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Pomysł projektu, adresowanego 
do mieszkańców gminy mających 
lat 50 i więcej, zrodził się w naszej 
gminie w połowie minionego roku 
i spotkał się z pełną akceptacją 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 
Pana Tadeusza Kłosa oraz życz-
liwym wsparciem Pani Sekretarz 
Blanki Gaździak.

Do jego realizacji potrzebne 
było finansowe wsparcie, stąd też 
zdecydowano się na wystąpienie 
z merytorycznym wnioskiem do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Wełny” w Wą-
growcu, za którego pośrednictwem 
mógłby być w części sfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER. Osta-
teczne zatwierdzenie wniosku 
nastąpiło pod koniec minionego 
roku i uruchomiło kolejne działa-
nia w nim przewidziane.

Opracowano terminarz realiza-
cji poszczególnych zadań, rozpro-
pagowano informację o projekcie 
w taki sposób, aby mogła ona trafić 
do możliwie najszerszej grupy 
odbiorców i się zaczęło.

Pierwsze spotkanie, które od-
było się 5 lutego, skupiło oso-
by zainteresowane rękodziełem, 
a dokładnie tworzeniem biżuterii 
własnym sumptem. Ci, którzy 
w nich uczestniczyli, mogli stwo-
rzyć niepowtarzalne cudeńka 
z materiałów zaproponowanych 
przez panią Agnieszkę. Mogłoby 
się wydawać, że to zajęcia głównie 
dla pań, ale nic bardziej mylnego, 
bo wśród uczestników warsztatów 
byli także panowie, którzy wykazali 
się nie tylko pomysłowością ale 
i artystycznym zacięciem. Zaanga-
żowanie i radość, z jakim seniorzy 

Udany start projektU
„aktywni seniorzy w Gminie skoki”

O tym, że ciekawe informacje rozchodzą się szybko i budzą zainteresowanie oraz pozytywny odzew, 
przekonała się pani Karolina Stefaniak opiekunka projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”, którego 
realizacja rozpoczęła się w pierwszych dniach lutego br.

pracowali w czasie zajęć, rozwiały 
wszelkie wcześniejsze wątpliwości 
autorów projektu związane z do-
borem zadań projektowych.

Tydzień później – 12 marca br. 
– sala skockiej biblioteki ledwie 
mogła pomieścić uczestników 
spotkania ze znanym krajoznawcą 
panem dr. Włodzimierzem Łęc-
kim. Spotkanie to było oficjalną 
inauguracją projektu, dlatego 
oczywistą była obecność na nim 
władz naszej gminy. Pan Burmistrz 
Tadeusz Kłos w swoim powitaniu 
wyraził radość, że projekt spotkał 
się z tak pozytywnym odbiorem 
i zainteresowaniem społecznym. 
Podkreślił także szacunek władz 
samorządowych dla osób starszych 
i deklarował swoje życzliwe wspar-
cie dla tego rodzaju inicjatyw. 
Obok włodarza gminy obecni na 

spotkaniu byli także Przewod-
niczący Rady Miejskiej Gminy 
Skoki pan Zbigniew Kujawa, były 
marszałek województwa wielko-
polskiego pan Stefan Mikołajczak 
oraz dyrektor skockiej biblioteki 
pani Elżbieta Skrzypczak.

Wykład pt. „Wielkopolska na 
mapie kraju”, wygłoszony przez 
pana Wł. Łęckiego, odkrył przed 
słuchaczami historię naszej ma-
łej ojczyzny i ukazał skarby, ja-
kie w sobie kryje nasz region. 
Ogromna wiedza i talent oratorski 
wykładowcy sprawiły, że czas 
przeznaczony na wykład minął 
zbyt szybko i słuchacze niechętnie 
opuszczali salę wykładową. Dla 
wielu z nich swoistym odkryciem 
było zobaczenie w tej roli dawnego 
wojewody poznańskiego, bo z tą 
funkcją większości ze słuchaczy się 

kojarzył. Tymczasem pan Włodzi-
mierz Łęcki od lat związany jest 
z działalnością turystyczną i krajo-
znawstwem oraz propagowaniem 
walorów Wielkopolski w różnych 
publikacjach i przewodnikach. 
Spotkanie z Nim to wspaniała 
lekcja historii, geografii i kultury 
naszego regionu, w której warto 
było wziąć udział, co podkreślali 
zgodnie wszyscy jego uczestnicy.

Podobnych spotkań, choć o in-
nej tematyce, przewidziano w pro-
jekcie dziesięć. Każde z nich ma na 
celu rozszerzenie lub uporządko-
wanie wiedzy seniorów z dziedzin, 
które z racji wieku są w kręgu 
ich zainteresowań.

