
gminie, ten wie, że głównym jego 
dyrygentem jest obecna dyrektor 
skockiej biblioteki, która zaraziła 
wielu podobnych sobie entuzja-
stów do udziału w tym niezwykłym 
przedsięwzięciu, a które, czy ktoś 
tego chce czy nie, stało się naszym 
polskim produktem godnym opa-
tentowania.

Jako pierwsi dla orkiestry 
zagrali siatkarze, którzy w przed-
dzień XXII finału spotkali się 
w hali widowiskowo - sportowej 
skockiego gimnazjum, by wziąć 
udział w turnieju wielkoorkiestro-
wym. Do sportowej rozgrywki sta-
nęło 10 drużyn, reprezentujących 
instytucje nie tylko z naszej gminy. 
Byli także siatkarze z Wągrowca, 
Mieściska i Sienna.

Turniej zakończył się następu-
jącą klasyfikacją:
I miejsce – drużyna z Potrzanowa
II miejsce – drużyna z Komisa-
riatu Policji w Skokach
III miejsce – drużyna z Antonie-

i Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach.

W s z y s c y,  o p r ó c z 
ogromnego serca do sporto-

wej rywalizacji, pokazali także 
serce dla idei WOŚP, wrzucając 
do puszki całkiem pokaźną sum-
kę 738,00 złotych.

Krócej niż zwykle w niedzielę 

spało 50 wolontariuszy, którzy od 
wczesnego rana wylegli z puszka-
mi na ulice Skoków i okolicznych 
wsi, by dać szansę każdemu, kto 
chce i może, wzięcia udziału w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu, 
jakim jest WOŚP. Zbierali pie-
niądze przedszkolaki i uczniowie 
szkół, którym towarzyszyli dorośli 
opiekunowie. To tak naprawdę 
wolontariusze tworzą ten niepo-
wtarzalny klimat wielkoorkiestro-
wy. To ci młodzi, radośni ludzie, 
którzy w każdych warunkach 
atmosferycznych co roku zalud-
niają nawet najbardziej odległe 
zakątki, zadają kłam opiniom, 
że ta dzisiejsza młodzież jest 
aspołeczna i nastawiona tylko na 
konsumpcjonizm. 

Na efekty ich zbierania, od 
godziny dziesiątej czekali w An-
toniewie orkiestrowi „kasjerzy”, 
by na bieżąco liczyć zawartość 
puszek i skrupulatnie prowadzić 
buchalterię. Wolontariuszom 
orkiestra zawdzięcza 7085,99 zł.

ORKIESTRA NA TYSIĄC I WIĘCEJ SERC 
CZYLI XXII FINAŁ WOŚP W SKOKACH

Jeszcze nie przebrzmiały echa noworocznego koncertu, a w Skokach kolejny, drugi już koncert? Tak, tak właśnie 
było - w drugą niedzielę stycznia w naszym mieście zagrała, już po raz dwunasty, niezwykła orkiestra – Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. To jedyna chyba tak liczna orkiestra, gdzie zamiast instrumentów rytm wyznacza bicie 
serc i dźwięk wrzucanych do puszek wolontariuszy „drobniaków”.

wa, 
a kolejne miejsca 
zajęli reprezentanci 
Przedszkola Samorządo-
wego w Skokach, Mieściska, 
Sienna, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wągrowcu (ul.
Kościuszki), Powiatowego Urzę-
du Pracy z Wągrowca, Rościnna Dokończenie na str.8-9 
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Uroczysty apel prowadzony przez Krzysztofa Migasiewicza i Krzysz-
tofa Jachnę, rozpoczął chór Harfa, kierowany przez Antoniego Wi-
śniewskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, w asyście pocztów 
sztandarowych skockich stowarzyszeń i organizacji, władz miasta 
i zebranych mieszkańców odczytano kolejno nazwiska uczestników 
powstania wielkopolskiego związanych w różny sposób ze Skokami. 

W ciągu ostatnich kilku lat, wysiłkiem 
członków Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego udało się poszerzyć wie-
dzę na temat udziału skoczan w wydarzeniach 
powstania, zarówno dotyczącą przebiegu 
przejęcia Skoków przez miejscowych po-
wstańców w dniu 27 grudnia 1918 r., jak i ich 
udziału w walkach na różnych powstańczych 
frontach. Dziś wiemy, że także kilkudziesię-
ciu mieszkańców okolicznych wiosek wzięło 
czynny udział w powstaniu, a współpracę 
ze skockim Kołem TPPW nawiązały osoby 
związane ze Skokami, a których krewni byli 
uczestnikami powstania w innych regionach 
Wielkopolski. W ten sposób stworzona 
została lista ponad stu nazwisk powstańców 
wielkopolskich z rejonu Skoków oraz uczest-
ników powstania rodzinnie związanych ze 
Skokami i jego obecnymi mieszkańcami. Po 
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed 
tablicą pamiątkową poświeconą powstańcom 
spoczywającym na cmentarzu parafialnym 
w Skokach odbyła się msza. św. w intencji 
Ojczyzny, celebrowana przez ks.dziekana 
Karola Kaczora. 

Krótko po zakończeniu uroczystości, jeszcze w piątek, skocka lista 
powstańców powiększyła się o kolejne nazwiska. Uzupełniona została 
o osobę Teofila Michalskiego, zweryfikowanego jako powstaniec 
w 1938 r. oraz Antoniego Kapałczyńskiego, uczestnika walk powstań-
czych pod Szamocinem, gdzie odniósł rany w boju. Powstańcy ci są 
krewnymi Zefiryny Gołembowskiej ze Skoków oraz Marii Kozłowskiej 
z Jabłkowa, członkiń skockiego Koła Towarzystwa. Warto wspomnieć, 
że kiedy w dniu 3 czerwca 2005 r. powstawało Koło w Skokach Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dysponowano 
wykazem zaledwie ok. trzydziestu powstańców pochodzących z tego 
miasta. Dziś pamięć o powstaniu wielkopolskim, którego 95. rocznicę 
obchodziliśmy 27 grudnia, stanowi dla skoczan silną identyfikację, 
odwołującą się nie tylko do patriotycznych uczuć, lecz przede wszyst-
kim do tradycji rodzinnej, kultywowanej niemal w każdym skockim 
domu. To właśnie siła tej tradycji jest źródłem przywoływania dobrej 
pamięci o uczestnikach powstańczych zmagań.  

Krzysztof Jachna

SKOKI W 95. ROCZNICĘ 
WYBUCHU POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO 
1918/1919

Również Skoki przygotowały się na 27 grudnia 2013 r., kiedy 
przypadła 95. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. 
Organizatorem uroczystości przed wejściem na cmentarz 
parafialny było skockie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919, najliczniejsze w Wielkopolsce, 
skupiające ponad 70 osób – krewnych i potomków powstańców 
wielkopolskich. 

Na zdjęciach: powstańcy wielkopolscy Teofil Michalski i Antoni Kapałczyński - 
archiwum rodzinne

SKOCKI TARG 
WRACA NA SWOJE MIEJSCE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
informuje, 

że z dniem 11 stycznia 2014 r.
targowisko zostało przeniesione na plac targo-

wo-parkingowy 
przy ul. Kościelnej w Skokach
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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: 
Rosin Kacper 12.12.2013 
Rutkowska Wiktoria 06.12.2013
Modlibowska Maja 12.12.2013  
Kubiak Naomi Anna 09.12.2013 
Hauke Lena Antonina 20.12.2013 
Zaganiaczyk Alan Franciszek 19.12.2013 
Pawłowska Diana Julia 26.12.2013 
Nowik Maksymilian 30.12.2013 
Walkowiak Marcel 02.01.2014 
Giżycki Jan 27.12.2013 
Konieczna Zofia 04.01.2014 

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:

Baranienko Łukasz i Szopińska Izabela Katarzyna 
Orchowicz Jakub Tomasz i Witecka Agnieszka

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

Stanicka Janina ur. 1950 - Skoki zm. 19.12.2013 
Portała Janina ur. 1940 – Skoki zm. 19.12.2013 
Mikołajczak Roman ur. 1957 – Skoki zm. 28.12.2013 
Loręcka Irena Joanna ur. 1917 – Rościnno zm. 11.01.2014 
Smykowski Alfons ur. 1941 – Skoki zm. 04.01.2014 
Pol Franciszka ur. 1915 – Poznań zm. 07.01.2014

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

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
szkolenie w zakresie podatku VAT

i sposobie wystawiania faktur
Od 1 stycznia 2014 roku weszło w życie szereg istotnych zmian 

w sposobie wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT.
W odpowiedzi na prośby podatników 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu 
serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie szkoleniowe

w dniu 31 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 
w sali Biblioteki Publicznej w Skokach.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o rejestrację 
pod numerem telefonu 618925811, 

bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 7.
Serdecznie zapraszamy!!!

UWAGA NOWE KONTO BANKOWE!!!
Od 1 stycznia 2014 roku wpłaty albo należności i zobowiazania 
z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, 

dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego 
prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki 

o numerze

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001
Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bankowy 

BS Gniezno o/ Skoki o numerze

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

NOWA FIRMA 
ODBIERAJĄCA ODPADY

Od 1 stycznia 2014 roku odpady z terenu miasta i gminy Skoki od-
bierała będzie firma: Zakład Usług Komunalnych i Transportowych 
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 dwie oferty:

• REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec
 ul. Skocka 13A, 62-100 Wągrowiec�
 Cena oferty 1 372 055,16 zł brutto
• Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, 
 ul. Boguniewska 8, 64 – 610 Rogoźno
 Cena oferty: 1 125 522,00 zł brutto
Dnia 27 listopada 2013 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych 

w ramach przetargu. Ofertą korzystniejszą okazała się ta którą złożyła 
firma: Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, 
ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno. Różnica między ofertami wyniosła 
246 533,20 zł.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      61 855 75 28 ; 61 851 30 77 ; 800 160 168    
  
 
 
 
                            
                                     
                                       2014-02-24 
                   przy Ośrodku Zdrowia   
          ul. Ciastowicza w Skokach 
  Badania rozpoczną się o 14:00 
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BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO 
POKOJU POD STRZECHĄ URZĘDU

Betlejemskie Światło Pokoju, to coroczna harcerska akcja przeka-
zywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, 
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie 
Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tra-
dycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Co roku akcja ta ma swoje hasło, w 2013 brzmi ono „Wyjdź z cienia? 
Pokaż dobro!” Opiera się ono o fragment z ewangelii wg św. Marka 
„Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? 
Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukry-
tego, co by nie miało wyjść na jaw”. /Mk 4, 21-25/ - to nawoływanie do 
podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, 
niepowtarzalny czas na zmianę siebie.

Z takim o to przesłaniem w dzień przed Wigilią Burmistrza Tadeusza 
Kłosa oraz Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawę odwiedzili, jak 
co roku harcerze z 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” ZHP pod 
przewodnictwem swojego drużynowego harcmistrza Andrzeja Surdy-
ka. Harcerze przekazali Światełko Pokoju, a sami zostali obdarowani 
słodkimi upominkami.

Karolina Stefaniak

POLOWANIE WIGILIJNE 
W KOLE ŁOWIECKIM „BORSUK”

21 grudnia 2013 myśliwi z Koła Łowieckiego nr 57 „Borsuk” w Sko-
kach urządzili polowanie wigilijne.

Od lat polowanie to odbywane w dniach poprzedzających Święta 
Bożego Narodzenia ma szczególnie uroczysty charakter, bardziej 
związany z kultywowaniem tradycji narodowo-religijnych niż z chęcią 
pozyskania zwierzyny.

O godz. 8:30 odbyła się uroczysta zbiórka uczestników na której 
prowadzący polowanie łowczy kol. Andrzej Bochyński wspólnie z pre-
zesem kol. Czesławem Skowronkiem omówili przebieg polowania oraz 
atmosferę jaka winna mu towarzyszyć. Z sześciu zaplanowanych pędzeń 
(miotów) wykonano pięć i chociaż pędzenia obfitowały w zwierzynę 
grubą, to św. Hubert w tym dniu bardziej sprzyjał zwierzynie niż celności 
strzałów myśliwych. Pokot chociaż skromny ale był (4 lisy i 1 sarna).

Na zbiórce kończącej polowanie oddano hołd upolowanej zwierzynie 
i wyróżniono króla polowania którym został kol. Krzysztof Bochyński. 
Następnie przy płonącym ognisku 27 myśliwych złożyło sobie życzenia 
świąteczne. Teraz też łowczy i prezes Koła w imieniu swoim i całego 
Zarządu złożyli życzenia świąteczne dla rodzin i bliskich członków Koła. 
Po życzeniach wszyscy pod batutą kol. Józefa Wojcieszaka odśpiewali 
3 kolędy, które niosły się po lecie. 

Polowanie wigilijne zakończyło spotkanie na Sali pana Mariana 
Deminiaka w Skokach, gdzie spożywając potrawy wigilijne przygoto-
wane przez mistrza kuchni pana Bartosza Wołkowa i przednie nalewki 
własnej produkcji biesiadowano do późnych godzin wieczornych.

E.LubawyWIGILIJNE SPOTKANIE 
W WĘDKARSKIM GRONIE

Czas przedświąteczny to doskonały pretekst do spotkań nie tylko 
w rodzinnym gronie. Spotkania wigilijne i noworoczne organizują 
także zakłady pracy, stowarzyszenia oraz wszelkie inne grupy dzia-
łania. Takie spotkanie z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa 21 
grudnia zorganizowali podobnie jak w latach ubiegłych członkowie 
Koła PZW nr 120 w Skokach. Wędkarze złożyli sobie życzenia przy 
opłatku, zostali obdarowani kalendarzem na 2014 przez Burmistrza, 
po czym wszyscy razem zasiedli przy stole, na którym nie zabrakło 
m.in. wigilijnego karpia.

Karolina Stefaniak

WIGILIA PODOPIECZNYCH 
OPW SKOKACH

W dniu 11 grudnia 2013 roku w restauracji „Stary Fortepian” odbyło 
się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych- podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. Wśród zaproszonych gości, 
znaleźli się także: burmistrz Tadeusz Kłos, sekretarz gminy Blanka 
Gaździak, przewodniczący rady Zbigniew Kujawa oraz ksiądz Krzysz-
tof Burwiel.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od życzeń kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz burmistrza Miasta i Gminy. Po części oficjalnej 
na spektakl „Szopka Bożonarodzeniowa”,  oparty na słowie oraz ani-
macji, łączący wątki biblijne, ludowe i współczesne zaprosili nas artyści 
z Pracowni Borówiec. Kiedy część artystyczna dobiegła końca pod-
opieczni obdarowani zostali z rąk Gwiazdora słodkimi prezentami, a na 
wszystkich obecnych na spotkaniu czekały tradycyjne potrawy wigilijne. 
Dzięki takim spotkaniom osoby niepełnosprawne czują się doceniane 
i kochane. Bycie razem w tym szczególnym czasie jest najważniejsze.

17 grudnia 2013 roku w świątecznej atmosferze radosnego oczekiwa-
nia na Narodzenie Bożego Dzieciątka przy wigilijnym stole spotkali się 
uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej. Były wzajemne życzenia, łamanie 
się opłatkiem, kolędy, nie zabrakło również upominków w postaci 
paczek świątecznych oraz potraw przygotowanych przez OMEGA 
Restaurant & Catering Poznań. Uśmiechy na twarzach wyrażały za-
dowolenie z odbytego spotkania.

Podziękowanie kierujemy do właścicieli OMEGA Restaurant & 
Catering Poznań- za pomoc jaką nasi uczestnicy otrzymują z ich strony.

Danuta Urbanowicz
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STRAŻACY PODZIELILI SIĘ 
OPŁATKIEM

Tradycją stały się już w skockiej straży pożarnej spotkania opłat-
kowo-noworoczne. Takie spotkanie miało miejsce również 22 grudnia 
2013r. 

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej punktualnie o godzinie 1700  
spotkali się członkowie oraz zaproszeni przedstawiciele lokalnych 
władz, z panem burmistrzem Tadeuszem Kłosem na czele. Spotkanie 
rozpoczęło się tradycyjnym chrześcijańskim obyczajem przełamania 
się opłatkiem i składania sobie wspólnie życzeń. Korzystając z okazji 
burmistrz Kłos dziękował wszystkim z ofiarną służbę w minionym 
roku i życzył wielu dalszych sukcesów. Wśród życzeń braci strażackiej 
często można było usłyszeć słowa, tyle samo powrotów co wyjazdów 
do akcji, ale nie brakowało również najlepszych słów na Nowy Rok. 
O strażakach i działaczach nie zapomniał Gwiazdor, który za pośred-
nictwem pana burmistrza przekazał wszystkim zebranym kalendarze 
gminne na rok 2014.

Piotr Kaczmarek - OSP SKOKI

SPOTKANIE 
OPŁATKOWO – NOWOROCZNE 

Kontynuując staropolską tradycję członkowie Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Skokach w towarzystwie zapro-
szonych gości, w tym Andrzeja Tonickiego – wnuka powstańca Alek-
sandra Białożyńskiego 10 stycznia 2014 spotkali się na uroczystości 
opłatkowo-noworocznej.  

W trakcie spotkania prowadzonego Przez prezesa Krzysztofa Jachnę 
złożono sobie życzenia noworoczne, a następnie w świątecznej atmos-
ferze przy kawie i herbacie oraz świątecznych wypiekach przy akom-
paniamencie gitarzystów Macieja Kujawy i Piotra Babrakowskiego 
wspólnie zaśpiewano kilkanaście popularnych polskich kolęd. Wręczo-
no też legitymacje nowym członkom Kola – Piotrowi Babrakowskiemu 
i Stanisławowi Grzegorzewskiemu, a prezes Jachna w towarzystwie 
wiceprezesów Iwony Migasiewicz i Anny Kujawy z upoważnienia 
Prezesa Zarządu Głównego TPPW udekorował skarbnika Koła Jana 
Cibaila przyznaną Mu przez ten Zarząd – Odznaką Honorową „Wierni 
Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919.

Ustalono też, że uczestnicy spotkania którzy wyrażają odpowiednie 
zainteresowanie 28 stycznia br. skorzystają z możliwości wyjazdu ofe-
rowanym przez burmistrza Tadeusza Kłosa autobusem do Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu na wystawę pt. „Jeszcze Polska nie zginęła 
– Pamiątka z czasów pruskich powstania wielkopolskiego i odrodzo-
nej Rzeczypospolitej”.

Zarząd Kola TPPW w Skokach dziękuje Zarządowi Klubu „WEŁ-
NA” za udostępnienie sali, a kolegom Wojciechowi Glinkiewiczowi 
i Tadeuszowi Jerzakowi za kulinarne przygotowanie spotkania. 

E.Lubawy

MIESZKAŃCY ROŚCINNA 
PRZY WIGILIJNYM STOLE

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkową okazją do nastrojowych 
spotkań przy wigilijnym stole. W niedziele 22 grudnia br. w sali Wiej-
skiej w Rościnnie odbyło się „Spotkanie wigilijne” dla mieszkańców,  
zorganizowane przez Radę Sołecką i Świetlicę Wiejską. 

Dla uczestników spotkania program artystyczny przygotowały dzieci 
ze świetlicy pod opieką Hanny Dembińskiej. Tą wyjątkową chwilę 
spędzoną przy wigilijnym  stole uświetnił nam śpiewaniem kolęd 
Kacper Kujawa.

Po występie wszyscy zaproszeni goście przełamali się opłatkiem 
składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie wszyscy 
zasiedli do wspólnego stołu gdzie czekał słodki poczęstunek.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania skła-
damy serdeczne podziękowania.

WIGILIA W POTRZANOWIE
Tradycyjnie, jak co roku, w Potrzanowie dnia 13 grudnia o godz. 

18.00 odbyła się Wigilia dla mieszkańców wsi i nie tylko. Organizato-
rami byli Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa. 

Dzieci z świetlicy środowiskowej prowadzonej przez panią Agnieszkę 
Fertsh zaśpiewały i zagrały kolędy. Członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich tym razem zaprezentowali w formie czytanej obrzędy i tradycje 
wigilijne przeplatając to wierszami nawiązującymi do świąt Bożego 
Narodzenia. 

Po części artystycznej przyszedł czas na życzenie przy opłatku, a wszy-
scy obecni goście zostali obdarowani przez Burmistrza kalendarzem 
na Nowy Rok. 

Na stole królował karp tuż za nim był barszcz, grzybowa, pierogi, 
śledź w śmietanie, kapusta z grzybami oraz oczywiście makowce i kawa. 

Zaproszeni goście to włodarze naszej gminy jak i skocki proboszcz 
oraz Ireneusz Belter i właściciel Skockich stawów Robert Kowalewski.
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Bo chociaż, ówcześni narzeczeni Gabriela Augustyniak i Wło-
dzimierz Nowicki wolę wstąpienia w związek małżeński i założenia 
rodziny wyrazili już mówiąc sakramentalne „TAK” przed ołtarzem 
w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach w dniu 6 czerwca 
1953r., to w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach potwierdzili ją 
właśnie 24 grudnia 1953r.

Obecnie po 60-ciu latach wspólnego życia, w Dniach Diamentowego 
Jubileuszu nasi Jubilaci mogą powiedzieć nie tylko sobie, że przysięgi 
danej wówczas, udało się Im dotrzymać, a otrzymane wtenczas  ,,ta-
lenty’’ rozwinąć. Wychowali 1 córkę i 2 synów, doczekali się 2 wnuczek 
i 1 wnuka i cieszą się posiadaniem 3 prawnuczek i 2 prawnuczków. 
Własnym wysiłkiem wybudowali też dom, w którym wraz z synem 
mieszkają do dzisiaj.

Pani Gabriela, córka Stefana i Stanisławy zd. Jazgar urodziła się 
4.12.1935 w Skokach. Tutaj też spędziła przerwane wojną dzieciństwo 
i lata okupacji oraz całe dorosłe życie. Tutaj też poznała ur. 18.01.1930r 
w Mokrych Ługach w powiecie Wołomin Włodzimierza Nowickiego, 
który po roku 1945 wraz z rodzicami ze zniszczonych pożogą wojenną 
stron rodzinnych przeniósł się w okolice Drezdenka, a do Skoków 
zawitał w odwiedziny do swej dalszej rodziny. Znajomość ta zaowoco-
wała wzajemną miłością i wspomnianym związkiem małżeńskim, który 
szczęśliwie trwa do dzisiaj. 

Po ślubie, Pani Gabriela 30-letnią pracę w Zakładach Ogniw i Baterii 
,,Centra’’ w Poznaniu łączyła z wychowaniem dzieci - nie ukrywa, że 
w dużej mierze było to możliwe dzięki pomocy ze strony jej matki - 
pani Stanisławy. Po przejściu na świadczenia ZUS-owskie, do dzisiaj 
kontynuując tę tradycję rodzinną, sama pomagała i pomaga w wycho-
wywaniu swych wnuków i prawnuków. Pan Włodzimierz całe swe życie 

zawodowe związał z pracą w budownictwie- najpierw jako murarz przez 
wiele lat pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa nr 4 w Poznaniu, 
a następnie w  Zakładzie Remontowo-Budowlanym pana Stefana 
Rochowiaka. Na początku lat 60-tych dążąc do stworzenia dogodnych 
warunków do życia swojej rodziny państwo Nowiccy nabyli działkę bu-
dowlaną. Na działce tej, bez prądu, dowożąc wodę robili ręcznie pustaki 
i wybudowali wspomniany wyżej dom. Ogród przy domu, podobnie jak 
działka na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych ,,Jedność’’ 
w Skokach dostarczały i dostarczają Im świeżych owoców i warzyw, 
a praca w nich daje Im wytchnienie i satysfakcję. Pan Włodzimierz 
jest wielkim miłośnikiem przyrody i polskiego krajobrazu, a szczególne 
ukojenie znajduje w wędkarstwie na skockich jeziorach.

Nasz Jubilat od 55 lat jest członkiem Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Zawsze starał się przestrzegać prawa i z dumą oświadcza, że 
w ciągu swego życia nigdy nie wszedł w konflikt z prawem i nigdy nie 
zapłacił żadnego mandatu. 

Doceniając życie i pracę Diamentowych Jubilatów na rzecz rodziny 
i społeczności lokalnej Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką Przywarty w dniu 27.12.2013 
roku odwiedził Ich w miejscu zamieszkania i w imieniu Samorządu 
Gminy i swym własnym podziękował Im za dotychczasowe przykładne 
życie. Podziękowaniom i gratulacjom towarzyszyły życzenia dalszych 
lat szczęśliwego wspólnego życia.

Dzieląc się z czytelnikami Wiadomości Skockich historią życia 
naszych grudniowych Diamentowych Jubilatów - Państwa Gabrieli 
i Włodzimierza Nowickich, w imieniu Redakcji życzymy Im doczekania 
się kolejnych Jubileuszy i cieszenia się szczęściem swych najbliższych

E.Lubawy

PRZEŻYŁEM Z TOBĄ TYLE LAT!!!

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
Gabrieli i Włodzimierza Nowickich

Szczególnie uroczyście, w gronie licznych członków rodziny Święta Bożego Narodzenia obchodzili miesz-
kańcy Skoków - Małżonkowie Gabriela i Włodzimierz Nowiccy. Bo też w Ich przypadku, nie były to tylko 
kolejne Święta Bożonarodzeniowe, ale i Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego.
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Ucztę muzyczną serwowali, podobnie jak w roku ubiegłym, panowie 
Włodzimierz Kalemba i Bartosz Kuczyk oraz Kordian Kacperski, 
goszczący po raz pierwszy, choć pewnie nie ostatni, na skockiej scenie.

Jak zawsze z ogromnym wdziękiem i swadą koncert otworzyła go-
spodyni imprezy pani Elżbieta Skrzypczak, która złożyła wszystkim 
obecnym życzenia noworoczne, uwieńczone szampańskim toastem.

A potem na scenie królowała muzyka przeplatana anegdotkami 
i dykteryjkami przez  Bartosza Kuczyka, który okazał się nie tylko 
doskonałym śpiewakiem, ale równie utalentowanym konferansjerem, 
umiejącym każdego wprowadzić w doskonały nastrój .

Zabrzmiały pieśni z całego świata i z różnych epok muzycznych od 
„O sole mio” poprzez „Granadę” aż po „Podmoskiewskie wieczory”. 
Była romantyczna „Księżycowa rzeka” i pieśni z repertuaru Andrea 
Bocellego oraz arie operetkowe z popularnych przedstawień.

Dysonansu nie wprowadziła nawet piosenka „My recydywiści”, 
znana dobrze z wykonania Krzysztofa Krawczyka i Bohdana Smolenia.

Nie sposób wymienić wszystkich utworów, które można było usłyszeć, 
ale każdy znalazł z pewnością choćby jedną znaną sobie pieśń.

Artyści włączyli także publiczność do wspólnego śpiewania, co okaza-
ło się zabiegiem bardzo trafionym, bo stworzyło swoisty klimat jedności 
i poczucia wspólnoty. I to chyba największy sukces organizatorów tych 
koncertów, że przez kilka lat powstała, co prawda niezorganizowana 
formalnie, grupa ludzi, którzy nie wstydzą się bawić muzyką, czerpiąc 
przy tym radość z obcowania z nią.

KONCERTOWE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU
Tradycją skocką stało się rozpoczynanie nowego roku koncertem noworocznym. Nie inaczej było i w tym 

roku. W przeddzień Święta Trzech Króli zjawili się na skockiej scenie „na piętrze”, co prawda nie mędrcy 
ze Wschodu, ale Trzej Tenorzy, którzy dali wspaniały popis nie tylko swoich umiejętności wokalnych, ale 
humoru i dystansu do siebie, dostarczając mnóstwo radości zgromadzonej licznie, jak zawsze przy takich 
okazjach, grupie melomanów nie tylko ze Skoków .

Kto pojawi się na kolejnym koncercie noworocznym w Skokach 
za rok – nie wiemy, ale jedno jest pewne, że pani dyrektor wraz z bi-
blioteczną ekipą ma niełatwe zadanie, aby zaspokoić gusty muzyczne 
wyrobionej przez te kilka lat publiczności i sprostać jej oczekiwaniom. 
Ja jestem spokojna, bo wiem, że czego jak czego, ale pomysłów tym 
paniom nie brakuje.

Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
I.K.

„DWOREK POD ZŁOTĄ 
PODKOWĄ” ZAPRASZA

W dniu 17 grudnia 2013 oficjalnie swe podwoje dla gości otworzył 
„Dworek Pod Złotą Podkową”, nowo powstały obiekt przy ul. Rościń-
skiej w Skokach. Dworek poświęcił ks. Karol Kaczor, a zaproszonych 
gości lampką szampana przyjęli właściciele państwo Barbara i Zyg-
munt Wojtasiakowie.

Dworek jak powiedział jego właściciel jeszcze jest w fazie ostatnich 
wykończeń. W chwili obecnej na gości czeka po królewsku urządzona 
sala balowa, która po nowym roku będzie czynną na co dzień restau-
racją. Dworek to także hotel – od lutego na gości czekać będzie 13 
pokoi o wysokim standardzie, w tym jeden z podjazdem dla osób nie-
pełnosprawnych.

Lada chwila ruszy strona internetowa, a posiadających swój profil 
na facebooku zachęcamy do polubienia profilu Dworek Pod Złotą 
Podkową. W imieniu właścicieli serdecznie zapraszamy.

Karolina Stefaniak
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Oficjalne rozpoczęcie finału poprzedziło jeszcze jedno wydarzenie 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym - grupa piechurów zameldowała 
się przed skocką halą przed godziną dwunastą, by pod wodzą Karo-
liny Stefaniak wziąć udział w Marszu po Zdrowie. Rozpiętość wieku 
uczestników spora – od małolatów po seniorów, tak jak to zawsze bywa 
w marszu z kijkami. Oprócz swego wysiłku fizycznego i czasu oddali 
na rzecz Orkiestry symboliczne „wpisowe”, by zasilić orkiestrowe 
konto o 131,48 zł.

A w hali huczało, roiło się od osób, które donosiły swoje dary dla 
orkiestry, od ekip rozkładających swoje stanowiska, od pierwszych 
mieszkańców, którzy nie czekając do godziny 14,30 zjawiali się całymi 
rodzinami, by uczestniczyć w tym pełnym radości, muzyki i zabawy wy-
darzeniu.

U drzwi witali ich wolontariusze i aniołki wyprodukowane na tę 
okazję w antoniewskiej manufakturze przez młodzież z tamtejszej 
placówki. Do ich kupna zachęcali sami ich producenci, potrząsając 
dyskretnie orkiestrową puszką. Dochód ze sprzedaży aniołków to 
322,60 zł, a przy wejściu głównym do puszek wrzucono 626,20 złotych.

W holu pełną parą pracowała, tradycyjnie jak co roku, kawiarenka 
gotowa posilić każdego, kto dorzuci się do orkiestrowego grania. 
1227,94 zł – to pieniądze zebrane przez kawiarnianą obsługę.

Na scenie swoje instrumentarium rozkładali pierwsi artyści czyli 
zespół „LOTOS”, no a potem….. oj, się działo!

Kulturalne menu wielkoorkiestrowe jak zwykle bogate: od występów 
muzycznych, wokalnych i tanecznych miejscowych artystów po występy 
zawodowców, nawet ze stolicy!

Byli więc najmłodsi czyli śpiewające przedszkolaki oraz Grupa 
Artystyczna „Skoczki”, która na koniec swego występu zaśpiewała 

hymn specjalnie napisany na skockie finały WOŚP. Byli też artyści 
„z importu”. W rytmie reggae do tańca podrywali nas Mademoiselle 
Carmel & The Zebras, a jednego z widzów skusili zakupem biletu 
na ich koncert (za 400 złotych na rzecz orkiestry, oczywiście), za co 
w nagrodę został włączony na krótko do występu scenicznego. Artyści 
z warszawskiego teatru Buffo, tworzący zespół Szafa Gra, brawurowo 
wykonywali światowe przeboje sprzed lat, ciesząc szczególnie uszy 
nieco starszych widzów. Temperaturę na sali podniosły dziewczyny 
z grupy Cheerleaders Kolejorz Girls, które towarzyszą ważnym wy-
stępom drużyny poznańskiego Lecha, a w Skokach dały popis swoich 
artystycznych umiejętności i urody.

A poza tym na uczestników finału przygotowano mnóstwo innych 
atrakcji dla ciała i ducha, takich jak ścianka wspinaczkowa czy moż-
liwość potrenowania swojej kondycji na urządzeniach rekreacyjnych, 
ciesząca się wielkim zainteresowaniem najmłodszych - baloniada 
(zebrano 747,26 złotych) oraz malowanie twarzy. 

Hol wejściowy to nie tylko kawiarenka czy urządzenia do ćwiczeń, to 
także miejsce, gdzie można było stanąć do zdjęcia z prawdziwymi (no, 
prawie prawdziwymi) komandosami czyli z członkami 82nd AIRBOR-
NE Reenactment Team, ubranymi w wojskowe stroje i wyposażonymi 

w ekwipunek bojowy (a właściwie jego doskonałą imitację). I okazało 
się, że za mundurem nie tylko panny sznurem, bo przystojni panowie 
zarobili dla orkiestry 709,51 złotych.

Przerwy między artystycznymi popisami wypełniała rywalizacja „Kto 
da więcej?” czyli licytacja gadżetów podarowanych Orkiestrze przez 
licznych ofiarodawców, którzy w ten sposób włączyli się w to pozytywne 
szaleństwo. I tu nie sposób nie wspomnieć dwojga wspaniałych młodych 
„zwierząt estradowych” – na co dzień artystów występujących w grupie 
artystycznej Skoczki czyli Martyny Frąckowiak i Kacpra Kujawy. Toż 
to urodzeni na scenę ludzie. Ich entuzjazm, zaangażowanie i umiejęt-
ność poderwania skockiej widowni do udziału we wspólnej zabawie to 
prawdziwy majstersztyk. Swych sił spróbował także Edward Surdyk, 
ale chyba wrodzona nieśmiałość nie pozwoliła mu pokazać wszystkich 
swoich możliwości.

Tak czy inaczej, nie wiadomo kiedy wyrosła konkurencja panu Piotro-
wi Wiśniewskiemu, który dotąd wraz z panią Elą prowadził tę zabawę.

Wszystko było cudowne i magiczne: pogoda, która dopisała, pu-
bliczność, która nie zawiodła i ten niepowtarzalny klimat i atmosfera 
wspólnoty. Jedyne czego zabrakło, to jak zwykle czasu, ale i na to 
znaleziono sposób.

Gdy odleciało Światełko do Nieba, które przyciągnęło uwagę nie 
tylko tych, co byli na hali, ale sprowadziło przed nią wielu obser-
watorów, najwytrwalsi uczestnicy zabawy powrócili, by uczestniczyć 
w dalszej zabawie „Kto da więcej?” Dopiero, gdy opustoszał stolik 
z gadżetami Orkiestra zakończyła swoje granie, a licytacja przyniosła 
kwotę 9340,00 złotych.

Ale to nie był przecież koniec imprezy, bo trzeba było tej sali 
koncertowej przywrócić jej dawny charakter, podobnie jak i innym 
pomieszczeniom, które na co dzień służą skockim gimnazjalistom, 

a w niedzielę były szatniami, a nawet w jednym z nich odbywał 
się turniej szachowy. Tak, tak, kto chciał mógł stoczyć bój na 
szachownicy ze skockim Kasparowem, czyli panem Mirosła-
wem Piechockim.

A na koniec liczenie pieniędzy, które w tym roku przebiegło 
wyjątkowo sprawnie i zakończyło się, chyba po raz pierwszy, sporo 
przed północą. Jakaż była radość, gdy po dokładnym zsumowaniu 
wszystkich kwot z puszek stwierdzono, że udało się zebrać ponad 
21 tysięcy złotych. Zadeklarowana przez Sztab kwota to 21.591,91 
zł. Dokładna podana zostanie po przeliczeniu pieniędzy przez bank 
za około 3 tygodnie. 