Dwa dni później, bo 14 lutego, 
odbyły się kolejne warsztaty dla 
dwudziestoosobowej grupy osób, 
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które chciały poznać niełatwą sztukę zdobnictwa jaką jest witraż. Przez 
wieki kojarzony głównie z obiektami sakralnymi, teraz coraz częściej 
gości w naszych domach i jest wykorzystywany w tworzeniu biżuterii. 
Ten rodzaj działalności artystycznej przybliżyli uczestnikom warsztatów 
artyści, którzy zawodowo zajmują się tą dziedziną. Była więc historia 
witrażu w esencjonalnej pigułce, ale było przede wszystkim samodzielne 
wykonanie prostego witrażu. A że warsztaty odbywały się w dniu świę-
tego Walentego, stąd każdy mógł wykonać serduszko oraz wisiorek dla 
ukochanej osoby. Trzeba było widzieć wypieki na twarzach pań, które 
po raz pierwszy trzymały w ręku lutownicę. Nie obyło się bez pomocy 
instruktorów, choć kilka osób wykazało się taką precyzją i cierpliwością, 
że poradziły sobie same, zyskując uznanie wśród reszty uczestników. 
Była nawet sesja zdjęciowa dla odważniejszych pań. Warto zauważyć też, 
że jedyny pan uczestniczący w warsztatach doskonale radził sobie z tą 
wymagającą precyzji techniką. W kwietniu kolejne warsztaty z witrażu, 
na które wszyscy czekają z niecierpliwością.

Ale projekt „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki” obejmuje różne 
formy aktywności, także i tę typowo fizyczną, służącą usprawnieniu 
i trosce o dobrą kondycję. Przewidzianych jest kilkanaście zajęć rekre-
acyjno – sportowych, a rozpoczęły je 17 lutego br. zajęcia w Aquaparku 
w Wągrowcu. Pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów przez ponad 
godzinę korzystała z dobrodziejstw, jakie oferuje ten obiekt. Był więc 
aquafitness i hydrocycling czyli ćwiczenia usprawniające w wodzie, było 
pływanie, pobyt w grocie solnej a nawet biczowanie (oczywiście z myślą 
o zdrowiu). Zainteresowanie tą formą aktywności było tak wielkie, że 
nie wszyscy chętni mogli z niej skorzystać. Będzie jednak okazja i dla 
nich, bo kolejny wyjazd już 3 marca, a wcześniej jeszcze zajęcia gim-
nastyczno – relaksacyjne, na które, jak mówi pani Karolina Stefaniak, 
zgłosiło się wielu chętnych.

I niech nikt nie mówi, że seniorzy to ludzie, którzy nie umieją się cieszyć 
urokami swego dojrzałego wieku, bo skoccy seniorzy zadają temu kłam.

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynu-
jące” stwierdził w jednej ze swych książek Paulo Coelho, a „Każdy, kto 
przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat” 
(Henry Ford), z czym uczestnicy projektu zgadzają się bez zastrzeżeń.

Walentynki do Polski trafiły w latach 90-tych XX wieku z Francji 
i krajów anglosaskich, a wraz z kultem świętego Walentego z Bawa-
rii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych 
z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały 
lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.

Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw 
wprowadzania obcej kultury, wypierającej rodzime tradycje. 

Stałym elementem walentynek jest wzajemne wręczanie sobie 
ozdobnych karteczek, najczęściej czerwonych w kształcie serca, 
opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wy-
znaniem:

„Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,
Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,
Kochać to znaczy komuś zawierzyć,
Kochać to znaczy dla kogoś żyć”.

Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera 
walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszo-
wych maskotek jak i również elementów garderoby.

Skoccy emeryci, jak wiemy mający sporo wyobraźni i potrafiący 
zabawić się przednio, dali upust walentynkowym zwyczajom w so-
botni wieczór 15 lutego.

Kilkadziesiąt osób spragnionych pląsów przy muzyce przybyło 
do sali „na piętrze” w skockiej książnicy. Bawiono się przy muzyce 
serwowanej przez nieodzownego Antoniego W. 

Ciekawe i pomysłowe przebrania nawiązywały do karnawałowo – 
walentynkowych tradycji. Dodatkowego smaku w trakcie biesiady 
dawały oprócz prywatnych frykasów „Dziurkowe pączki” oraz żurek 
z jajkiem serwowany przez Bartosza Wołkowa. 

Odnotować należy historyczny moment, którego nie przewidzie-
li organizatorzy imprezy. Po otrzymaniu informacji, że Kamil 
Stoch zdobył na Olimpiadzie Zimowej w Soczi drugi złoty medal 
w skokach narciarskich, cała sala odśpiewała „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. 

Potem było tradycyjnie „sto lat” dla pozostałych polskich złotych 
medalistów: Justyny Kowalczyk i Zbigniewa Bródki.

Po raz pierwszy serca biesiadników wypełniły uczucia dla bliskich 
i duma z osiągnięć polskich sportowców.

Takich walentynek jeszcze nie było!
D. Grzegorzewska

Zanim poznają Państwo relację z przebiegu tego-
rocznej zabawy walentynkowej seniorów, kilka słów 
o historii tego święta.