Szczodrość mieszkańców przekroczyła najśmielsze oczekiwania, 
za co bardzo dziękujemy, tym bardziej, że są to pieniądze tylko 
z naszej gminy, a nie jak w poprzednich latach także zebrane przez 
wolontariuszy w Popowie Kościelnym i Mieścisku. Ale nie rekordy 
są najważniejsze. Dużo większe wrażenie robił przemieszczający 
się cały czas tłum ludzi, którzy zaświadczali o tym, że poczucie 
solidarności i potrzeba bycia razem są ważną wartością w ich życiu.

Dziękujemy Wam Skoczanie, że po raz kolejny swoją obecnością 
daliście nam ogromny zastrzyk energii do kolejnych działań.

Dokończenie ze str.1

ORKIESTRA NA TYSIĄC I WIĘCEJ SERC 
CZYLI XXII FINAŁ WOŚP W SKOKACH
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Artystów:
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach 
wraz z opiekunkami
Członków Grupy Artystycznej Skoczki z opie-
kunami
Członków Zespołu LOTOS ze Skoków
Zespołu Mademoiselle Carmel & The Zebras
Zespołu Szafa Gra z Teatru Buffo w Warszawie
Cheerleaders Kolejorz Girls z Poznania
Zespołowi Rosses z instruktorem

Wolontariuszy, a byli nimi w tym roku: Szymon 
Adamowicz, Anna Adrych, Agnieszka Bieszke, 
Robert Blejwas, Oliwia Chmielak, Izabela Do-
bska, Kamil Dokuczał, Dominika Drews, Paulina 
Gałkowska, Sandra Gramza, Oliwia Grochowska, 
Kamil Jakubowski, Natalia Koczorowska, Kacper 
Konieczny, Patrycja Kordelewicz, Agata Królczyk, 
Daria Krupa, Julia Kubiak, Łukasz Kubiak, Pau-
lina Kubicka, Małgorzata Kubicka, Magdalena 
Lisewska, Gracjan Loręcki, Roma Markiewicz, 
Gabriela Mistrzak, Krzysztof Neldner, Jacek Ma-
nia, Jagoda Owczarzak, Jacek Owczarzak, Patryk 
Pendziński, Kamila Przywarska, Michał Rosiński, 
Sara Sapieja, Daniel Sapieja, Maria Siuchcińska, 
Kacper Sonnenberg, Małgorzata Surdyk, Aleksan-
dra Szymaś, Jacek Śrama, Wiktoria Urbaniak, Julia 
Wasylewicz, Klaudia Załęska, Mikołaj Załęski, 
Anna Zrobczyńska, Joanna Bryszak, Karolina 
Nowak, Paulina Nowak, Magdalena Trela, Paweł 
Sommerfeld, Julia Jakubowska.

Darczyńców i sponsorów:
Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki

Firma Handlowa BASTION 69 Tomasz Obst ul. 
Osiedlowa 11ze Skoków 
„EVELINE” Ewelina Konwińska ze Skoków
SALON STYL Agnieszka Garnetz z Wągrowca 
Heliocenter. Pl LARS Roland Szymański 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Labora-
torium Medyczne „ Analityk” z Wągrowca 
Sławomir Mielnik Specjalista ginekolog-położnik 
z Wągrowca
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Lek. med. Ewa Warduleńska z Wągrowca 
Profilaktyka Stomatologiczna lek. med. Maria 
Piszczyńska-Dumania z Wągrowca 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Waldemar Doczekalski Lekarz specjalista chorób 
oczu z Wągrowca
Lek. med. Krzysztof Nowak specjalista otolaryn-
golog z Wągrowca 
Sylwia i Jacek Świergiel z Wągrowca 
Sklep Ogólnospożywczy Marzanna Jędrzejczak 
z Wągrowca 
Cafe & Snack BAR before and after z Wągrowca 
Maria i Stanisław Tkacz ze Skoków
Gabinet Kosmetyczny METAMORFOZA z Wą-
growca
Salon Psi Styl „Dejzi” z Wągrowca
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Skokach
Usługi Weterynaryjne Alicja Serdyniecka z Wą-
growca
Sklep zoologiczny WODNIK w Wągrowcu
Pralnia Szop Pracz Damian Góralski z Wągrowca
Krzysztof Skiba lider zespołu „Big Cyc”
Fundacja WOŚP - Warszawa 
Księgarnia Muszyńscy - Wągrowiec
Anna Loręcka Sklep obuwniczy „Ania” w Skokach
Robert Kowalewski - Skoki

Apteka Centrum Zdrowia, ul. Mikołaja Reja - 
Wągrowiec
Anna Kaczmarek Sklep Metalowy - Skoki
Sklep UPOMINEK - Skoki, ul. Wągrowiecka
Grzegorz Owczarzak Sklepy SZYSZKA - Skoki
Beata Pytlińska Sklep Kram - Skoki 
Arleta i Andrzej Pilaczyńscy Sklep Va- Bank - Skoki
Zofia Gronowska Kwiaciarnia „Bacara” - Skoki
Karol Herman z Wągrowca
Natalia Byczyńska z Wągrowca
Stacja Paliw Stan – Pol 
Sklep „NIKA” w Skokach, 
Tatiana Kubiak ze Skoków
Bernarda Serwatka właściciel Dworku Róża Poraja 
w Budziejewie
Szkoła AFF.COM.PL Sky Camp Silesia
P.U. Studio Florystyki Ślubnej i Okolicznościowej 
„Gabi” Marietta Kiszka - Skoki 
Aquapark Wągrowiec Sp. z o. o. - Wągrowiec
Brajan Szulc z Wągrowca
Marzanna Bachorska ze Skoków
Stanisław Grzegorzewski ze Skoków
Mini Delikatesy Sieć 34 ul. Mickiewicza 3, Skoki 
Magdalena, Paweł Kubiccy
Wioleta Kwiatek - Skoki
LOTOS Kwiaciarnia Zofia Mietlicka - Skoki
Pizzeria Verona ul. Wągrowiecka 12 - Skoki
F.H. „AGRO –BUD” Hurtownia Materiałów 
Budowlanych Zygmunt Wojtasiak
Kinga Anders Salon Kosmetyczny URODA - 
Skoki 
Auto – Moto – Wielobranża Leszek Kwiatek - 
Skoki
Apteka św. Łukasza Krystyna Wacław Wojcie-
chowscy - Skoki 
Zuzanna Kozdęba - Skoki/ Wągrowiec
Meble Kaczmarek Tomasz Kaczmarek - Skoki
Gabinet kosmetyczny Katarzyna Senger - Wągrowiec
Anonimowy darczyńca
Pizzeria Italiana Ewa Kopeć - Skoki
PAPIRUS Zenon Czerwiński - Wągrowiec
Ewa Rybicka - Wągrowiec
Gabinet Urody Magdalena Bartkowiak - Skoki
Leszek Dominiczak - Wągrowiec
Hotel Pietrak - Wągrowiec
Kwiaciarnia Amarylis - Skoki
Ewa Stawna
Leszek Jankowski - Skoki
Beata Druciarek - Skoki
Euforia Dance Studio Paulina Mikulska
Małgorzata Wiśniewska Niepubliczne Przedszkole 
Artystyczne w Potrzanowie
Małgorzata Dziurka
Zespołu Mademoiselle Carmel & The Zebras
MDK Wagrowiec
Hotel Pietrak w Wągrowcu
Dar i Dar 
Mobilna Firma Gastronomiczna Bartosz Wołkow 
- Skoki
Piekarnia Grochola - Skoki
Piekarnia EMKA Krzysztof Migasiewicz - Skoki
Cukiernia Jan Dziurka - Skoki
Danuta i Piotr Białachowscy - Potrzanowo
Kazimiera Głazowska z Potrzanowa
Przemysław Piotrowski ze Skoków
Wągrowiecka Oficyna Wydawnicza
Wojciech Glinkiewicz ze Skoków

Instytucji i osób, które pomagały przy organizacji 
i sprawnym przeprowadzeniu finału:
Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka 
w Skokach

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Skokach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Antoniewie
Urząd Miasta i Gminy w Skokach
Państwo Natalia i Artur Glapa ze Skoków - ba-
loniada
Państwo Magdalena i Bartosz Wołkow – kawiaren-
ka wielkoorkiestrowa
Mirosław Piechocki ze Skoków – turniej szachowy
Wiesław Sierzchuła – organizacja turnieju siat-
karskiego
Hanna Węglewska – organizacja turnieju siat-
karskiego
Drużyny siatkarskie: Urząd Miasta i Gminy w Sko-
kach, Sołectwo Rościnno, PUP w Wągrowcu, ZSP 
nr 2 w Wągrowcu, OSP Sienno, Gmina Mieścisko, 
MOW w Antoniewie, Komisariat Policji w Skokach, 
Potrzanowo, Przedszkole Samorządowe w Skokach.
Piotr Wiśniewski – prowadzenie finału
Karolina Stefaniak – marsz po zdrowie, obsługa 
fotograficzna i pomoc w ogóle
Gabriela Bałażyk – pomoc non stop
Sylwia Popadowska – przyjmowanie skarbon
Aleksandra Gajewska – pomoc przy licytacji
Daria Bielecka – pomoc non stop
Karol Kłos – pomoc non stop
Zuzanna Szamocka – pomoc non stop
oraz Łukasz Ogórkiewicz, Iwona Grzegorzew-
ska, Marzena i Maciej Dureccy, Kinga Orylska, 
Ireneusz Żak, Błażej Widziński, Katarzyna Ko-
persa, Ilona Węglewska, Zbigniew Kowalewski, 
Irena i Antoni Kasicowie, Lidia Wróbel, Elżbieta 
Berendt, Mirosława Ważniewicz, Małgorzata 
Zrobczyńska, Adam Pohl, Arkadiusz Różnowski, 
Sylwia Widzińska, Kamila Drzewosz, PZERi I w 
Skokach, Alicja Kramer, Marzena Warzbińska, 
Aldona Lubiatowska, Magdalena Trela, Anna 
Krzyżańska, Andrzej Surdyk, Marta Bryszak, 
Joanna Sapieja, Tatiana Kubiak, Natalia Kukliń-
ska, Magdalena Kubicka, Tomasz Wojtkowiak, 
Włodzimierz Kliczbor.
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” 
w Antoniewie
Policja w Skokach
OSP w Skokach
Feliks Kaczmarek – sołtys sołectwa  Bliżyce, 
Henryka Kluj – sołtys sołectwa Budziszewice
Jan Rybicki – sołtys sołectwa Brzeżno, 
Monika Komasińska – sołtys sołectwa  Chociszewo, 
Alojzy Maciejewski – sołtys sołectwa Glinno, 
Andrzej Zaranek – sołtys sołectwa Grzybowo, 
Małgorzata Napierała – sołtys sołectwa Jabłkowo, 
Urszula Przybysz – sołtys sołectwa Kakulin, 
Krystyna Gruss – sołtys sołectwa Kuszewo,
Paweł Grabiński – sołtys sołectwa  Lechlin, 
Danuta Berent – sołtys sołectwa Łosiniec, 
Zofia Hytra – sołtys sołectwa Niedźwiedziny,
Rafał Nowak – sołtys sołectwa  Potrzanowo, 
Ewa Zygmaniak – sołtys sołectwa Rejowiec, 
Krystyna Mikołajczak – sołtys sołectwa Roszkowo, 
Hubert Czarnecki – sołtys sołectwa Rościnno
Daniel Gapiński – sołtys sołectwa Sławica
Pewnie nie wszystkich, którzy pomagali przy orga-
nizacji i przeprowadzeniu kolejnego finału udało 
się wymienić, więc proszę o wybaczenie, jeśli kogoś 
pominięto. Dziękuję wszystkim razem i każdemu 
z osobna. Jesteście wielcy, naprawdę! Sie ma!
Więcej zdjęć na stronie www.gmina.skoki.pl oraz 
na facebook Miasta i Gminy Skoki.

Sztab WOŚP w Skokach

WIELKOORKIESTROWy SZTAB SZCZEGóLNIE GORąCE PODZIęKOWANIA KIERUJE DO:
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RODZAJ SUROWCA DZIEŃ 
TYGODNIA

2014 ROK

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

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

ŚRODA 8 i 22 5 i 19 5 i 19 2 i 16 7 i 21 4 i 18 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 i 15 5 i 19 3 i 17

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

/Pojemnik szary/

PIĄTEK

3, 17 
i 31 14 i 28 14 i 28 11 i 25 9 i 23 6 i 20 4 i 18

1 i 16
/sobota/ 

i 29
12 i 26 10 i 24 7 i 21 5 i 19

SZKŁO
/Worki zielone/ 17 28 28 25 23 20 18 16

/sobota/ 26 24 21 19

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METAL, 

OPAKOWANIA WIELO-
MATERIAŁOWE
/Worki żółte/

3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/ 3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5

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, Wągro-
wiecka, Dąbrowskiego, Dworcowa.

RODZAJ SUROWCA DZIEŃ 
TYGODNIA

2014 ROK

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

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

ŚRODA 8 i 22 5 i 19 5 i 19 2 i 16 7 i 21 4 i 18 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 i 15 5 i 19 3 i 17

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

/Pojemnik szary/

PIĄTEK

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

i 30
13 i 
27

11 i 
25 8 i 22 5 i 19 3 i 17

i 31
14 i 
28

12 i 27
/sobota/

SZKŁO
/Worki zielone/ 24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 27

sobota

TWORZYWA 
SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA WIE-
LOMATERIAŁOWE

/Worki żółte/

10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/ 10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

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 .

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I SUROWCÓW WTÓRNYCH DLA MIASTA I GMINY SKOKI 

W 2014 ROKU 
OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ ZUKiT ROGOŹNO
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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 
OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ. 8-16.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6.00, 
ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6-22.

REJON 3. 
Miasto Skoki: Skoki Karolewo ul. Polna (Karolewo działki rekreacyjne) 
Wsie: ROD HCP, Szczodrochowo, ROD Semafor, Sława Wlkp., ROD Sława Wlkp., Brzeźno, Sławica, Niedźwiedziny, Sława Wlkp. ADM 
Szamotuły, Rejowiec .
Mały samochód trudne dojazdy: wsie: PZW Troć, Ignacewo wieś, ROD Semafor, ROD Sława Wlkp., Betonka 3,5 km, Dzwonowo Leśne, 
Dzwonowo, Miączynek, Gozdowiec, Sławica działki rekreacyjne.

RODZAJ SUROWCA DZIEŃ 
TYGODNIA

2014 ROK

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

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

PONIE-
DZIAŁEK

7
/wtorek/ 

i 20
3 i 17 3 i 17 14 

i 28
12 

i 26 9 i 23 7 i 21 4 i 18  1 i 15 13 
i 27

10 
i 24 8 i 22

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

/Pojemnik szary/

PONIE-
DZIAŁEK

7
/wtorek/ 

i 20
3 i 17 3, 17 

i 31
14 

i 28
12 

i 26 9 i 23 7 i 21 4 i 18 1, 15 
i 29

13 
i 27

10 
i 24 8 i 22  

SZKŁO
/Worki zielone/ 20 17 17 28 26 23 21 18 15 27 24 22

TWORZYWA 
SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA WIE-
LOMATERIAŁOWE

/Worki żółte/

7
/wtorek/ 3 3 14 12 9 7 4 1 13 10 8

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/

7
/wtorek/ 3 3 14 12 9 7 4 1 13 10 8

REJON 4. 
wsie: Chociszewko, Chociszewo, Łosiniec, Roszkowo, Lechlinek, Lechlin, Grzybowice, Grzybowo wieś, Stawiany, Pawłowo Skockie, Rościnno, 
Roszkówko od strony Rościnna i Lechlina.

RODZAJ SUROWCA DZIEŃ 
TYGODNIA

2014 ROK

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

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

ŚRODA 8 i 22 5 i 19 5 i 19 2 i 16 7 i 21 4 i 18 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 i 15 5 i 19 3 i 17

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

/Pojemnik szary/

PIĄTEK

3 i 17 
i 31

14 
i 28

14 
i 28

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

1 i 16
/sobota/ 

i  29

12 
i 26

10 
i 24 7 i 21 5 i 19

SZKŁO
/Worki zielone/ 17 28 28 25 23 20 18 16

/sobota/ 26 24 21 19

TWORZYWA 
SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA WIE-
LOMATERIAŁOWE

/Worki żółte/

3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/ 3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5
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REJON 5. 
wsie: Potrzanowo, Budziszewice. 
Mały samochód trudne dojazdy: Potrzanowo, Budziszewice, Grzybowo działki, Roszkówko, Lechlin Huby.

RODZAJ SUROWCA
DZIEŃ 
TYGO-
DNIA

2014 ROK

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

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE
/Pojemnik brązowy/

ŚRODA 8 i 22 5 i 19 5 i 19 2 i 16 7 i 21 4 i 18 2 i 16 6 i 20 3 i 17 1 i 15 5 i 19 3 i 17

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

/Pojemnik szary/

PIĄTEK

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

i 30
13 

i 27
11 

i 25 8 i 22 5 i 19 3, 17
i 31

14 
i 28

12 i 27
/sobota/

SZKŁO
/Worki zielone/ 24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 27

/sobota/

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METAL, OPAKOWA-

NIA WIELOMATERIA-
ŁOWE

/Worki żółte/

10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

PAPIER TEKTURA
/Worki niebieskie/ 10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

BIEżąCE DZIAŁANIA, PRZyGOTOWyWANE INWESTyCJE
•Dobiega końca przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę 

wodociągu w Sławie Wlkp. (tereny działek budowlanych oraz teren 
ROD). W ramach tego zadania planujemy wybudować 4.793,5 m 
wodociągu. Będzie to pierwszy etap większej inwestycji. W kolejnych 
latach w ramach tej inwestycji zaplanowano budowę wodociągu na 
terenach działek letniskowych w Sławicy, następnie budowę zbior-
nika retencyjnego wody o poj. 250 m3 na terenie Stacji Uzdatniania 
Wody w Skokach.

•W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa na budowę 
ulic na terenie miasta Skoki w części tzw. Topolowa I i Topolowa II.  
Inwestycję zaplanowano do realizacji w bieżącym roku.

•Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej 
na przebudowę drogi gminnej  w Rejowcu (przez wieś). Budowa drogi 
ma być zrealizowana również w bieżącym roku.

•W celu umożliwienia rozbudowy skrzyżowania ul. Parkowej z drogą 
wojewódzką przygotowano dokumentację  dot. zamiany gruntów 
pomiędzy Gminą Skoki a osobą prywatną. Przedmiotem zamiany na 
podstawie dokonanych wycen będą działki nr 82/2 i 124/2.

•Zlecono wykonie dokumentacji technicznej budowy ulic Strumyko-
wej, Łąkowej i Ogrodowej w Skokach.

•W fazie końcowej oceny Urzędu Marszałkowskiego (poprawki przed 
podpisaniem umowy)  jest wniosek o dofinansowanie remontu i do-
cieplenia świetlicy wiejskiej w Bliżycach. Inwestycja zaplanowana jest 
do realizacji w bieżącym roku. Posiadamy dokumentację techniczną 
oraz wszystkie dokumenty i pozwolenia  niezbędne do rozpoczęcia 
inwestycji. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpimy do 
ogłoszenia przetargu.

•W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę bieżącego utrzy-
mania dróg gminnych gruntowych w zakresie transportu i rozgarnięcia 
kruszywa. W ramach prowadzonego postepowania złożono 4 oferty, 
najniższą cenę zaoferowała  firma „Krecik”, Skoki.

•W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót rozbiór-

kowych polegających na usunięciu konstrukcji wiat zlokalizowanych 
w Sławie Wlkp. na terenie byłej roszarni. Teren ten zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Oferty na wykonanie prac 
rozbiórkowych złożyły 4 firmy. Najniższą cenę tj. 14.900 zł zaoferowała 
firma Krecik, Skoki.

SPRZEDAżE
•Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Budziszewicach. Działka nr 51/3 o pow. 
0,1800 ha zabudowana jest budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. 
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 42.500 zł.

•Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-
dowlanych położonych w Rościnnie. Do przetargu przeznaczono:
Działkę nr 2/6 o pow. 0,0707 ha, cena wywoławcza 32.595 zł;
Działkę nr 2/7 o pow. 0,0686 ha, cena wywoławcza 27.675 zł;
Działkę nr 2/8 o pow. 0,0707 ha, cena wywoławcza 32.595 zł;
Działkę nr 2/9 o pow. 0,0955 ha, cena wywoławcza 38.745 zł;
Działkę nr 2/10 o pow. 0,0884 ha, cena wywoławcza 35.055 zł;
Działkę nr 2/11 o pow. 0,1022 ha, cena wywoławcza 41.205 zł;
Działkę nr 2/15 o pow. 0,0876 ha, cena wywoławcza 35.055 zł;

Przetargi na ww. działki zaplanowano na 14 lutego br.
•Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 

budowlanych położonych w Skokach, w rejonie ulic Antoniewskiej 
i Kościuszki. Do sprzedaży przeznaczono:
Przetargi 19 lutego 2014 roku
Działkę nr 858/27 o pow. 0,0625 ha, cena wywoławcza 35.055 zł;
Działkę nr 858/28 o pow. 0,0627 ha, cena wywoławcza 35.055 zł;
Działkę nr 858/30 o pow. 0,0626 ha, cena wywoławcza 35.055 zł;
Działkę nr 858/31 o pow. 0, 0617 ha, cena wywoławcza 34.440 zł;
Działkę nr 858/34 o pow. 0,0601 ha, cena wywoławcza 33.456 zł;
Działkę nr 858/37 o pow. 0,0708 ha, cena wywoławcza 39.360 zł;
Przetargi 20 lutego 2014 roku
Działkę nr 858/38 o pow. 0,0706 ha, cena wywoławcza 39.360 zł;
Działkę nr 858/39 o pow. 0,0704 ha, cena wywoławcza 39.360 zł;
Działkę nr 858/40 o pow. 0,0703 ha, cena wywoławcza  39.360 zł;
Działkę nr 858/41 o pow. 0,0701 ha, cena wywoławcza 39.360 zł;
Działkę nr 858/42 o pow. 0,0700 ha, cena wywoławcza 39.360 zł;
Działkę nr 858/43 o pow. 0,0698 ha, cena wywoławcza 38.745 zł
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

I. Przetargi w dniu 19 lutego 2014 roku (środa) od godz. 900 – 1245

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena 
wywoławcza
w zł (brutto)
z podatkiem 

VAT

Termin wpłaty wadium 
i wysokość
wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1  2 3 4 5 6
1. Dzia łka nr  858/27 o pow. 

0,0625 ha. Księga Wieczysta nr 
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania w 
części Miasta Skoki – rejon ulicy Antoniewskiej i ulicy 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 4,0 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. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45°,
8. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m, 
9. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-
pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”.

35.055,00 3.800,00
do dnia

14.02.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

19.02.2014r.
o godz. 900

2. Działka nr 858/28 o pow. 0,0627 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
35.055,00 3.800,00

do dnia 14.02.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 19.02.2014r.

o godz. 945

3. Działka nr 858/30 o pow. 0,0626 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
35.055,00 3.800,00

do dnia 14.02.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 19.02.2014r.

o godz. 1030

4.     Działka nr 858/31o pow. 0,0617 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
34.440,00 3.700,00

do dnia 14.02.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 19.02.2014r.

o godz. 1115

5. Działka nr 858/34 o pow. 0,0601 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
33.456,00 3.500,00

do dnia 14.02.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 19.02.2014r.

o godz. 1200

6. Działka nr 858/37 o pow. 0,0708 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 19.02.2014r.

o godz. 1245

II. Przetargi w dniu 20 lutego 2014 roku (czwartek) od godz. 900 do 1245

7. Działka nr 858/38 o pow. 0,0706 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych.

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 900

8.     Działka nr 858/39 o pow. 0,0704 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 945

9.     Działka nr 858/40 o pow. 0,0703 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 1030

10.     Działka nr 858/41 o pow. 0,0701 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 1115

11.     Działka nr 858/42 o pow. 0,0700 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 1200

12.     Działka nr 858/43 o pow. 0,0698 
ha. KW nr PO1B/00057904/1 SR 
Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu obiektów budowlanych

38.745,00 4.200,00
do dnia 14.02.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 20.02.2014r.

o godz. 1245

III. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. 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 Skokach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia:
1. 14 lutego 2014 roku – piątek (przetargi w dniu 19 lutego 2014 roku - środa)
2. 14 lutego 2014 roku – piątek (przetargi w dniu 20 lutego 2014 roku - czwartek) 
V. Termin i miejsce przetargów. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniach:
1. 19 lutego 2014 roku od godz. 900  do 1245 - środa (6 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 14.02.2014 roku)
2. 20 lutego 2014 roku od godz. 900 do 1245 - czwartek (6 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 14.02.2014 roku) 
VI. 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.
VII. 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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XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
17 grudnia 2013r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy obradowali pod przewodnictwem 
Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński. 
W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 12 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXIII/237/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2013.  
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany jakie zaszły w trakcie bieżącej realizacji 
budżetu Gminy Skoki na rok 2013. 
W rezultacie tych zmian ogólne dochody budżetu zmniejszono o kwotę 
503 035 zł, a ogólne wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 587 452 zł. 
W efekcie na dzień 17.12.2013r. budżet Miasta i Gminy Skoki na 2013r. 
wynosił 33 360 702,87 zł, po stronie dochodów i 35 897 223,87 zł po stro-
nie wydatków.
2. Uchwałę nr XXXIII/238/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 
lata 2013 – 2032.
Uchwałą tą zmiany w budżecie Gminy Skoki na rok 2013 wynikające z uchwały 
nr XXXIII/237/2013 wprowadzono do obowiązującej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 – 2032. Mocą tej uchwały zmieniono 
treść załączników nr 1 i nr 2 do uchwały nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej 
z dnia 22.10.2013r. 
3. Uchwałę nr XXXIII/239/2013 w sprawie: uchwały budżetowej na 2014r. 
Po wysłuchaniu: 
- projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 
- Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: o projekcie budżetu 
Miasta i Gminy na 2014r. oraz o możliwości sfinansowania przez Miasto 
i Gminę Skoki deficytu budżetowego ustalonego w projekcie uchwały bu-
dżetowej na 2014r,
- Opinii stałych Komisji Rady do projektu budżetu,
- stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w Opiniach Komisji oraz 
autopoprawek Burmistrza uwzględniających uwagi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej do projektu budżetu 
i dyskusji Rada uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2014. 
Budżet ten wynosi odpowiednio:32 938 444,00 zł po stronie dochodów
i 33 538 510,00 zł po stronie wydatków.
4. Uchwałę nr XXXIII/240/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Skoki na lata 2014 – 2036.
Powyższa uchwałą Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Skoki na lata 2014 -2036 obejmującą min: 
1. Dochody i wydatki majątkowe, wyniki budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub 
sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu 
oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy.
3. Upoważnienia Burmistrza do:
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżeto-
wym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zacią-
gania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
5. Uchwałę nr XXXIII/241/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/2012 
z dnia 20.12.2012r. Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki i zagospodaro-
wania tych odpadów.
Uchwałą tą Rada zmieniła treść paragrafu 2 ust. 2 swej uchwały nr 
XXIII/166/2012 z dnia 20.12.2012r. 
Zmiana ta sprowadza się do tego, że zwiększa się częstotliwość odbioru 
odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 października – 31 marca. Do-
tychczas odpady te były odbierane jeden raz na miesiąc, a obecnie podobnie 
jak w pozostałych miesiącach roku będą odbierane nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu.
6. Uchwałę nr XXXIII/242/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/179/2013 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.
W związku ze zmianą uchwały nr XXIII/166/2012 z dnia 20.12.2012r. uchwałą 
nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej powodującą zwiększenie częstotliwości 
odbioru odpadów biodegradowalnych z jednego na co najmniej dwa odbiory 
w miesiącu zaszła konieczność wprowadzenia tych zmian w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Zmiany te wprowadzono mocą tej uchwały.
7. Uchwałę nr XXXIII/243/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/180/2013 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15.03.2013r. w sprawie wyboru metody 
i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty.
Uchwałą tą w swej uchwale nr XXIV/180/2013 Rada Miejska Gminy Skoki 
obniżyła  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbiera-
nymi i odbieranymi w sposób selektywny w gospodarstwach jednoosobowych 
z 19 na 15 złotych oraz dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 
nieselektywny z 29 na 23 złote.
8. Uchwałę nr XXXIII/244/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XXIV/181/2013 z dnia 15 marca 2013r w sprawie ustalenia 
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.
Uchwałą tą Rada ustaliła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, 
- na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne
Złożone wcześniej deklaracje zachowują ważność do dnia złożenia no-
wych deklaracji.
9. Uchwałę nr XXXIII/245/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działek 
nr 399/3 i 399/4 w Potrzanowie.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na zbycie działek nr 399/3 o pow. 25m2 i nr 
399/4 o pow. 184m2 położonych w Potrzanowie za wynagrodzeniem ustalo-
nym przez biegłego na rzecz właścicieli działek nr 770/1, 770/2 i 770/3, którzy 
w trakcie budowy domu mieszkalnego i garażu przekroczyli granicę swej nie-
ruchomości i posadowili obiekty w 1/6 części drogi należącej obecnie do gminy
10. Uchwałę nr XXXIII/246/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 
przez Gminę Skoki udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki nr 
78/4 położonej w Skokach przy ulicy Zamkowej. 
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Skoki 
udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki nr 78/4 o pow. 0,6978ha 
od współużytkowników wieczystych- właścicieli wykupionych lokali miesz-
kalnych mieszczących się w budynkach położonych w Skokach przy ul. 
Zamkowej nr 9,11 i 13 w drodze wszelkich czynności prawnych odpłatnych 
lub nieodpłatnych.
W rezultacie Gmina stanie się jedynym decydentem działki nr 78/4 i zaist-
nieje możliwość wyodrębnienia części tej nieruchomości przeznaczonej pod 
drogi i ulice.
11. Uchwałę nr XXXIII/247/2013 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej 
Gminy Skoki na rok 2014
Uchwałą tą Rada uchwaliła swój plan pracy na rok 2014. Plan ten stanowi 
plan ramowy, który będzie rozszerzany o zagadnienia, jakie wynikną w trakcie 
działalności Rady.
12. Uchwałę nr XXXIII/248/2013 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2014r.
Powyższą uchwałą Rada zatwierdziła uchwalone przez Komisje resortowe 
Rady ich plany pracy na rok 2014.
Plany te stanowić będą podstawę działalności: 
-Komisji Rewizyjnej,
-Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,
-Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
-Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porząd-
ku Publicznego i Komunikacji
w roku 2014.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady złożył życzenia radnym i miesz-
kańcom, w których życzył wszystkim, by każda chwila Świąt Bożego Naro-
dzenia i cały nadchodzący Nowy Rok przyniósł same radosne i pełne słońca 
dni oraz podarował Im wiele szczęścia i satysfakcji.

Wszystkie podjęte Uchwały, podobnie jak protokół sesji Rady dostępne są do 
wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skoki na stronie 
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki 
u podinspektora ds. Rady i jej organów - pokój nr 8.
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PODATEK ROLNy
Uchwałą nr XXXII/232/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ob-

niżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Rada Miejska 
Gminy Skoki średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.10.2013 roku na kwotę 69,28zł. 
za jedną dt obniżyła do kwoty 55,00zł. za jedną dt.

Oznacza to, że podatek rolny na terenie Miasta i Gminy Skoki pozostaje 
bez zmian w stosunku do lat 2012 i 2013 i wynosił będzie:

• 137,50 zł za jeden ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym, 
• 275 zł za jeden ha fizyczny działki rolnej.

PODATEK LEŚNy 
W roku 2014 do celów ustalenia podatku leśnego obowiązywać będą śred-

nie ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 25.10.2013 w sprawie średniej sprzedaży 
drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej od Nadleśnictwa 
za pierwsze III kwartały 2013 roku, tj. 171,05 zł za 1m3

Oznacza to, że podatek leśny wynosił będzie 37,631 zł za 1 ha fizycz-
ny lasu.

PODATEK OD ŚRODKóW TRANSPORTOWyCH 
Uchwałą nr XXXII/233/2013 w sprawie ustalenia stawek w podatku 

od środków transportowych Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła stawki 
podatku od środków transportowych jakie w roku 2014 obowiązywać będą 
na terenie Miasta i Gminy Skoki. Zgodnie z tą uchwałą średnie stawki 
podatku rosną o 0,9%, a poszczególne stawki tego podatku w zależności 
od rodzaju pojazdów wynosić będą: 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 620 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 768 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 876 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej rów-
nej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 1 do uchwały, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia,

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1454 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 2 
do uchwały, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia,

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego – 444 zł

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego – stawki określa załącznik nr 3 do uchwały, w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 
i rodzaju zawieszenia,

7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 810 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1792 zł

Załącznik Nr 1
STAWKI PODATKU OD ŚRODKóW TRANSPORTOWyCH

OD SAMOCHODóW CIężAROWyCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE 
CAŁKOWITEJ RóWNEJ LUB WyżSZEJ NIż 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach)

Stawka podatku 
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneumatyczne lub 
równoważne z pneumatycznym

zawieszenie inne

dwie osie

12 13 982 1 116

13 14 1 050 1 226

14 15 1 120 1 346

15 1 212 1 520

trzy osie

12 17 1036 1 238

17 19 1 116 1 348

19 21 1 184 1 454

21 23 1 252 1 536

23 25 1 576 1 844

25 1 722 2 276

cztery osie i więcej

12 25 1 252 1 520

25 27 1 724 2 250

27 29 2 262 2 640

29 2 654 2 910

Załącznik Nr 2
 STAWKI PODATKU OD ŚRODKóW TRANSPORTOWyCH

OD CIąGNIKóW SIODŁOWyCH I BALASTOWyCH
PRZySTOSOWANyCH DO UżyWANIA ŁąCZNIE Z NACZEPą LUB 

PRZyCZEPą O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 
POJAZDóW RóWNEJ LUB WyżSZEJ NIż 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneumatyczne 

lub równoważne 
z pneumatycznym

inne 
zawieszenie

dwie osie

12 18 1 510 1 710

18 25 1 576 1 898

25 31 1 642 2 086

31 38 1 710 2 254

38 1 832 2 360

trzy osie i więcej

12 38 1 560 2 074

38 40 1 760 2 182

40 2 054 2 950

Załącznik Nr 3
STAWKI PODATKU OD ŚRODKóW TRANSPORTOWyCH

OD PRZyCZEP I NACZEP, KTóRE ŁąCZNIE Z POJAZDEM 
SILNIKOWyM POSIADAJą DOPUSZCZALNą MASę CAŁKOWITą 

RóWNą LUB WyżSZą NIż 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż mniej niż
zawieszenie pneuma-

tyczne lub równoważne 
z pneumatycznym

inne zawieszenie

jedna oś

12 18 484 698

18 25 540 782

25 592 874

dwie osie

12 28 578 934

28 33 754 1 050

33 38 984 1 520

38 1 360 2 002

trzy osie i więcej

12 38 934 1 400

38 1 260 1 840

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2014
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

I. Przetargi w dniu 14 lutego 2014 roku (piatek) od godz. 900 – 1330

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena 
wywoławcza
w zł (brutto)
z podatkiem 

VAT

Termin wpłaty 
wadium 

i wysokość
wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 2/6 o pow. 
0,0707 ha 

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4  

 SR Wągrowiec

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.  Dla działki wydana została decyzja Nr 106/13 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r. o warunkach zabudowy.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie domu 
jednorodzinnego. 
Warunki zabudowy:
1. nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości min. 5,0 m od frontowej granicy działki,
2. szerokość elewacji frontowej – max. 15,0 m,
3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki-max 4,0 m,
4. geometria dachu: dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej nie mniejszej niż 30° i nie 
większej niż 45°,
5. wysokość głównej  kalenicy  - max. 9,00 m,
6. kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – równoległy,
7. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – max. 30%, 
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych.