Walentynki 
z nutą patriotyzmu

Dokończenie ze str.1
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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: 
Koprowska Gabriela 08.01.2014 r.
Konieczny Karol 18.01.2014 r.
Rakowska Julia 16.01.2014 r.
Liberski Radosław Maksymilian 19.01.2014 r.
Szymczak Adam 01.02.2014 r.
Królczyk Aleksandra 06.02.2014 r. 

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Kliszewski Artur Filip i Grochulska Patrycja 

Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Urban Józef ur. 1929 r. – Skoki zm. 22.01.2014 r. 
Cibail Janina Helena ur. 1935 r. – Skoki zm. 23.01.2014 r.
Królczyk Marian ur. 1929 r. – Jabłkowo zm. 05.02.2014 r.
Szymczak Paweł Tomasz ur. 1973 r.- Skoki zm. 03.02.2014 r. 
Skarupa Mieczysław ur. 1932 r. – Rejowiec zm. 11.02.2014 r.
Zywert Robert Marian ur. 1969 r. – Roszkowo zm. 08.02.2014 r.

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

KomuniKat
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, informuje, że zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobi-
stego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania 
zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie 
mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawie-
nie dowodu osobistego „ pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się 
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w do-
wodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez 
nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę 
osoby, której dane zostały wykorzystane.

Jednocześnie, przypomina się, że utrata dowodu osobistego powin-
na zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w 
przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzę-
dzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony 
w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi 
skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem 
przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, 
która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego 
banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, 
do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie unie-
możliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wyko-
rzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. 

uwaga
W dniach:

03.03.2014 (poniedziałek)
02.04.2014 (środa) 

19.05.2014 (poniedziałek)
02.06.2014 (poniedziałek)

w godzinach od 11.00 do 14.00
w salce komputerowej Biblioteki Publicznej w Skokach 

ul. Ciastowicza 11a (I piętro)
można będzie skorzystać 

z bezpłatnych 
porad adwokackich

Porad udziela adwokat Remigiusz Sobieski
Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania dokumentacji:

e-mail: remigiusz.sobieski@vp.pl 
oraz kontakt telefoniczny z adwokatem: tel. – 606 354 592

Zapraszamy!!!
Wszelką odpowiedzialność za świadczone usługi ponosi adwokat.

Dyżury pracowników 
urzędu Skarbowego

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z ty-
tułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wzo-
rem lat poprzednich pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, 
będą pełnić dyżur w dniach 12 marca i 9 kwietnia br. w Bibliotece 
Publicznej w Skokach w godzinach od 8.00 do 14.00.

Podczas dyżuru można uzyskać niezbędną pomoc i złożyć zeznanie 
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013 r.
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11 lutego 2014 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy 
Skoki. W obradach udział wzięło 15 radnych, przy czym rolę prze-
wodniczącego obrad pełnił radny Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza 
obrad radny Stanisław Janecko. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 6 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXXIV/249/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2014.
Uchwałą tą Rada wprowadziła zmiany jakie w trakcie bieżącej 

realizacji budżetu zaszły po stronie dochodów i wydatków budżetu 
Gminy na rok 2014. 

Mocą tych zmian, budżet Gminy zwiększył się o 167 162 zł. po 
stronie dochodów oraz o równorzędna sumę po stronie wydatków. 

W rezultacie wprowadzonych zmian na dzień sesji budżet Gminy 
Skoki na rok 2014 wynosił:

- 33 133 302 zł po stronie dochodów
- 33 733 368 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr XXXIV/250/2014 w sprawie: nie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy 
Skoki na 2015 r. 

Działając zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada nie zde-
cydowała się na wyodrębnienie w budżecie na rok 2015 r. fundu-
szu sołeckiego.

Decyzja ta uzasadniona jest tym, że realizacja zadań ze środków 
funduszu w latach 2010 – 2011 pokazała, że w większości przypadków 
pieniądze wydatkowano na przedsięwzięcia, które wybrane zostały 
niewielką liczbą głosów mieszkańców co wynikało z minimalnego 
zainteresowania tą sprawą mieszkańców sołectw i wynikającego z tego 
faktu małej liczby uczestników zebrań. Później już w trakcie trwa-
nia prac część mieszkańców kwestionowała celowość ich realizacji. 
W czasie 2 lat działania funduszu nie udało się uzyskać zakładanego 
przez ustawodawcę zadania w postaci pobudzenia aktywności spo-
łecznej mieszkańców.

3. Uchwałę nr XXXIV/251/2014 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania 2014 – 2020” oraz odstąpienia od zwrotu wydatków 
w powyższym zakresie.

Mocą tej uchwały Rada podwyższa do 150% kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów 
przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale: 
Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wielolet-
niego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Równocześnie Rada postanowiła odstąpić od żądania zwrotu 
wydatków z tym związanych.  

4. Uchwałę nr XXXIV/252/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzeźnie.

W trakcie sprzedaży lokali mieszkalnych w Brzeźnie najemcom 
oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe nr 66/4 
o pow. 0,1500 ha. Wokół tej działki powstały wolne grunty komu-
nalne, których nabyciem są zainteresowani właściciele wykupionych 
nieruchomości oraz osoby mieszkające w tym budynku W tej sytuacji 
dokonano podziału geodezyjnego tych terenów na działki nr 66/16 
o pow. 0,0727 ha i nr 66/17 o pow. 0,0374 ha.

Niniejszą uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do sprzedaży tych 
nieruchomości w drodze przetargu. 

5. Uchwałę nr XXXIV/253/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyj-

ny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne. 

W/w uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży 24 komunalne 
działki budowlane położone w Sławie Wlkp. Sprzedaż działek winna 
być prowadzona w drodze przetargu nieograniczonego.

6. Uchwałę nr XXXIV/254/2014 w sprawie nadania nazw ulicom 
w części wsi Potrzanowa – obręb Potrzanowo.

Uchwałą tą Rada nadała nazwy ulicom przy których zlokalizowano 
nowe działki budowlane w rejonie ulic Skockiej i Szkolnej. Nadanie 
nazw poprzedziła konsultacja z mieszkańcami – w rezultacie nowe 
ulice to: Bajkowa, Sezamkowa i Leśnych Skrzatów.
Równocześnie Rada wysłuchała i przyjęła do wiadomości: 
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowa-
dzonych przez Samorząd Miasta i Gminy Skoki
oraz
tradycyjnie już Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie 
międzysesyjnym i z realizacji uchwał oraz Informacje Przewodniczą-
cego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. 

Wszystkie podjęte uchwały, podobnie jak protokół sesji Rady do-
stępne są do wglądy w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gmi-
ny Skoki na stronie http://gmina-skoki.pl oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy Skoki u podinspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

XXXiV SESJa RaDY miEJSKiEJ

Wśród dochodów budżetu ujęto min. planowane wpływy z tytułu 
podatków i opłat, w tym: 
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7.722.634 zł,
- wpływy z podatku rolnego 674.849 zł, 
- wpływy z podatku leśnego 212.444 zł, 
- wpływy z podatku od środków transportowych 182.262 zł, 
- wpływy z opłaty targowej 20.000 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80.000 zł 
- wpływy z opłat od zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych 

140.000 zł.
oraz udział w stanowiącym dochód państwa podatku dochodowym od 

osób fizycznych – 4.408.961 zł i od osób prawnych 200.000 zł
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej – wpływy z opłat za zarząd, użyt-

kowanie wieczyste i najem nieruchomości komunalnych i składników 
majątkowych Skarbu Państwa –280.850 zł, 

- dochody ze sprzedaży mienia 2.734.000 zł. 
Dochody te uzupełnią m.in. dotacje celowe na realizację zadań zle-

conych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.133.324 zł oraz 
subwencja ogólna z budżetu państwa  w wysokości 9.967.300 zł, z czego 
8.625.296 zł na realizację zadań oświatowych Gminy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych wynoszącej 
33.538.510 zł planuje się m.in., wydatki na: Rolnictwo i łowiectwo – 
1.098.000 zł, w tym: na melioracje wodne – 75.000 zł, na wpłaty na 
rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 17.000 zł, na budowę wodociągu 
w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym 
- 1.000.000 zł.

• Leśnictwo, w tym na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnianie 
zalesienia 65.500 zł

• Transport i łączność – 2.566.000 zł, w tym: na wydatki bieżące, min. na: 
remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z utrzyma-
niem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym - 636.000 zł, oraz na 
realizację zadań o charakterze inwestycyjnym – 1.930.000 zł, w tym na: 

poZnajMy BUdŻet GMIny 
na rok 2014!

Uchwalony 17 grudnia 2013 roku przez Radę Miejską Gminy 
Skoki budżet Gminy na rok 2014 wynosi 32.938.444 zł po stronie 
dochodów i 33.538.510 zł po stronie wydatków. 
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- budowę ulic osiedla Topolowa II w Skokach: Jodłowa, Jarzębinowa 
i Świerkowa - 800.000zł

- budowę drogi w Rejowcu - 235.000 zł
- wykup gruntów pod drogi - 50.000 zł
- zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wielkopolskich 

w Skokach - 25.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ulic w Skokach: Strumykowa, 

Łąkowa i Ogrodowa - 20.000 zł
- budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach: Akacjowa, Kasztanowa, 

Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa – 400.000 zł
- przebudowę nawierzchni ulicy Podgórnej w Skokach - 400.000 zł

• Turystykę - 58.300, zł w tym: na wydatki bieżące związane z rozwo-
jem turystyki w ramach przynależności do Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” oraz organizacją rajdów rowerowych i wycieczek 
pieszych nordic walking.