32.595,00 3.500,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 900

2.     Działka nr 2/7
o pow. 0,0686 ha. 

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4 SR 

Wągrowiec

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

27.675,00 3.000,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 9

45

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

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

32.595,00 3.500,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 10

30

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

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

38.745,00 4.000,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 11

15

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

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 12

00

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

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

41.205,00 4.200,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 12

45

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

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

10.02.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

14.02.2014r.
o godz. 13

30

II. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58 90650006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Skokach z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 10 lutego 2014 roku – poniedziałek (przetargi w dniu 14 lutego 2014 roku  - piątek)  
IV. Termin i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki  w dniu 14 lutego 2014 roku od godz. 900  (piątek) - 7 
działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 10.02.2014 roku 
V. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży 
wpłacone wadium ulega przepadkowi.  
VI. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę 
odwołania przetargu,
c) 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.



17

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zbudowanej położonej w Budziszewicach 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 51/3 o pow.0,1800 ha.

1. Określenie przedmiotu sprzedaży

O z n a c z e n i e 
nieruchomości 
według katastru 
oraz księgi wie-
czystej

Działka nr 51/3 zabudowana domem mieszkalnym jednorodzin-
nym (do rozbiórki) położona w Budziszewicach, zapisana w KW 
PO1B/00046455/8 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nie-
ruchomości

Działka nr 51/3 - 0,1800 ha (w ewidencji gruntów dr i Br )

Opis nierucho-
mości

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (dawne siedlisko) 
położona jest w Budziszewicach pod nr 16 w niewielkiej odległości 
od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona jest 
w sieć energetyczną i przyłącze wodociągowe.
Na działce położony jest murowany, parterowy budynek miesz-
kalny o powierzchni zabudowy ok. 70 m2. Budynek z uwagi na 
zły stan techniczny nie nadaje się do zamieszkania i kwalifikuje 
się do rozbiórki. 

Przeznaczenie 
w planie miej-
s cowym o ra z 
s tud ium uwa-
runkowań i za-
gospodarowania 
przestrzennego

Nieruchomość składająca się z działki nr 51/3 nie ma określonego 
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obo-
wiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. nieruchomość leży na 
terenach istniejącej zabudowy budownictwa jednorodzinnego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 
51/3 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania 
przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej,  mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Informacja o wa-
runkach i ograni-
czeniach  sprze-
daży

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

2. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: - 42.500,00 zł (sprzedaż zwolniona 
z VAT)
3. Wadium - 6.500,00 zł
4. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
5. 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 lutego  2014r. ( środa ). Za termin 
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu: 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu 
w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 19.02.2014 roku, a dowód wniesienia 
wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia 
wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony 
jest do wzięcia udziału w przetargu. 
7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sko-
kach (salka w bibliotece) w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1000.  
8. 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
9. Uwagi: 
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. 61 8925-814 lub 61 8925-815,
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, 
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także 
przyczynę odwołania przetargu.

zaprasza na

Dochód z balu przeznaczony zostanie  na zorganizowanie wypoczynku
 dla dzieci  w okresie wakacyjnym

Kontakt: - tel. 693-825-714

22 lutego 2014 o godz. 19

sala w Bibliotece w Skokach

Cena biletu 170 z³ od pary 

Towarzystwo Wspierania Rodziny

i Dziecka “ALIA” 

Bawiæ goœci bêdzie 

Zespó³ Blue Voice

Szef kuchni Bartek Wo³kow 
zadba o dobre jad³o

a Ko³o £owieckie “Borsuk” 

czêstuje smako³ykami z dziczyzny 
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 15 stycznia 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę 510 - 560 zł/tona, pszenica na mąkę 780 - 820 zł/t, jęcz-
mień na kasze ok. 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu 
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę 
ok. 800 zł/tona, pszenżyto ok. 670 zł/tona, jęczmień na paszę do 700 
zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszen-
żyto, jęczmień 40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
ok. 1,10 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
ok. 1,30 – 2,00 zł/kg, pietruszka do 5,00 zł/kg, seler do 4,50 zł/kg,  ogórki 
do 7,00 zł/kg, pomidory  ok. 7,00 zł/kg. Jabłka 1,50 – 2,50 zł/kg. Jaja 
kurze około 0,50 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 15 stycznia 2014) – 4,40 – 4,50 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 4,00 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
310 – 330 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł 
za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki około 
6,40 - 6,80 zł/kg plus VAT, jałówki 5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 zł/
kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 1,25 - 1,50 zł/litr plus VAT.

INNE CENY 
NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2014R.

Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1270 (rok temu 1440) zł/t, 
Mocznik do 1580 (rok temu do 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1700 zł/t 
(rok temu 1800) , Polifoska „5” do 1600 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 
1150 zł/t. Otręby pszenne ok. 600 - 800 zł/tona. Śruta sojowa ok. 2200 
zł/t – rok temu do 2500 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1000 zł/tona – rok 
temu ok. 1340 zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,40 
– 5,48 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,79 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 1020 zł, 

żyto średnio 760 zł za 1 tonę, pszenżyto do 900 zł/t, jęczmień był w cenie 
ok. 790 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników niższa - rok temu wynosiła ok. 4,60 zł/kg. 
W Polsce nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Mimo tego 
obniżyła się cena skupu. Czy nadal tak będzie trudno powiedzieć. Nic 
nie wskazuje na to, aby cena wkrótce wrosła. Obecnie mamy niższe 
niż w 2012-13 ceny skupu zbóż co może być zachętą do przeznaczania 
takiego zboża na paszę dla trzody chlewnej. Są też głosy, że ceny skupu 
zbóż będą w 2014 roku jeszcze nieco wrastać.

Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, kon-
centratów paszowych, otrąb, nawozów. Nieco niższa jak rok temu jest 
cena oleju napędowego. Może niższa niż w 2013 będzie cena nasion 
zbóż jarych ?

Od grudnia 2013ARiMR wypłaca płatności bezpośrednie za 2013 
r, tj JPO, UPO, PZ(zwierzęca do UZ) i ST (do roślin strączkowych). 
Łącznie płatność JPO i UPO będzie około 26 zł wyższa niż za rok 2012. 
Wielu rolników czeka.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają 

zasiewom. Oby tylko nie wystąpiły w lutym – marcu duże mrozy na 
ziemię bez śniegu, bo grozi to wymarznięciem. Tylko część rolników 
ubezpieczyła swoje uprawy rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy 
przed szkodą wymarznięcia zimowego. 

Proszę pamiętać, że do końca lutego nie należy wywozić na pola 
obornika, nawet pod orkę. Nie dotyczy to wywożenia na pryzmę. 

Nowe wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesienią 
2013 r rolnicy będą mogli składać do ARR od 15 stycznia (do 25.06) 
2014 roku. Obowiązują nowe druki. Stawki dopłat są takie same jak 
w 2013 roku. Początek roku 2014 skłania do refleksji – jaki to będzie 
rok dla rolnictwa ? Zdania będą podzielone – oby nie był gorszy niż 
2013. Nadal poprawia się cena skupu mleka. Natomiast ceny skupu 
tuczników nie są zadowalające i rolnicy – producenci trzody chlewnej 
mają problemy i zniechęcenie. 

Życzę rolnikom, mieszkańcom nadal „łagodnej zimy”. Przejezd-
nych dróg!

Skoki, 15 stycznia 2014 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

KOMUNIKAT 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 2 
stycznia 2014 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników 
i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 z późn. zm.). 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego 
wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz). 
Można je również otrzymać w biurach powiatowych, oddziałach regio-
nalnych i Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składa się 
osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym nadanym 
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką 
kurierską w kancelarii biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę wnioskodawcy. 

Z chwilą złożenia osobiście lub przez upoważnioną osobę wniosku 
o przyznanie pomocy kancelaria biura powiatowego Agencji wydaje 
na kopii potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę 
wpływu. 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ni-
niejszego naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po 
dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl informacji, z której wynika, że zapotrzebowanie na środki 
finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 
120% środków finansowych dostępnych w ramach PROW 2007-2013. 

W przypadku, gdy nie zostanie opublikowana informacja dotycząca 
osiągnięcia co najmniej 120 % środków finansowych dostępnych 
w ramach PROW 2007-2013, termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku. 

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Ponad 800 młodzieży wczesnoszkolnej 
oraz 23 nauczycieli ze szkół podstawowych 
na terenie powiatu wągrowieckiego bierze 
udział w realizowaniu programu eduka-
cyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka 
Oli i Kuby”, który został opracowany przez 
Polski Czerwony Krzyż. 

Do programu przystąpiły także nauczycielki 
z Szkoły Podstawowej w Skokach: Alina Ga-
pińska, Wioletta Molińska, Paulina Marszew-
ska, Małgorzata Kapczyńska. 

Podczas pierwszego spotkania uczestni-
cy programu otrzymali od PCK materiały 
edukacyjne oraz legitymację członka Klubu 

Wiewiórka PCK. Przedstawiciel czerwonego 
krzyża omówił znaczenie i zasady działania 
międzynarodowej organizacji czerwono-
krzyskiej, a szczególnie ideały jakie realizuje 
organizacja wśród mieszkańców na wszystkich 
kontynentach. 

Kolejnymi wykładowcami z zakresu zdro-
wia, bezpieczeństwa, higieny, humanitaryzmu, 
odżywiania i ekologii będą specjaliści z Powia-
towej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 
Komendy Powiatowej  Policji, Komendy 
Powiatowej PSP, Nadleśnictwa Durowo oraz 
lek. stom. Arun Goel. 

Podczas realizacji programu młodzież 

zapozna się z ideałami głoszonymi przez mię-
dzynarodową organizację czerwonego krzyża, 
podstawowym zasadami ruchu drogowego, 
przestrzegania nawyków higienicznych i za-
sad prozdrowotnych – zwiększenie udziału 
w diecie owoców i warzyw, pozna zasady udzie-
lania pierwszej pomocy i ochrony przeciw-
pożarowej. Ponadto będzie miała możliwość 
spotkania ze stomatologiem oraz nabędzie 
wiedzę z zakresy współpracy z rówieśnikami 
i współistnienia z innymi narodami. 

Podczas podsumowania programu każdy 
uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa w pro-
gramie. 

Dzięki aktywności Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Wągrowcu działającego na terenie 
powiatu udało się w minionym roku uzyskać 
935 litrów tego bezcennego leku, jakim jest 
krew. 

Natomiast w poprzednich latach uzysk 
krwi przedstawiał się następująco: w 2010 
– 805,  2011 – 896, 2012 – 914 litrów daru 
życia - krwi. W wągrowieckiej strukturze 
Polskiego Czerwonego Krzyża rekordzistami 
w honorowym oddawaniu krwi są: Czesław 
Jessa 63 litry, Stanisław Izychart 60, Jan 
Jakubiak 59, Bolesław Kubasik 58, Marian 
Kantorski 54, Zygmunt Konwiński 54, Zdzi-
sław Słoma 53, Marian Siwiński 53, Jan Mich 
51 i Tomasz Kubasik 50. Rekordzistką wśród 
kobiet jest Lidia Szablewska, która oddała 18 
litrów. Taki wynik udało się uzyskać dzięki 
zaangażowaniu wągrowieckiego Zarządu 
PCK, wolontariuszy, władz samorządowych 
i instytucji współpracujących. W minionym 
roku PCK przeprowadził bezpłatne pogadanki 
i prelekcje na temat znaczenia krwi w życiu 
człowieka, w których wzięło udział prawie 1000 
słuchaczy. Przeprowadzony został Powiatowy 
Konkurs Krwiodawstwa PCK dla: zakładów 
pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek 
oświatowych, stowarzyszeń oraz miast i gmin 
z terenu powiatu wągrowieckiego. Organizo-
wane były także otwarte akcje honorowego 
krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiej Akcji 

„Zbieramy Krew dla Polski” oraz Ogólno-
polskich Dni Hospicjów. Ponadto PCK był 
organizatorem uroczystych spotkań z okazji 
150 – lecia Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, Dni Krwiodawstwa i Światowego Dnia 
Zdrowia, podczas których zostało wręczonych 
128 odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej 
zasłużonych dawców krwi. 

W szkołach podstawowych i przedszkolach 
na terenie powiatu wągrowieckiego PCK 
realizuje program edukacyjny „Super Wie-
wiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” z zakresu 
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, humanita-
ryzmu i tolerancji, w którym bierze udział 915 
uczestników oraz 25 nauczycieli. 

PCK w Wągrowcu nawiązał współprace 
z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Lune-
burgu w celu wymiany doświadczeń. Byliśmy 
również organizatorem pielgrzymki rowerowej 
do Sanktuarium w Górce Klasztornej z okazji 
Europejskiego Dnia Udzielania Pierwszej 
Pomocy oraz prowadziliśmy akcje propagan-
dowe na temat niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. Uczestniczyliśmy w Powiatowych 
Dniach Zdrowia organizowanych w Parku 600 
– lecia przez Starostwo Wągrowieckie. 

Krwiodawcy zrzeszeni w wągrowieckim 
Czerwonym Krzyżu posiadają największą ilość 
przywilejów w Wielkopolsce i kraju. Po odda-
niu 6 litrów (kobiety 5) krwiodawcy otrzymują 
tytuł i legitymację Zasłużony Honorowy Daw-

cy Krwi PCK, dzięki czemu mogą korzystać 
z przywilejów: 50% ulgi przy zakupie biletu 
do kina MDK, 30% ulgi do Aquaparku i groty 
solnej, bezpłatne przejazdy komunikacją na 
terenie miasta i gminy Wągrowiec oraz wejścia 
na mecze ligowe piłki nożnej „Nielby”. Po-
nadto przysługuje zasłużonym krwiodawcom 
korzystanie poza kolejnością z usług: aptek, 
laboratoriów medycznych, lekarza rodzinnego 
i lekarza specjalisty, którzy mają podpisany 
kontrakt z NFZ. 

Za promowanie zdrowia i wartości humani-
tarnych PCK w Wągrowcu został w minionym 
roku uhonorowany Odznaką honorową „Za 
zasługi dla województwa wielkopolskiego” 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu.

W 2014 roku PCK w Wągrowcu obchodzić 
będzie jubileusz 95 – lecia realizowania swojej 
misji w promowaniu zdrowia, bezpieczeństwa 
i wartości humanitarnych. 

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba 
od 18 do 65 roku życia, zdrowa, posiadająca 
dowód tożsamości i wagę powyżej 50 kg. 
Jednorazowo można oddać 450 ml tego 
bezcennego leku. PCK zaprasza do Punktu 
Krwiodawstwa, który mieści się w budynku 
szpitala powiatowego i czynny jest w godzinach 
rannych w: poniedziałek, wtorek i czwartek.

Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK w Wągrowcu

PCK W SZKOŁACH

POLSKI CZERWONY KRZYŻ RATUJE ŻYCIE!
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Cele, które obraliśmy dla naszej wioski, 
to przede wszystkim; piękno i wystrój naszej 
wsi, wspólne spotkania sołeckie, integracyjne 
wieczory, czas rozrywki ,zabawy sołeckie i wy-
cieczki dla najmłodszych i starszych pokoleń, 
a także wiele prac, które mamy w planach aby 
je realizować.  

Jak do tej pory udało nam się wydać pierw-
szy w historii naszej wsi kalendarz na Rok 2014 
dzięki któremu zysk mogliśmy przeznaczyć 
na zakup 3 kompletów lampek ledowych na 
choinki, które w okresie bożonarodzeniowym 
upiększają naszą wioskę. Przy tej okazji pra-
gniemy podziękować za dar serca i ofiarowane 
choinki panu Mieczysławowi Gizińskiemu 
z Popowa Kościelnego. Zakupiliśmy także 
60 sztuk szklanek z porcelany nietłukącej się, 
aby służyły do naszych spotkań sołeckich, czy 
różnych imprez.Do tej pory mieliśmy okazję 
się spotkać z mieszkańcami na wieczorze 
marcinkowskim przy rogalikach 10 listo-
pada 2013r. i na zabawie andrzejkowej 30 
listopada 2013r. Odbyły się także mikołajki 
7 grudnia 2013r, które niestety w szybkim 
tempie przebiegały w związku z warunkami  
atmosferycznymi  jakie wszystkich zaskoczyły, 
a strudzony Mikołaj………. wraz ze swymi 
pomocnikami roznosił od domu do domu 
paczki dla dzieci. Z racji, że wspomnieliśmy 
tu o mikołajkach, nie sposób pominąć naszych 
dobroczyńców mikołajkowych, którzy nam 
dopomogli w ubogaceniu paczek dla naszych 

ZMIANA SOŁECTWA W LECHLINIE, 
oraz ZMIANY OBLICZA TEJ WSI

Podstawowymi czynnikami współpracy sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami jest; informacja, akcja i organizacja. 
Aby coś osiągnąć, trzeba działać wspólnie. Jako wspólnota wsi Lechlin, musimy współpracować z Urzędem Miasta i 
Gminy Skoki oraz Panem Burmistrzem Tadeuszem Kłosem i ludźmi o WIELKIM SERCU, którzy są gotowi wesprzeć 
nasze działania skromnymi finansami. Podejmując nie raz trudne decyzje na spotkaniach rady sołeckiej, musimy 
stawiać czoła zadaniom, które zostały nam powierzone. 

milusińskich: Prezesowi Firmy Budowlanej 
Adamowi Nawrockiemu z Murowanej Gośli-
ny, Przewodniczącemu Rady Powiatu Grzego-
rzowi Owczarzakowi z Lechlina i Przewodni-
czącemu Rady Krzysztofowi Migasiewiczowi 
ze Skoków, którym serdecznie dziękujemy za 
dofinansowanie oraz naszym właścicielkom 
Sklepów Spożywczo Przemysłowych Halinie 
Nowak i Iwonie Wentlandt za wszelkie gratisy. 