• Gospodarkę mieszkaniową – 428.500 zł, w tym: na remonty bie-
żące oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie 
budynków i mieszkań do sprzedaży – 268.500 zł, oraz na remonty 
budynku komunalnego przy ul. Wczasowej - 35.000 zł oraz 125.000 zł 
na „Dokumentację techniczną na rewitalizację dworców i terenów 
przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań 
Wschód – Wągrowiec – Gołańcz: GM Skoki”

• Działalność usługową - wydatki związane z opracowaniem planów 
zagospodarowania przestrzennego – 58.000 zł

• Administrację publiczną, tj. na działalność Urzędu i Rady Gmi-
ny – 4.580.190 zł, w tym: 69.731 zł na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej, które Gmina ma otrzymać w roku 
2014 z budżetu państwa, na działalność Rady Gminy 135.900 zł, na 
utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy – 3.886.854 zł plus: na promocję 
Gminy – 102.400 zł oraz na pozostałą działalność z zakresu admini-
stracji - 387.305 zł, z czego wpłata na rzecz Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” – 104.917 zł

• Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 221.600 zł, 
w tym: na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 214.100 zł.

• Obsługę długu publicznego – 1.394.466 zł, w tym na odsetki od 
spłaconych kredytów i pożyczek 420.000 zł i na ewentualną spłatę zo-
bowiązań Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 974.466 zł.

• Różne rozliczenia - 305.000 zł w tym rezerwa ogólna i celowa 205.000 zł

• Oświatę i wychowanie - 12.675.823 zł, w tym na utrzymanie: 
- Szkół podstawowych  - 5.427.844 zł, z czego: na działalność Szkoły 

Podstawowej w Skokach – 3.554.044 zł, z czego na prace remontowe 
30.000 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA” 
– 1.873.800 zł.

- Przedszkoli – 2.441.403 zł, z czego: na działalność Przedszkola Samo-
rządowego w Skokach – 1.247.283 zł, w tym na prace modernizacyjne 
i remonty – 32.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola 
w Potrzanowie – 377.390 zł i na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyj-
nego „TĘCZA” – 816.730 zł.

- Gimnazjum – 3.706.610 zł, w tym na zakup maszyny czyszczącej – 
35.000 zł

- Na dowożenie uczniów do szkół – 617.984 zł
- Na działalność stołówki szkolnej i przedszkolnej – 459.000 zł

• Ochronę zdrowia – 332.600 zł w tym: na zwalczanie narkomani – 24.000 
zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116.000 zł i na pozostałą dzia-
łalność 192.600 zł, z czego na dotację na pomoc hospicyjno-paliatywną 
– 20.000 zł, oraz na utrzymanie (zakup opału i energii elektrycznej itp.) 
budynku byłego Ośrodka Zdrowia – 92.500 zł, na termomodernizację 
budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia – 60.000 zł

• Pomoc Społeczną – 4.801.794 zł, w tym: opłata za pobyt mieszkańców 
Gminy w Domach Pomocy Społecznej - 301.020 zł, na świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.067.394 
zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 167.666 zł, na dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł, na zasiłki 
stałe – 163.985 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –572.436 
zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 214.020 
zł, na pozostałą działalność łącznie z dopłatą na dożywianie – 66.500 zł.

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.000 zł, w tym: 
utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 
44.000 zł.

• Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.931.064 zł, w tym: 
na gospodarkę ściekowa i ochronę wód – 739.756 zł, na budowę oczysz-
czalni wód opadowych – 40.000 zł, wpłata na fundusz odtworzeniowy 
– Kanalizacja PZ I – 10.000 zł, na środki dla ZMPZ – kanalizacja 
PZ I i PZ II – 609.706 zł, na gospodarkę odpadami – 1.442.508 zł, 
z czego na transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt i dofinansowanie 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, na utrzymanie 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty odbio-
ru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych 
i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych – 1.406.508 zł, na rekultywację nie-
czynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – 20.000 zł, 
na oczyszczanie miasta i wsi – 126.000 zł, na utrzymanie zieleni – 81.000 
zł, na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku i przeciwdziałanie 
wściekliźnie – 53.500 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 426.000 
zł, i na pozostałą działalność 45.300 zł

• Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.424.454 zł, w tym: na 
domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby wiejskie łącznie z remon-
tem i dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach – 426.478 
zł, na dotację do Biblioteki Samorządowej w Skokach – 787.299 zł, na 
pozostałą działalność – organizację dnia dziecka na wsiach, współpra-
cę z zagranicą, dofinansowanie Stowarzyszenia „Wesołe Misie” oraz 
wydawnictwo „Wiadomości Skockie” – 148.210 zł oraz na realizację 
pozostałych zadań związanych z działaniami na rzecz zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psy-
chicznego seniorów – 62.467 zł

• Kulturę fizyczną – 551.719 zł, w tym: na obiekty sportowe, tj. na utrzy-
manie istniejących obiektów i obsługę stadionu miejskiego i Orlika 
- 160.990 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, które zlecone zostaną stosownie do przepisów Ustawy 
o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie – 125.000 zł, na 
pozostałą działalność – 265.729 zł, z czego m.in. na dofinansowanie 
Uczniowskich Klubów Sportowych i utrzymanie boisk sportowych oraz 
placów zabaw na wsiach, a także organizację przedsięwzięć o charakte-
rze sportowym – 158.350 zł i na budowę placów zabaw, miejsc rekreacji 
i zakup urządzeń – 107.379 zł.
Deficyt budżetowy, tj. jest różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów 

i łączną kwotą wydatków wyniesie – 600.066 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, 
które wyniosą – 1.643.726 zł. Pozostała kwota przychodów tj. 1.043.660 
zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
finansowych. 

Dla informacji czytelników podajemy, że budżet gminy w minionych latach, 
w chwili uchwalenia po stronie dochodów i wydatków wynosił odpowiednio: 
na rok 2010 25.153.150 zł i 32.333.675 zł. Na rok 2011: 27.821.214 zł 
i 31.992.983 zł. Na rok 2012 wynosił 31.525.227 zł oraz 32.792.545 zł, a na 
rok 2013 30.708.718 zł oraz 34.269.665 zł.

Uwaga zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzystania 
ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem http://
www.gmina-skoki.pl/ 
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PRZETARGI, INWESTyCJE, REMONTy
• Ogłoszono przetarg nieograniczony  na budowę wodociągu 

w Sławie Wlkp. (tereny działek budowlanych oraz teren ROD). 
W ramach tego zadania zaplanowano budowę 4.793,5 m wodocią-
gu. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 26.02.2014 r. Inwestycja 
ma być zrealizowana do 30.09.2014 r. Będzie to pierwszy etap 
większego zadania. W kolejnych latach w ramach tej inwestycji 
zaplanowano budowę wodociągu na terenach działek letniskowych 
w Sławicy, następnie budowę zbiornika retencyjnego wody o poj. 
250 m3 terenie Stacji Uzdatniania Wody w Skokach.

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Równanie i wałowanie 
dróg gminnych w 2014 r.”. Łączna długość dróg przeznaczonych 
do równania i wałowania wynosi 124 km (w tym w sezonie wiosen-
nym 99 km i w sezonie letnio-jesiennym 25 km). Otwarcie ofert 
przetargowych nastąpi 25 lutego br.

• W drodze zapytania o cenę wybrano geodetę oraz wykonawcę do-
kumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Rejowcu.

• Złożono dokumentację na pozwolenie na budowę ulic na terenie 
miasta Skoki w części Topolowa II oraz ulicy Brzozowej, Sosnowej 
i Klonowej w części Topolowa I. W najbliższym czasie ogłoszony 
zostanie przetarg.

• Rozpoczęto budowę placów zabaw współfinansowanych ze środ-
ków PROW oś 4 LEADER. W wyniku realizacji przedsięwzięć 
powstaną dwa place zabaw z funkcją miejsca przystankowego przy 
szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki.tj.

Plac zabaw w Rościnnie – wartość całego zadania 49.109 zł z tego 
25.000 zł kwota dofinansowania ze środków UE.
Plac zabaw w Rakojadach – wartość całego zadania 50.329 zł 
z tego 25.000 zł  kwota dofinansowania ze środków UE.

PRZEJĘCIE BUDyNKóW DWORCOWyCH 
I TERENóW PKP

• Długie i trudne negocjacje z PKP zakończyły się podpisaniem 
porozumienia pomiędzy PKP a Gminą Skoki, na mocy którego 

PKP SA przekazała nam nieodpłatnie budynki dworcowe w Sławie 
Wlkp., Skokach i Roszkowie. Decyzję przejęcia wymagających 
gruntownych remontów budynków dworcowych, Gmina Skoki 
uzależniała od zobowiązania się przez PKP SA do nieodpłatnego 
przekazania Gminie terenów umożliwiających budowę infra-
struktury komunikacyjnej (ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi).
Ostatecznie PKP zobowiązała się do przekazania Gminie części 
działek położonych wzdłuż linii kolejowej Poznań-Wągrowiec. 

Odrębnym aktem notarialnym zostaną przekazane Gminie wy-
dzielone pasy gruntów, które będą przeznaczone m.in. na ścieżkę 
pieszo-rowerową oraz parking w Skokach (wzdłuż ulicy Dworco-
wej). Wydzielone pasy gruntów, zgodnie z porozumieniem, mają 
być  przekazane Gminie po zakończeniu procedur podziałowych, 
nieodpłatnie do końca 2016 roku.