W I dzień świąt Bożego Narodzenia wraz 
z rodzinami naszej wioski i dziećmi oraz 
księdzem proboszczem Sławomirem Komor-

skim wzięliśmy czynny udział we wspólnym 
kolędowaniu w Potrzanowie na żywej szopce. 
W czasie krótkich przerw w śpiewaniu kolęd, 
ksiądz proboszcz prowadził dialog z dziećmi 
zadając im pytania dotyczące narodzin Chry-
stusa. Dzieci odpowiadały, tańczyły, śpiewały 
kolędy, a my mogliśmy podziwiać zwierzęta 
w żywej szopce. 

Jak to w miasteczkach i wioskach bywa, 
że na koniec każdego roku ludzie spotykają 
się ze sobą, tak samo i w naszej wsi Lechlin 
29 grudnia 2013 wspólnie z mieszkańcami 
spotkaliśmy się na opłatku. W czasie spotka-
nia opłatkowego dzieci przedstawiły jasełkę 
bożonarodzeniową, pod kierownictwem pana 
Piotra Wiśniewskiego kierownika Szkoły Pod-
stawowej. Nie zabrakło śpiewu kolęd i łamania 
się opłatkiem, a także składania sobie życzeń 
noworocznych. Wśród zaproszonych gości 
swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Pro-
boszcz Sławomir Komorski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Grzegorz Owczarzak, radna 
Małgorzata Zaganiaczyk, Ryszard Kobus, 
oraz Burmistrz Tadeusz Kłos, który złożył 
mieszkańcom życzenia noworoczne.Spotkanie 
zakończono podaniem planu na Rok 2014. 

Patrząc z nadzieją w przyszłość, ufamy, że 
przez współpracę z Urzędem Miasta i Gminy 
Skoki, dobre słowo skierowane do drugiego 
człowieka, zaangażowanie mieszkańców i po-
moc ludzi Dobrej Woli, pozwoli nam plan roku 
wykonać, a dodatkowo zrealizować pewne 
prace, które mamy zamiar podjąć.

Paweł Grabiński
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ROZŚPIEWANI „HYCE” 
NA MAZURACH

Zgodnie z obietnicą daną drużynie z Ostródy, goszczącej w Skokach 
na naszej imprezie Market Garden, w dniu 22 XI przedstawiciele skoc-
kich harcerzy udali się z rewizytą do miasta nad Jeziorem Drwęckim, by 
wziąć udział w XXVIII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 
W tym roku dodatkową kategorią była piosenka ludowa. To właśnie tą 
kategorią rozpoczęły się przesłuchania na ostródzkim zamku w piątko-
we popołudnie. Nasza drużyna przedstawiła piosenkę „Prząśniczka”. 
Jeszcze tego samego wieczoru trzeba było zaprezentować się w piosen-
kach żeglarskich. My zaśpiewaliśmy piosenkę „10 w skali Beauforta”. 
Zmęczeni podróżą i występami udaliśmy się na odpoczynek i kolację. 
Naszą bazą noclegowo – żywieniową było Gimnazjum nr 2 im. Zdzi-
sława Krzyszkowiaka. Po zaspokojeniu pierwszego głodu kto miał siłę 
i ochotę uczestniczył w zajęciach integracyjnych. Wszak jesteśmy na 
festiwalu po raz trzeci, więc znajomych nie brakuje.

Krótka noc minęła szybko i po śniadaniu kolejny spacer na zamek. 
W sobotę były, bowiem przesłuchania w kategorii harcerskiej i tury-
stycznej. Tutaj drużynę ze Skoków reprezentowali Krzysztof Neldner, 
Kacper Kujawa, Anita Łukaszewska, Maja Kucz, Martyna Frąckowiak, 
Julia Wasylewicz, Joanna Dziel . Największe uznanie wśród publicz-
ności zdobyła cover wielkiego przeboju tegorocznego lata.”Bałkanica” 
Do muzyki piosenki zespołu „Piersi” słowa ułożono podczas Market 
Garden w Skokach. I tak powstała „Harcanica”. A że jest to żywa 
i skoczna melodia, wszystkim szybko wpadła w ucho. Chóralnie wyko-
nana przez połączone siły 7SDH „Hyce” i 51 GDH z Ostródy przyniosła 
nam nagrodę specjalną Komendantki Hufca.

Po przedpołudniu wypełnionym na śpiewach przyszedł czas 
na posiłek i zasłużony odpoczynek. Nie trwał on jednak zbyt 
długo, bowiem o 17:00 rozpoczynał się koncert laureatów 
 i wręczenie nagród dla najlepszych (zdaniem jury). Tym razem od nas, 
wyróżnienie wywalczyli Krzysztof Neldner i Kacper Kujawa otrzymując 
w nagrodę wojskowe plecaki.

Oczywiście odśpiewano także naszą „Harcanicę”. Następnym punk-
tem programu były koncerty: „Starych Trampów” (trzech instruktorów 
z hufca Ostróda), którzy zaprezentowali harcerskie przeboje sprzed 
lat i Grupy „Drink Bar” grającej muzykę country.

Była już późna nocka, gdy dotarliśmy na nocleg. Po szybkiej kolacji 
zabrakło sił na nocne harce. Tym bardziej, ze rano po śniadaniu cze-
kała nas najbardziej nielubiana, choć niezbędna część każdej imprezy 
– porządkowanie miejsca pobytu. Na szczęście szybko uwinęliśmy się 
z tą robotą. Dalej standardowo dworzec, pociąg, Gniezno, samochody, 
dom i odpoczynek.

Cóż za rok pewnie znów tam pojedziemy.
Andrzej Surdyk 

„HYCE” UCZCILI 
95 ROCZNICĘ WYBUCHU 

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W ramach obchodów 95 rocznicy wybuchu największego zwycię-

skiego zrywu niepodległościowego w Polsce patrol 7 Skockiej Drużyny 
Harcerskiej „HYCE” w dniu 29 grudnia 2013 wziął udział w Rajdzie 
Szlakami Powstania Wielkopolskiego do Zdziechowy.

Tam, bowiem 95 lat temu rozegrały się wydarzenia, które m.in. 
zadecydowały o polskości Gniezna. 

Na początek trzeba było pokonać kilkukilometrową trasę z Gniezna 
do wsi Zdziechowa. Po drodze usytuowano 11 punków kontrolnych, 
na których sprawdzano naszą wiedzę i umiejętności w różnych dzie-
dzinach:
1. Pokonanie wykonanej z lin pajęczyny.
2. Odczytanie przez lornetkę oddalonych napisów.
3. Przekroczenie zawieszonej wysoko liny bez jej dotykania.
4. Bieg w masce p-gaz i odczytanie ukrytych napisów w zadymio-

nym tunelu.
5. Strzelanie z wiatrówki.
6. Udzielanie pierwszej pomocy (postrzelony powstaniec).
7. Rozminowanie wyznaczonego terenu.
8. Z zamkniętymi oczami ściągnięcie z drzewa ukrytej wiadomości.
9. Patroll powiązany folią do pakowania musiał przenieść trzy przed-

mioty krzesło, śrubokręt i piłeczkę pingpongową.
10. Rozpalenie ogniska, zagotowanie wody w kociołku i zatarcie 

śladów ognia
11. Odpowiedzi na pytania dotyczące Powstania Wielkopolskiego.

Przy wietrznej pogodzie, na szczęście bez deszczu, pokonaliśmy trasę 
w trochę więcej jak 5 godzin. Na mecie czekała nas chwila wytchnienia 
i ciepła kiełbaska. Po odpoczynku o godzinie 15:00 w kościele parafial-
nym p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie ksiądz prałat Paweł 
Gronowski, w intencji powstańców odprawił uroczystą Mszę Świętą. Po 
uroczystościach kościelnych zgromadzeni, w tym wielu lokalnych wło-
darzy, prowadzeni przez poczty sztandarowe udali się pod zdzechowski 
pomnik, by oddać cześć, złożyć kwiaty i zapalić znicze bohaterom tutej-
szej ziemi. Dalsza część uroczystości miała miejsce przed miejscowym 
pałacem. Tutaj wśród huku granatów i strzałów karabinowych miała 
miejsce rekonstrukcja historyczna, która licznie zebranym przedstawiła 
realia i bohaterów sprzed 95 lat. (Zdjęcia można obejrzeć na stronie 
http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2114008,potyczka-pod-
zdziechowa-zakonczona-zwyciestwem-polakow,7758816)

Na koniec, ponownie pod pomnikiem, odbył się harcerski apel, 
podczas którego ogłoszono wyniki rywalizacji rajdowej. Okazało się, 
że pokonaliśmy wszystkie patrole i wywalczyliśmy I miejsce. Jest to 
nasz drugi sukces rajdowy o tematyce powstańczej. Zmarznięci (nie-
wiele pomogła ciepła herbata i grochówka), lecz bardzo zadowoleni 
wróciliśmy do Skoków.

Andrzej Surdyk

HARCERSKIE ŻYCIE
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KARTKA ŚWIĄTECZNA
20 grudnia 2013 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. ,,Naj-

piękniejsza kartka świąteczna”. Wszystkim uczestnikom wręczono 
nagrody w postaci słodyczy oraz drobnych upominków. Szczególnie 
wyróżniono 6 prac: Mateusz Podraza kl. 2a, Oliwia Frydrych kl. 3c, 
Lilka Bystra kl. 3c, Martyna Kubiak kl. 3d, Maria Gąsecka kl.3c, Mał-
gorzata Surdyk kl. 5c. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Grażyna Kubiak, Marzena Warzbińska

MISTRZOWIE POWIATU
W grudniu szkolna drużyna szachowa, w składzie: Bartosz Sierz-

chuła, Mateusz Kamiński, Krystian Konieczny, Aleksandra Tyll oraz 
rezerwowy Michał Ćwiertniak, uczestniczyła w Drużynowych Mistrzo-
stwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach.

Zawody rozegrano 
w Podolinie. Sędzio-
wał, doskonały i znany 
szachista, pan Jacek 
Haja. Do rywalizacji 
przystąpiły drużyny 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. 
Zawodnicy grali syste-
mem kołowym - każdy 
z każdym. Uczniowie 

podstawówek musieli się także zmierzyć z gimnazjalistami i licealistami. 
Nie było łatwo. Jednak nasi wspaniali szachiści dali z siebie wszystko 
i obronili tytuł mistrzów powiatu.

Obecnie drużyna, pod czujnym okiem pani Wioletty Molińskiej, 
przygotowuje się do udziału w turnieju szachowym na szczeblu wo-
jewódzkim.
 Wioletta Molińska

PROMOCJA ZDROWEGO 
STYLU ŻYCIA

W ramach kampanii - Szkoła Promująca Zdrowy Styl życia - 18 
grudnia do naszej szkoły zawitał kolejny Gość. Tym razem na nasze 
zaproszenie odpowiedział Pan Bartosz Świerad, główny rozgrywający 
Nielby Wągrowiec  (piłka ręczna). Pan Bartosz zachęcał wszystkich 
do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Opo-
wiedział o swojej karierze sportowej, której największym przeżyciem 
był udział i zajęcie7 miejsca w Mistrzostwach Świata w Brazylii, złoty 
medal Mistrzostw Europy, złote medale Mistrzostw Polski juniorów 
i seniorów i inne. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali tego, co mówił 
nasz Gość, zwłaszcza, iż zdradził, że przygodę ze sportem rozpoczął 
z powodu kłopotów ze zdrowiem i wady postawy. Był tak wytrwały 
w tym, co robił, że szybko zaczął odnosić sukcesy sportowe w szkole, 
a potem w klubach. Początkowo uprawiał różne dyscypliny, głównie 
pływanie, a potem gry zespołowe. Pan Bartek podkreślał, że drużyna 
to jego druga rodzina, a wągrowiecka Nielba i jego klubowi koledzy 
są mu bardzo bliscy.

W trakcie spotkania nielbista został zasypany gradem pytań. Uczniów 
interesowało, jak osiąga się takie sukcesy, jak długo trzeba trenować 
i jakie cechy charakteru posiadać. Pytali o ukończone szkoły, zasady 

fair play w sporcie, opinię na temat dopingu itp. Pytaniom nie było 
końca i gdyby nie szkolny dzwonek, spotkanie z młodym sportowcem 
trwałoby bardzo długo.

Prelekcja nawiązująca do „Roku Szkoły w Ruchu” (ogłoszonej przez 
Ministra Edukacji Narodowej) bardzo się uczniom podobała, mamy 
więc nadzieję, że zachęci ich do aktywności na świeżym powietrzu lub 
pod okiem trenera, a gry zespołowe okażą się ciekawsze niż siedzenie 
przed komputerem.

Jak wszyscy wiedzą, aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie 
sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zacho-
wania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. 
Z tego właśnie powodu w szkole podstawowej odbyło się już spotkanie 
z dietetyczką, a teraz ze sportowcem.

Renata Stróżewska

SKO
Od 2013 roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość zapisania się 

do SKO. Nie wygląda to jednak tak, jak przed laty. Zamiast zwykłych 
książeczek dzieci mogą mieć otwarte konto w banku zupełnie tak, jak 
dorośli. Mają wgląd w swoje oszczędności przez internet. Mogą dzielić 
oszczędzane pieniądze w zależności na co chcą odkładać. Wszystko 
dzieje się online.
Celem SKO jest :
- wyrabianie u uczniów nawyku oszczędzania,
- wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki własnymi fundu-

szami , 
-wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu 

wkładów oraz celowego ich wydatkowania.
- popularyzacja wiedzy ekonomicznej,
-przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych. 
- kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

„Dodatkiem” do SKO jest założony w zeszłym roku blog szkoły. 
Wszyscy mogą tam dodawać wpisy, komentować, dzielić się swoimi do-
świadczeniami z oszczędzaniem. Każdy zapis może być przez wszystkich 
oceniany. Zapraszamy więc do odwiedzenia naszego blogu: SKO-Skoki.

Natalia Klimas

JASEŁKA
Kilka dni przed Bożym Narodzeniem w naszej szkole zapanowała 

świąteczna atmosfera. W ten radosny nastrój wprowadzili nas ucznio-
wie klasy Vc. Którzy przygotowali dla całej społeczności szkolnej 
przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”. Widowisko zostało oparte 
na motywach baśni Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmanna pod 
tym samym tytułem. Jest to historia małej Klary w świecie, w którym 
zabawki ożywają, a ich bohaterem zostaje tytułowy Dziadek do Orze-
chów. Młodzi aktorzy wspaniale wcielili się w role Klary, Freda, Mamy, 
Ojca Chrzestnego, piękne lalki a także waleczne myszy i Dziadka do 
Orzechów. Całości dopełniła piękna muzyka Piotra Czajkowskiego. 
Przedstawienie zakończono wspólnie odśpiewaną kolędą „Dzisiaj 
w Betlejem”, przy akompaniamencie Małgosi Surdyk.

Piękne życzenia świąteczne złożyła wszystkim grupa kolędników 
z klasy Vb, którzy swoim występem uświetnili całą uroczystość.

Anna Macioszek

CYFROWA DZIECIĘCA 
ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

W styczniu 2014 roku Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 
w Skokach rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Cel ogólny owego projektu to 
poszukiwanie i gromadzenie informacji o wielkopolskich osiągnięciach 
naukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, historii oraz słynnych 
Wielkopolanach ze swojej gminy. Jednym z zadań uczniów jest zebranie 
i opracowanie cyfrowo  materiałów  związanych ze Skokami i okolicą. 

Kilka tysięcy uczniów ze szkół podstawowych całej Wielkopolski 
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stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne 
wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin 
naszego województwa.

Podczas zajęć pozalekcyjnych zespoły uczniowskie zrealizują projekty 
edukacyjne, których celem jest odnalezienie ciekawych i wybitnych 
mieszkańców gminy. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autor-
skiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem 
źródeł informacji oraz wywiadami.

W początkowych zadaniach biorą udział także rodzice dzieci, dziad-
kowie, sąsiedzi. Już na pierwszych zajęciach uczniowie stwierdzili, że 
najtrudniejszym zadaniem jest znalezienie osoby, która będzie później 
wpisana do encyklopedii. Dlatego do poszukiwań zaangażowali swoich 
najbliższych przeprowadzając z nimi wywiady.

Praca na zajęciach będzie organizowana metodą projektu, burzy 
mózgów, pracą grupową. Dzieci na lekcjach będą otrzymywać wska-
zówki do dalszego działania.

Nagrodą będzie publiczna prezentacja projektów na forum szkoły 
i  w internecie.

Natalia Klimas

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY – 2013
Już po raz ósmy hala skockiego gimnazjum stała się miejscem Jar-

marku Bożonarodzeniowego. W niedzielne popołudnie 15 grudnia 2013 
społeczność Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
zaprosiła mieszkańców gminy Skoki do udziału w imprezie integrującej 
pokolenia. Wykorzystując czas przedświątecznych przygotowań stara-
liśmy się stworzyć atmosferę, która pozwoliła na wspólne przeżywanie 
radości z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich świąt – Święta 
Bożego Narodzenia.  

Dzięki zapewnieniu bezpłatnych dowozów w Jarmarku mogli wziąć 
udział uczniowie i ich rodzice z terenu całej gminy. Impreza miała cha-
rakter charytatywny, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób 
i losów loterii świątecznej zostały przeznaczone na zakup paczek świą-
tecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum. Przychód 
z Jarmarku, w kwocie 4295,09 zł i 0,03 euro pozwolił na ufundowanie 90 
paczek świątecznych dla dzieci i dwóch paczek dla rodzin potrzebujących. 

Wspólne spotkanie rozpoczął spektakl teatralny „Którędy do nieba?” 
przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne „Iluzja”. Wspaniały występ 
nagrodzono wielkimi brawami, doceniając wrażliwość i zaangażowanie 
młodych aktorów. Był to niewątpliwy sukces młodzieży i ich opiekunki, 
zarazem reżysera tego spektaklu, pani Elżbiety Słomy.

 Kolejnym punktem programu artystycznego były występy zaproszo-
nych gości, z których jako pierwszy wystąpił Emerycki Zespół Śpiewaczy 
„Harfa” pod dyrekcją pana Antoniego Wiśniewskiego. Nagrodzeni 
specjalnym wyróżnieniem, podczas koncertu w Pobiedziskach, chórzyści 
przepięknie zaśpiewali znane polskie kolędy, zyskując uznanie publicz-
ności. Podobnie jak kolejny gość koncertu: wokalista i gitarzysta Maciej 
Kujawa, który zyskał ogólnopolską popularność jako członek grupy Li-
bera w telewizyjnym programie „Bitwa na głosy”. Koncert w wykonaniu 
Maćka, skocka publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami , podobnie 
jak występ solistki Joasi Dziel.

Następnie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu najmłodszych człon-
ków Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego „Skoczki”, pod kierownictwem 
p. Małgorzaty Wiśniewskiej i p. Katarzyny Dukszty, który rozbawił i roz-
czulił publiczność. Czarując nie tyko talentem wokalnym wykonawców, 
ale także pięknymi mikołajkowymi strojami. Do śpiewu włączyli się także 
gimnazjaliści wykonując przepiękne kolędy i piosenki o tematyce świą-
tecznej. Wśród wykonawców nie zabrakło także występów solistów, w tym 
perkusistów: Nikoli Kwiatek i Szymona Serafińskiego oraz zespołów 
klasowych w pełnym składzie. Wielkie ożywienie i aplauz publiczności 
wywołały również występy zespołu tanecznego, Rosses, kierowanego 
przez panią Wiesławę Hauke .

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 choinkowe i świąteczne, słodycze, biżuteria, książki 
i albumy, karpie, choinki, świąteczne ciasto, sprzet elektroniczny. Do 
fundatorów nagród loterii należeli: m.in. Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusz Kłos, ksiądz dziekan Karol Kaczor, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, piekarnia „Emka” p. Krzysztofa Migasiewicza, Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Durowo, państwo. A.A. Pilaczyńscy, p. Arkadiusz Dembiń-
ski, p. M. Malinowski, p. K. Fertsch, p. A. Wasylewicz, p. W. Paczyńska, 
p. M. Futro, Świetlica Środowiskowa w Potrzanowie oraz 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 wzmoc-
nić 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 kawiarenki 
dopełniała wystawa projektowa przygotowana przez gimnazjalistów, 
uczestniczących w zajęciach artystycznych z fotografii, prowadzonych 
przez p. W. Hauke. Czas spędzony na Jarmarku umilały uczestnikom 
warsztaty artystyczne prowadzone przy współudziale członków Świetli-
cy Środowiskowej w Potrzanowie, 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, 
dobre 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 ! 

Wiesława Surdyk-Fertsch
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TARGI EDUKACyJNE 1 MARCA 2014 W POZNANIU  
GIEŁDA SZKóŁ PONADGIMNAZJALNyCH 

W PIąTEK 14 MARCA O GODZINIE 12:00 
NA TERENIE GIMNAZJUM W SKOKACH W SKOKACH

Jakie są wymagania rekrutacyjne w roku szkolnym 2014, jakie są 
szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły, jakie  będą 
kierunki kształcenia, gdzie szukać szkół średnich z internatem?

Na powyższe oraz inne pytania uczniowie klas trzecich będą mogli uzy-
skać odpowiedź bezpośrednio od przedstawicieli szkół ponadgimnazjal-
nych 14 marca (piątek) o godzinie 11:00 na terenie naszego gimnazjum. 
W giełdzie wezmą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych 
z naszego powiatu, ale nie tylko, bo będą też szkoły z powiatu Poznań 
i samego Poznania. Zapraszamy także rodziców. Wcześniej 1 marca 
2014 roku pedagog gimnazjum organizuje wyjazd na Targi Edukacyjne 
w Poznaniu. Zapisy na wyjazd na Targi Edukacyjne w Poznaniu u pe-
dagoga szkolnego. Wyjazd autokarem w sobotę 1 marca o godzinie 8.45 
powrót około 13:00.

Pedagog szkolny gimnazjum - doradca zawodowy  
Krzysztof Ołdziejewski

WARSZTATY JĘZYKOWE 
DLA MŁODZIEŻY

Dzięki Ośrodkowi Rozwoju Edukacji 18 grudnia w Łeknie grupa 
młodzieży z naszego gimnazjum wzięła udział w warsztatach języko-
wych "Język to Twój paszport - ucz się języków".

Organizatorzy przyjeżdżają na warsztaty double-deckerami, czyli 
tradycyjnymi, dwupoziomowymi autobusami londyńskimi, przywo-
żąc ze sobą 4 standy/stanowiska, nawiązujące do Paryża, Londynu, 
Moskwy i Berlina. Świetnie przygotowany animator przeprowadza 
w każdym ze stanowisk gry i zabawy językowe. Uczniowie otrzy-
mują paszporty, w których zbierają pieczątki za kolejno dobrze 
zrealizowane zadania. Ekipa naszych uczniów została podzielona 
na kilka mniejszych grup i już po chwili fenomenalnie uczestniczyła 
w motywujących zajęciach. Począwszy od pantomimy, poprzez wy-
szukiwanie stereotypów, odgadywanie znanych osób danego obszaru 
językowego, naukę słówek oraz ciekawostki z życia brytyjskiej rodzi-
ny królewskiej czy specyfiki architektury niemieckiej. Zwiedzili też 
double-decker i dowiedzieli się o nim kilku ciekawostek. Ponieważ 
nasi uczniowie pracowali pilnie i odpowiadali trafnie, zostali na-
grodzeni drobnymi upominkami, fiszkami wspomagającymi naukę 
języków obcych.

Liczba uczestników warsztatów była ograniczona. Z naszego 
gimnazjum zostali wybrani uczniowie szczególnie aktywni, praco-
wici i zaangażowani na rzecz języka angielskiego: J. Nowicka, M. 
Moszczyńska, F. Dukszta, P. Janowski, D. Pawlicka, I. Nowicka, 
P. Andrzejewska, M. Sękowska, K. Szczepaniak, I. Druciarek, D. 
Szwed, E. Borkowski, D. Dziel, M. Kerntopf, K. Pol, W. Grynia, 
W. Mucha, P. Rafińska, W. Sydow, I. Borkowska, K. Gasińska, J. 
Bartkowiak, K. Podraza, B. Kopydłowska, Z. Rychlicka, N. Stożek, 
H. Łukaszewski oraz J. Wasylewicz.

Grupę młodzieży zorganizowała i opiekowała się nią Rena-
ta Rudna.

KONKURS PLASTYCZNY
Na przełomie listopada i grudnia chętni uczniowie szkoły w Lechlinie 

wzięli udział w konkursie plastycznym „Myślistwo, łowiectwo, zwie-
rzęta w polskich lasach”. Mieli oni przedstawić zadania myśliwych 
zajmujących się dzikimi zwierzętami w lasach i na polach. Podczas 
wykonywania prac mogli wykorzystać informacje przedstawione na 
spotkaniu Zbigniewa  Wasylewicza z Kola Łowieckiego „Szarak” 
z uczniami. Wykonane prace były oceniane w dwóch kategoriach: prace 
uczniów klas  I – III  i  IV – VI.  

Laureatami konkursu w kategorii klas młodszych zostali: Amelia  
Karczewska (I m.), Oliwier  Sarnowski (II m.), Wiktoria Kruś  (III 
m.). W kategorii klas IV – VI najładniejsze prace wykonali Katarzyna 
Rybak (I m.), Roksana Kubiak i Kacper Stefański (II m.), Dagmara 
Rakocy (III m.). Komisja konkursowa wyróżniła również po dwie prace 
z każdej kategorii. Należały one do: Karoliny Sarnowskiej i Ady Janus 
z klasy II oraz Kacpra Woźnego i Kacpra Sarnowskiego z klasy IV.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny upominek. Najładniejsze 
prace wyeksponowano na szkolnym korytarzu.

Grażyna Kufel

JASEŁKA W LECHLINIE
Podczas szkolnej wigilii zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie 

obejrzeli jasełkę pt. ,,Radosna nowina”, którą przygotowali i przed-
stawili członkowie kółka teatralnego działającego w szkole. Główną 
postacią w przedstawieniu był Mały Anioł, w rolę którego wcielił się 
Gracjan Kurdelski. Nie zabrakło również Maryi, Józefa, pasterzy, 
aniołów i trzech króli.

Jasełkę swoim śpiewem uświetniły dziewczynki, które uczęszczają 
na zajęcia kółka muzycznego. Utwory ,,Jest taki dzień”, ,,Nie było 
miejsca dla Ciebie” w ich wykonaniu wycisnęły łzę w niejednym oku. 
Dzieci swoją piękną grą, strojami, śpiewem wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój, za co na koniec występu otrzymały zasłużone, 
gromkie brawa.

Podsumowanie obchodów 
ROKU JULIANA TUWIMA 

Rok 2013 w myśl przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwały, poświęcony był Julianowi Tuwimowi. Nasza szkoła i przed-
szkole włączyły się w te obchody zapraszając dzieci oraz młodzież do 
udziału w: 
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1. Przygotowaniu prezentacji sylwetki Juliana Tuwima na gazet-
kach ściennych.

2. Akcji czytelniczej „Szkolniaki czytają Przedszkolakom”.
3. Konkursie plastycznym dla przedszkolaków „Malowane wiersze 

Juliana Tuwima”.
4. Konkursie wiedzy o wierszach Juliana Tuwima dla klas I – III „Czy 

znasz wiersze Juliana Tuwima”.
5. Konkursie wiedzy o Julianie Tuwimie dla klas IV – VI „Czy znasz 

Juliana Tuwima”.

Nasze całoroczne działania przybliżyły wszystkim postać tego wyjąt-
kowego poety i jego twórczość. Zorganizowane obchody miały na celu 
popularyzację twórczości Tuwima, rozwijanie wrażliwości na poezję 
i budzenie kreatywności artystycznej, a także  integrację środowiska 
przedszkolnego i szkolnego. Założenia w pełni osiągnięto. Miło spędzo-
ny czas przy poezji Tuwima dostarczył wszystkim wiele miłych wrażeń. 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów i ogromnie cieszymy 
się, że tak wielu przedszkolaków i uczniów zechciało zaangażować się 
w obchody roku Juliana Tuwima, co świadczy o niesłabnącym zamiło-
waniu do twórczości autora „Lokomotywy”. 

Joanna Tomczak

KU PRZYGODZIE…
Dnia 10 stycznia w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” 

w Jabłkowie udziałem w projekcie „Z małej gminy do wielkiego świata” 
rozpoczął się cykl spotkań z przygodą. 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy z Biblioteką Pu-
bliczną  im. Eugeniusza Paukszty w Skokach. Pan Dominik, podróżnik 
i żeglarz w barwny i ciekawy  sposób opowiadał  nam o swoich podró-
żach  i życiu w  Kolumbii. Prezentacja zdjęć, przedmioty – instrumenty, 
przywiezione przez naszego gościa   przybliżyły nam charakterystykę 
tego kraju, do którego odbyliśmy podróż w naszej wyobraźni. Wszystko 
wzbogacone było o zabawy ruchowe np. Pancernik oraz zabawę muzycz-
ną –Karnawał. Nauczyliśmy się także kilku słów w języku hiszpańskim. 
Z  niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie – tym razem z Afryką. 
 Paulina Nowak

W 2013 r. choroba została stwierdzona na terenie Gminy 
Damasławek w 1 gospodarstwie w miejscowości Piotrkowice 
u 1 świni i na terenie Gminy Wągrowiec w 1 gospodarstwie 
w miejscowości Rąbczyn u 2 świń.

W kwietniu 2013r. stwierdzono włośnicę u dzika odstrzelonego 
w pobliżu miejscowości Raczkowo, Gmina Skoki, następnie w grud-
niu stwierdzono chorobę u 2 dzików odstrzelonych w pobliżu miej-
scowości Kakulin, Gmina Skoki, i u 1 dzika odstrzelonego w pobliżu 
miejscowości Panigródz, Gmina Gołańcz.

Jak wykazały dochodzenia epizootyczne w gospodarstwach ho-
dujących trzodę chlewną prawdopodobnym źródłem choroby, było 
zjedzenie przez świnie zarażonych włośniami gryzoni. 

Od wielu lat choroba stwierdzana jest u dzików odstrzelonych na 
terenie Powiatów: Nakło, Żnin, Chodzież, Gniezno i Piła. 

Na zarażenie włośniami wrażliwe są: świnie, dziki, nutrie, konie, 
myszy, szczury, dzikie zwierzęta mięsożerne (wilki, lisy, kuny) oraz 
psy, koty.

Zarażenie następuje po spożyciu mięsa, w którym znajdują się 
żywe larwy włośni. Człowiek zaraża się przez spożycie zarażonego 
mięsa np. świni domowej, a świnia zjadając np. zarażone nicieniem 
myszy lub szczury. 

Solenie, peklowanie, wędzenie mięsa nie zabija pasożyta. Źródłem 
zarażenia jest więc zazwyczaj mięso niedostatecznie długo gotowane. 
Po spożyciu zarażonego mięsa sok żołądkowy rozpuszcza otoczkę,  
a oswobodzona larwa włośnia przedostaje się do jelita cienkiego i tam 
wnika do kosmków błony śluzowej, gdzie osiąga dojrzałość płciową. 
Po zapłodnieniu samice rodzą żywe larwy, które przenikają do naczyń 
chłonnych i krwionośnych organizmu człowieka. Później z prądem 
krwi lub chłonki roznoszone są po całym jego ciele. Larwy osiedlają 
się w mięśniach poprzecznie prążkowanych, skręcają się i otorbiają.  
Otorbione larwy nie tracą żywotności latami. Cykl rozwojowy wło-
śnia krętego odbywa się w całości w jednym gospodarzu (żywicielu). 

OBJAWy WŁOŚNICy U CZŁOWIEKA 
Okres wylęgania choroby waha się od jednego do kilku dni od 

chwili spożycia zarażonego pokarmu. Przebieg choroby, a tym 
samym pojawienie się oraz intensywność objawów chorobowych, 
zależy od liczby larw zarażających człowieka, jego wieku i indywi-
dualnej podatności na zarażenie. W rozwoju choroby występują trzy 
fazy: jelitowa, mięśniowa oraz zdrowienia; rzadziej następuje śmierć. 
Pierwsze objawy ze strony przewodu pokarmowego pojawiają się po 
około 30 – 32 godzinach po zarażeniu i są następstwem penetracji 
samic włośnia do śluzówki jelit. Charakteryzują się one wymiotami, 
bólem brzucha, biegunką, gorączką i obrzękiem twarzy. Następne 
objawy pojawiają się po 2 – 8 tygodniach  po zjedzeniu pokarmu 
zawierającego larwy włośni. Charakterystycznym objawem jest 
obrzęk powiek i tkanki oczodołowej, bóle mięśniowe, bóle  i zawroty 
głowy, gorączka i ogólne osłabienie, trudności oddechowe, eozyno-
filia i leukocytoza. W łagodnych przypadkach większość objawów 
ustępuje po kilku miesiącach. 

POSTęPOWANIE I ZAPOBIEGANIE ZARAżENIU
Należy obowiązkowo badać mięso świń, dzików, nutrii, koni 

w kierunku włośni. Ważną rolę w profilaktyce choroby odgrywa de-
ratyzacja.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wągrowcu

Elżbieta Misiek

Powiatowy Lekarz Weterynarii
ostrzega przed włośnicą 

u świń i dzików

na terenie Powiatu Wągrowiec
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Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ma być pomocna dla ucznia, 
ale i także na jej podstawie wydaje się opinię dla szkoły i komisji egzami-
nacyjnych. Każdego roku zgłaszają się do mnie rodzice z prośbą o to, aby 
ich dziecko przebadać w kierunku dysleksji. 

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra edukacji naro-
dowej, tylko rodzice uczniów chodzących do IV, V i VI klasy szkoły podsta-
wowej mogą prosić poradnie pedagogiczno-psychologiczne o wydanie opinii 
o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania czyli np. o dysleksji 
i wtedy będzie ona ważna przez cały okres edukacji. Trudniej natomiast 
będzie otrzymać taką opinię dla ucznia gimnazjum, liceum i technikum na 
wniosek samych rodziców. Nie jest to jednak niemożliwe, bo ustawodawca 
dał możliwość zrobienia takich badań po pisemnym zwróceniu się z prośbą 
do dyrektora szkoły o umożliwienie przeprowadzenia takich badań w po-
radni. Dyrektor po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej przychyla się do 
złożonej prośby, bądź odmawia nie widząc podstaw do nadania dalszego 
biegu sprawie. Jednym z głównych zadań poradni jest diagnoza dzieci 
i młodzieży. Diagnozą zajmuje się psycholog i pedagog, których badania 
uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami specjalistów np. logopedy, czy 
neurologa. Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców, lub 
prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie. 
Korzystanie z diagnozy, jak i wszelkich usług publicznej poradni jest dobro-
wolne i nieodpłatne. Rodzice powinni wyrazić zgodę na badanie dziecka. 
Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy 
zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności 
diagnostycznych, dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badaw-
cze. Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcze-
śniejszych latach życia), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne 
i pedagogiczne. W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, 
rzetelne, trafne i wiarygodne testy. Służą one do oceny rozwoju intelektual-
nego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego. 

Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości 
rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, 
osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Przede wszystkim 
stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych i genezy zgła-
szanych problemów. 

Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania 
badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, spo-
strzeganie na materiale literowym oraz bezpośrednią pamięć wzrokową, 
szczegółową analizę błędów w czytaniu i pisaniu pod kątem symptomatyki 
zaburzeń, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortografii, 
analizę zeszytów szkolnych, a także analizę samodzielnych wytworów 
pisemnych badanego. Ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności 

ucznia. Równocześnie obrazuje rodzicom faktyczny poziom nabytych 
sprawności, porównując je z wymaganiami programowymi klasy, do której 
dziecko uczęszcza. Uświadamia zarazem możliwości poprawy sytuacji przez 
odpowiednią terapię przy współpracy rodziców ze szkołą i poradnią. Opinia 
wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne 
cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy. 
Brak szybkiego przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym wpływa nie-
korzystnie na zdrowie i psychikę dziecka. Staje się ono nerwowe, a trwający 
długo stres obniża odporność, wiarę we własne siły. Następstwem mogą być 
zaburzenia w zachowaniu, nerwice, zaburzenia osobowości. 

Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do 
dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania 
te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psycho-
edukacyjny, wychowawczy. Uzyskane w procesie diagnozy informacje 
stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspiera-
nia indywidualnego rozwoju dziecka. Rozpoznanie dysleksji rozwojowej 
jest rezultatem diagnozy, która powinna być przeprowadzona w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej przez psychologa oraz pedagoga, a w razie 
potrzeby skonsultowana z logopedą, okulistą, psychiatrą dziecięcym, bądź 
neurologiem dziecięcym. 

Dawniej to szkoła kierowała dziecko ma badania do poradni, po tym jak 
nabyła podejrzeń co do dających o sobie znać trudnościach dziecka z na-

uką. Dziś do poradni zgłaszają się rodzice i to oni decydują o przekazaniu 
szkole, czy też zatrzymaniu dla siebie, opinii poradni po diagnozie dziecka. 

Kilkanaście procent dzieci ma trudności z opanowaniem prawidłowego 
czytania i/lub pisania, które określa się pojęciem dysleksji. Przyczyny dys-
leksji są różne u poszczególnych osób, dlatego bardzo ważna jest dokładna 
diagnoza przeprowadzona przez psychologa i pedagoga, którzy na jej 
podstawie opracują zalecenia terapeutyczne. Starając się zatem odpowie-
dzieć na pytanie - w jakim wieku dziecko powinno być przebadane pod 
kątem dysleksji? Odpowiadam:  im wcześniej, tym lepiej.  Po co uczniowi 
potrzebna jest opinia? Prawo oświatowe daje obecnie dzieciom z dys-
leksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się możliwość 
częściowego przynajmniej zrównania szans edukacyjnych z rówieśnikami. 
Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zobowiązuje 
nauczycieli do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 
zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami (np. nieobniżania ocen za błędy 
ortograficzne czy brzydki charakter pisma, wydłużenia czasu na wykonanie 
zadań pisemnych). Także w ocenie prac egzaminacyjnych na zakończenie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (matura 
i egzamin zawodowy) stosuje się specjalne kryteria. Maturzysta ze stwier-
dzoną głęboką dysgrafią może także wystąpić do z wnioskiem o możliwość 
pisania podczas egzaminu na komputerze lub maszynie. Nieumiejętność 
sprawnego czytania, brzydkie pismo i liczne błędy ortograficzne bardzo 
negatywnie wpływają na oceny szkolne, wyniki egzaminów, a także na 
samopoczucie i rozwój psychiczny dziecka. Dlatego warto sprawdzić 
i jednocześnie pomóc dziecku w pokonaniu trudności. Pamiętajmy, że nie 
tylko jeden objaw może być wynikiem różnych przyczyn, ale i także o tym, 
że na jedną przyczynę może mieć wpływ wiele objawów.  

Pedagog szkolny gimnazjum Krzysztof Ołdziejewski

DIAGNOZA DYSLEKSJI, DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII 
– W JAKIM WIEKU DZIECKO POWINNO BYĆ PRZEBADANE POD KĄTEM DYSLEKSJI?  
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ZASŁUŻONY DLA ZIEMI 
SKOCKIEJANDRZEJ REY 
Z NAGŁOWIC 1584-1641

19 listopada 1641r. w podziemiach obec-
nego kościoła katolickiego p.w. Św. Mikołaja 
Biskupa, a wówczas zboru ewangelickiego 
w Skokach złożono ciało zmarłego 11 listo-
pada właściciela Skoków i okolicznych dóbr 
ziemskich Andrzeja Reya.

Andrzej Rey z Nagłowic herbu 
Oksza, syn Krzysztofa i wnuk 
poety, twórcy literackiego języka 
polskiego Mikołaja Reya urodził 
się w 1584r. Tak jak dziadek 
i ojciec był wyznawcą religii chrze-
ścijańskiej mutacji kalwińskiej. 
Był też wielkim opiekunem swych 

współwyznawców, co szczególnie uwidoczniło się 
w czasie gdy w latach 1622-1641 był właścicielem 
Ziemi Skockiej. 

Pierwsze wykształcenie młody Rey zdobywał 
w Polsce, ale już w roku 1598 ojciec Krzysztof wraz 
z dwoma braćmi wysłał go na protestanckie uczel-
nie w holenderskiej Lejdzie i Aldorfie. W roku 
1606 Andrzej Rey przeniósł się do Gdańska, 
a w roku 1607 rozpoczął studia w hugenockiej 
akademii w Saumur we Francji, które uzupełniał 
kursami jazdy konnej w hippicznej akademii 
w Angers. W tym też czasie zaczął interesować się 
polityką i opublikował swe pierwsze prace- dyser-
tację De optima re publica  i dyskurs o doradcach 
królewskich. 

Talent i błyskotliwość młodego Reya wzbudziły 
zainteresowanie i zaufanie do niego protestanc-
kich nauczycieli i mężów stanu, w tym twórcy 

Z KART HISTORII!

9 stycznia 2014 r. Biblioteka Publiczna w Skokach rozpoczęła 
realizację projektu „Z małej gminy Skoki do wielkiego Świata - cykl 
spotkań podróżniczych dla dzieci z gminy Skoki.” 

Projekt trwał będzie od stycznia do maja br., a uczestniczyć w nim 
będą uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych 
na terenach wiejskich naszej gminy. W trakcie pięciu spotkań 270 
młodych podróżników zwiedzi ciekawe i malownicze zakątki naszego 
globu, by podczas szóstego wrócić do Polski i poznać walory swojej 
„Małej Ojczyzny”.

W podróż pierwszą zabrał dzieci żeglarz, fotograf, uczestnik wielu 
wypraw lądowych i morskich – podróżnik Dominik Bac. Jego żaglowiec 
zawiódł Go do Kolumbii, egzotycznego państwa Ameryki Południowej 
skąd przywiózł bogatą kolekcję zdjęć, slajdów, rzeczy materialnych 
i duchowych, którymi postanowił podzielić się z innymi. W początkach 
stycznia zawitał więc w okolice Skoków, by młodym skoczanom zdra-
dzić jak złapać byka w biegu za ogon, gdzie rosną ananasy, przed kim 
chowa się pancernik, jak zmieniają się pory roku na życzenie oraz jak 
nazywa się największy kuzyn chomika, dlaczego flamingi są różowe,                
a także jakich rozmiarów jest koliber. Przedszkolaki wspólnie z panem 
Dominikiem nauczyły się pracować jak mrówki, znalazły sposób na 
zmieszczenie do autobusu jak największej liczby osób oraz tańczyły 
i grały na instrumentach podczas „kolumbijskiego” karnawału.

W miesiącu lutym dzieci ze szkół i przedszkoli w Rejowcu, Jabłkowie, 
Lechlinie i Łosińcu, które objęte zostały projektem, będą mogły prze-

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 
CZYLI Z MAŁEJ GMINY W WIELKI ŚWIAT

nieść się na kontynent afrykański, aby śladami Stasia i Nel poznawać 
tajemnice ziemi gdzie żyją żyrafy i słonie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

akademii w Saumur Philippe du Plessis- Mornaya, 
który wciągnął go do dyplomatycznej intrygi 
mającej na celu zawiązanie międzynarodowej ligi 
protestanckiej i poprawę pozycji innowierców 
w Europie. Cel ten zamierzano osiągnąć poprzez 
rozbicie sojuszu papieża z Habsburgami. Zaopa-
trzony w listy polecające, w roku 1611 Rey wyruszył 
do Włoch, Niemiec i na Morawy, gdzie spotykając 
się ze zwolennikami reformacji- książętami i do-
radcami władców prowadził rozmowy, z których 
raporty słał do swego mistrza i protektora Mor-
naya. Zabiegi te nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów i w roku 1612 Rey zdecydował się na 
powrót do kraju. Teraz biorąc udział w życiu swego 
kościoła i uczestnicząc w jego synodach przetłu-
maczył m.in. jedno z dzieł Mornaya. 

W roku 1622 Andrzej Rey poślubił kasztelankę 
nakielską, Zofię Latalską z Łabiszyna- dzie-
dziczkę miasta Skoki i okolicznych dóbr i osiadł 
w Skokach. Tym sposobem Rey został Wielko-
polaninem, a uczestnicząc w sejmikach zachęcał 
innowierczą szlachtę do kandydowania na posłów 
do Sejmu Rzeczypospolitej. Działalnością swą zy-
skał uznanie miejscowej szlachty i w roku 1624 na 
sejmiku w Środzie został wybrany posłem na Sejm. 

Dobre wykształcenie, znajomość języków i do-
świadczenie w dyplomacji oraz obycie w polityce 
spowodowały, że wkrótce został sekretarzem kró-
lewskim. W tym też czasie zbliżył się do królewicza 
Władysława, a gdy ten po śmierci swego ojca 
Zygmunta III Wazy wstąpił na tron Polski jako 
Władysław IV Waza został jednym z najbardziej 
zaufanych jego doradców. Towarzyszył królowi 
w wyprawach wojennych, w tym podczas wyprawy 
pod Smoleńsk i zastępował go na pogrzebie jego 
siostry Anny Wazówny w Toruniu- ponieważ 
pogrzeb odbył się protestanckim zborze, królowi 
katolikowi nie wypadało uczestniczyć w nim osobi-
ście.W dowód uznania dla swej działalności w roku 

1634 Rey uzyskał dochodowe starostwo w mało-
polskiej Lubuszy, a w roku 1637 stanął na czele 
Polskiego poselstwa do Anglii i Niderlandów.

Po zakończeniu misji poselskiej Rey wycofał się 
z życia politycznego i osiadł w Skokach. Tutaj też 
zmarł 11 listopada 1641r., a miejsce ostatniego 
spoczynku znalazł obok zmarłej klika lat wcze-
śniej swej żony Zofii w podziemiach ówczesnego 
zboru ewangelickiego.

Andrzej Rey, Małopolanin z urodzenia, pod-
czas swego 19-letniego władania Ziemią Skocką 
przyczynił się do jej lepszego zagospodarowania 
i rozwoju i dobrze zapisał się w jej historii. Godny 
zapamiętania szczególnie jest jako założyciel wsi 
Rejowiec i Niedźwiedziny, do których sprowadził 
protestanckich osadników z Niemiec i którym 
w roku 1626 wybudował świątynię w Rejowcu. 
Pod jego władaniem Miasto Skoki, stało się oazą 
spokoju i ośrodkiem  tolerancji dla wyznawców 
różnych religii, co spowodowało że w roku 1632 
przybyły tu tłumy uciekinierów z ogarniętymi woj-
nami religijnymi krajów Europy, dla których jego 
właściciel założył tzw. Nowe Miasto. Działania te 
zapoczątkowały wzrost bogactwa mieszkańców 
Skoków i złote lata w historii miasta, schyłek któ-
rych nastąpił w latach „potopu” i wojny północnej.

Do czasu przeprowadzonego w latach 2005-
2012 kapitalnego remontu, a właściwie gruntow-
nej przebudowy kościoła św. Mikołaja Biskupa 
w Skokach miejsce pochówku małżonków Zofii zd. 
Latalskiej i Andrzeja Reyów upamiętniały tablice 
nagrobne wmurowane w mury kościoła. Obecnie 
tablice te złożono na cmentarzu przykościelnym. 

P.S. Przy pisaniu w/w artykułu korzystałem m.in. 
z opracowania Jacka Kowalskiego pt. „Podróż do 
dwunastu kościołów drewnianych”

Edmund Lubawy
Fot. Andrzej Rej - portret pędzla Rembrandta w zbiorach National 
Galery w Nowym Jorku
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Od lutego rusza projekt skierowany do mieszkańców 
gminy Skoki w wieku 50 lat i więcej. Projekt ten jest 
ogólnodostępny, udział w zajęciach jest nieodpłatny. 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano:
- cykl 10 wykładów,
- 5 rodzajów zajęć warsztatowo – rękodzielniczych, po dwa z każ-

dego tematu,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe: tj. 4 wyjazdy na basen do 

Wągrowca, 5 wycieczek pieszych nordic walking oraz 6 zajęć 
gimnastyczno – rekreacyjnych,

- 3 warsztaty kulinarne o tematyce ryb słodkowodnych. 
Projekt zakończy wspólne spotkanie wszystkich osób biorących 
udział w projekcie. 

Warunki uczestnictwa w projekcie:
Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się:
wyłącznie mieszkańcy Gminy Skoki, 
w wieku 50 oraz powyżej 50 lat.

Termin i miejsce rekrutacji:
Zapisy do projektu prowadzić będziemy od 3 lutego 2014 r (do 
wyczerpania miejsc) w godzinach pracy Urzędu tj.:
w poniedziałki od 9.00 do 17.00
wtorek-piątek od 7.30 do 15.30

Swój udział w projekcie można zgłosić:
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, pok. nr 9, 
telefonicznie pod nr tel. 61 8925 820 lub 61 8925 800
Opiekun projektu: Karolina Stefaniak 

Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. O zakwa-
lifikowaniu osób na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Można zapisać się na wszystkie zaplanowane w ramach projektu 
wykłady i warsztaty lub wybrać tylko niektóre zajęcia.
Szczegółowy harmonogram zajęć podajemy obok.

Regulamin naboru dostępny jest także na stronie 
www.gmina-skoki.pl w zakładce kalendarz przyszłych wydarzeń. 

Projekt Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Dolina Wełny" w Wągrowcu. Wartość projektu to 40 508 
zł z czego dofinansowanie wyniesie 31 614,66 zł. 

Karolina Stefaniak

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ogłasza 

nabór uczestników do projektu 
„Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”

Temat wykładu 
Miesiąc

Szczegóły
II III IV V VI

 WYKŁADY 
1. Godne starzenie się i radzenie 

sobie z rzeczywistością 
mgr Lidia Wrocińska – Sławsk, Wiceprezes 

ds. Dydaktycznych Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu

19     

- Czas trwania wykładów 
1,5 - 2 h 

- Sala biblioteki 
publicznej w Skokach - 

II piętro godz. 16 
- 60 osobowe grupy

2. Umiejętność czerpania radości 
z życia w każdym wieku, 

tj. Wartość codzienności w życiu seniora
dr n. filozoficznych Andrzej Stogowski 

Kierownik Katedry Pedagogiki i Socjologii 
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i 

Dziennikarstwa w Poznaniu

 
 

  14  

3. Komunikacja wielopokoleniowa
Małgorzata Węgrzyn pedagog, psycholog

26     

4. Umiejętności radzenia sobie 
w nowych sytuacjach związanych 
ze zmieniającą się rzeczywistością  
Małgorzata Węgrzyn pedagog, psycholog

 
  12      

5. Jak bezpiecznie żyć w domu 
i środowisku 

dr Danuta Bartkowiak pracownik Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 

 
 

  21  

6. Przez żołądek do długowieczności
dr n. chem. Aneta Bednarek - dietetyk 

 
 

19    

7. Profilaktyka i radzenie sobie 
z chorobami typowymi dla wieku 
dr n. med., Jolanta Twardowska-Rajewska 

- geriatra 

 
 

 10   

8. Rola aktywności fizycznej 
w zachowaniu kondycji psychicznej 

mgr Małgorzata Wylegalska - psycholog 

 
 

 23   

9. Wielkopolska na mapie kraju
dr Włodzimierz Łęcki. Wybitny krajoznawca, 

autor i współautor 70 książek krajoznawczych 
i przewodników turystycznych.

 12     

10. Świat mnie wabił  
Marek Fiedler polski pisarz, podróżnik, 
dyrektor Muzeum-Pracowni Literackiej 

Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, syn 
znanego w kraju i świecie podróżnika 

Arkadego Fiedlera

 
 

26    

 WARSZTATY RĘKODZIELNICZE I KULINARNE 

1 witraż  14  4   
- Czas trwania 2 - 3 h 

- Sala biblioteki 
publicznej w Skokach 

- I piętro godz. 16 
- 20 osobowe grupy

2 filcowanie  7  7  

3 biżuteria artystyczna i decoupage  5  2   

4 pałucka sztuka ludowa  28 25  

5 kaletnictwo  17 14   

6 Zajęcia kulinarne - potrawy z ryb 
słodkowodnych 

 
 

31 30 30

 

- Czas trwania 2 - 3 h 
- ul. Ciastowicza 3A 
Katering Wołkow 

godz. 16 
- 30 osobowe grupy

ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE 
Aquapark 

- Wejście na basen na godz. 19 
na 75 minut. 

- Możliwość udziału w aquafitness i 
hydrocycling.

17 3 7 12  

- Wyjazd autokarem 
z parkingu spod 

ośrodkiem zdrowia 
o godz. 18:15 

- 50 osobowe grupy

Zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne 
- Zajęcia z elementami baletu, 

stretchingu, aerobiku, yogi oraz pilates 
- Czas trwania 1 h 

20
i

27

13
i

20

15
i

22
 

- Hala gimnazjum 
w Skokach godz. 17 

- Obowiązuje wygodny 
strój, brak obuwia, mata 
do ćwiczeń, ew. ręcznik 

- 20 osobowe grupy

Wycieczki piesze nordic walking 
- Każda z wycieczek będzie miała 

ok 5 km 
- Start i meta we wskazanym miejscu  

- start godz. 12 całość ok 2,5h

 24 28 26 16

- Dla chętnych 
możliwość 

wypożyczenia kijów 
- 20 osobowe grupy

Spotkanie podsumowujące
- Udział wszystkich uczestników, 

którzy wzięli udział w którymkolwiek 
ze spotkań

    26
- Sala Biblioteki 

w Skokach II piętro  
godz. 15-18
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Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki - harmonogram zajęć*

* Podane terminy mogą ulec zmianie. Wymienione imprezy mogą się nie odbyć, w wyniku wystąpienia 
czynników niezależnych od Organizatorów. O wszelkich ewentualnych zmianach Organizatorzy będą 
informowali z odpowiednim wyprzedzeniem, na swoich stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.