Przejmując budynki dworców pozyskaliśmy jednocześnie fundusze 
unijne (WRPO) na wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji 
dworców kolejowych i terenów „przydworcowych”. Wartość całego 
projektu wynosi 300 tys. złotych (z tego kwota dofinansowania 225 
tys.). Równocześnie z tym projektem, wspólnie z Metropolią Poznań 
realizujemy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 
EOG, projekt Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. 
W ramach tego projektu powstanie koncepcja zintegrowanego 
transportu publicznego.
Ostatecznie w wyniku realizacji ww. projektów, przy niewielkim 
nakładzie finansowym Gminy, do końca 2015 roku powstanie pełna 
dokumentacja rewitalizacji dworców i terenów przydworcowych 
spójna z założeniami rozwoju Kolei Metropolitarnej.

ZLECANIE ZADAń 
ORGANIZACJOM POZARZąDOWyM

• Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację  zadań publicznych 
Miasta i Gminy Skoki na rok 2014 tj.
- „Ochrona i promocja zdrowia – zapewnienie pomocy hospicyj-

no-paliatywnej” .
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20.000 zł. W ramach 
konkursu wpłynęła 1 oferta. Zadanie powierzono Stowarzyszeniu 
im. ks. Niwarda Musolffa . 

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 
organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
o zasięgu gminnym i poza gminnym”.
Na realizację zadania przeznaczono 125.000 zł. W ramach kon-
kursu wpłynęła 1 oferta. Zadanie powierzono Stowarzyszeniu 
pn. Klub Sportowy „Wełna”.

SPRZEDAżE
• Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-

ruchomości zabudowanej, położonej w Budziszewicach. Działka 
nr 51/3 o pow. 0,1800 ha zabudowana budynkiem przeznaczonym 
do rozbiórki. Cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 42.500 zł. 
Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Działkę sprzedano za 
42.930 zł.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
gminnej nr 174/3 o pow. 1573 m2, położonej w Rościnnie. Działka 
położona jest na obszarze zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz działalności  rolniczej i nierolniczej. Przetarg 
zaplanowano na 14 marca br.

Teren wokół budynku dworca w Roszkowie

Budynek dworca w Roszkowie
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wYKaZ numERÓw, gRaniC oRaZ SiEDZiB oBwoDowYCH KomiSJi 
wYBoRCZYCH w gminiE SKoKi

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/167/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.12.2012

Nr 
obwodu

Granice obwodu
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Nr okręgu
wyborczego

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

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2

62-085 Skoki

1

2

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

Przedszkole 
Samorządowe

ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

4

5

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

Przedszkole 
Samorządowe

ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

3

6

7

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

Świetlica Wiejska
Kakulin 17A

62-285 Kakulin

8

9
5 wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, 

Wysoka osada: Górne, przysiółek: 
Świetlica Wiejska

Bliżyce 28A
62-085 Bliżyce

10

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

Świetlica Wiejska
Rejowiec 34

62-093 Rejowiec

11

12

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

62-085 Potrzanowo

13

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

Szkoła Podstawowa
Lechlin 9

62-085 Lechlin

14

15
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax.  61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości

WyKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp.

-obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych do sprzedaży 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer KW

Opis 
Nieruchomości

Warunki zabudowy

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

1. Działka nr 64/34
o pow. 0,0998 ha
K.W nr P01B/000/59200/0 
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na któ-
rym położona jest 
działka opracowany  
został „Miejscowy 
plan zagospodarowa-
nia przestrzennego 
Gminy Skoki” za-
twierdzony  Uchwałą 
Nr XXXVI/245/09 
R a d y  M i e j s k i e j 
G m i n y  S k o k i 
z dnia 27.10.2009r. 
Wymieniony plan 
ustala warunki za-
budowy i zagospoda-
rowania terenu, dla 
którego został opra-
cowany  w zakresie 
zabudowy miesz-
kaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy 
u s ł u g o w e j  o r a z 
zabudowy usługo-
wo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczo-
na jest pod zabudowę 
mieszkaniową jedno-
rodzinną  

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym 
poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kale-
nicy –  8,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 20° do 45°, pokrycie z dachów-
ki lub materiałów dachówko-podobnych,  
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgra-
niczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki – 25%

39.000,00 47.970,00 S p r z e d a ż 
nieruchomo-
ści w drodze 
przetargu ust-
nego nieogra-
niczonego

  2. Działka nr 64/42
o pow. 0,1020 ha
K.W nr P01B/00059204/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.000,00 49.200,00 j.w.

  3. Działka nr 64/45
o pow. 0,1221 ha
K.W nr P01B/00059205/5 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 45.000,00 55.350,00 j.w.

  4. Działka nr 64/46
o pow. 0,0981 ha
K.W nr P01B/00059206/2 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 36.000,00 44.280,00 j.w.

  5. Działka nr 64/55
o pow. 0,1063 ha
K.W nr P01B/00059212/7 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 39.000,00 47.970,00 j.w.

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

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 30 stycznia 2014r. do dnia 20 lutego 2014r. na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://
skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP, http://www.gmina-skoki.pl oraz w prasie internetowej – dziennik www.monitorurzedowy.pl

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (61) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax.  61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości

WyKAZ
działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych do sprzedaży 

pod budownictwo mieszkaniowe 

L.p.

Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji 

gruntów, numer księgi 
wieczystej

Opis nieruchomości Warunki zabudowy
Wartość 

nierucho-
mości zł

Cena zbycia 
podatkiem 
VAT w zł

Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7
  1. Działka nr 2/5

o pow. 0,0745 ha. 
Księga Wieczysta nr
PO1B/00056799/4 
SR Wągrowiec.

Działka położona 
w Rościnnie przy 
drodze gminnej Ro-
ścinno-Grzybowo.  
Dla działki wyda-
na została decyzja 
N r  1 3 2 / 1 3  B u r -
m i s t r z a  M i a s t a 
i Gminy Skoki z dnia  
26.11.2013r.  o wa-
runkach zabudowy. 
Wymieniona decyzja 
ustala warunki zabu-
dowy i zagospodaro-
wania terenu, dla in-
westycji polegającej 
na budowie domu 
jednorodzinnego. 

Warunki zabudowy:
1. nieprzekraczalna linia zabudowy – 
w odległości min. 5,0 m od frontowej gra-
nicy działki,
2. szerokość elewacji frontowej – max. 
15,0 m,
3. wysokość górnej krawędzi elewacji fronto-
wej, 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 sto-
sunku do frontu działki – równoległy,
7. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki – max. 
30%, 
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek 
prowadzenia badań archeologicznych.

24.000,00 29.520,00 S p r z e d a ż 
działki w dro-
dze przetargu

  2. Działka nr 2/14
o  p o w .  0 , 0 8 0 8  h a .  
Księga Wieczysta nr  
P O 1 B / 0 0 0 5 6 7 9 9 / 4  
SR Wągrowiec.

Działka położona 
w Rościnnie przy 
drodze gminnej Ro-
ścinno-Grzybowo.  
Dla działki wydana 
została decyzja Nr 
133/13 Burmistrza 
Miasta  i  Gminy 
Skoki z dnia 26.11. 
2013r .  o  warun-
k a c h  z a b u d o w y . 
Wymieniona decy-
zja ustala warunki 
zabudowy i zagospo-
darowania terenu, 
dla inwestycji pole-
gającej na budowie 
domu jednorodzin-
nego.

j.w. 26.000,00 31.980,00 S p r z e d a ż 
działki w dro-
dze przetargu

Uwaga:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 ze zmianami) mogą złożyć wniosek w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

oDLiCZ KREw oD PoDatKu!
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honoro-

wych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadcze-
nia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2013 roku.  

Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania 
odliczenia od podatku uzyskanej wartości zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia Opieki Społecznej. Uzyskana kwota stanowi 
darowiznę na cele ochrony zdrowia. Kwota podlega odliczeniu od 
dochodu za miniony rok.

KoCHaJ DZiECi, niE PaL ŚmiECi!
Pamiętaj spalane folie, plastiki, gumy, poliestry, papy i styropiany 

oraz inne odpady wydzielają silne substancje toksyczne, które mogą 
wywołać wiele chorób układu oddechowego. Mogą też przyczyniać się 
do powstania chorób rakotwórczych w najbliższym Twym otoczeniu.

Przypominamy też, że spalanie odpadów w domowych piecach 
stanowi naruszenie przepisów ochrony środowiska i w myśl art. 71 
Ustawy o odpadach jest wykroczeniem, którego sprawca może podle-
gać karze więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 5.000 zł.  
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
podaje do publicznej wiadomości  

„wykaz” działki nr nr 469 położonej w Potrzanowie, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

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

Działka nr 469 w Potrzanowie, 
zapisana w kw PO1B/00058370/5
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu)

Powierzchnia 
nieruchomości

2500 m2

Opis nierucho-
mości

Nieruchomość stanowi zbiornik wód po-
wierzchniowych w ewidencji gruntów ozna-
czony jako nieużytek. Z uwagi na położenie 
„wewnątrz” obszaru nieruchomości rolnej 
składającej się z działek nr 468,470 i 471/3, 
należącej do osoby fizycznej , może służyć 
poprawie warunków zagospodarowania 
przedmiotowej nieruchomości. Położenie 
wyklucza możliwość sprzedaży działki nr 469 
jako nieruchomości odrębnej z powodu braku 
dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie 
w Planie miej-
scowym oraz 
Studium Uwa-
runkowań i Kie-
runków Zago-
spodarowania 
Przestrzennego

Działka nie ma określonego przeznaczenia 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
z powodu utraty ważności tego opracowania.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego oznaczona 
jest jako„ wody powierzchniowe”.

Termin zago-
spodarowania 

Nie wyznacza się terminu  zagospodarowania 
działki nr 469

Cena nierucho-
mości

10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych 
00/100) brutto

O b c i ą ż e n i a 
działki 

Nie jest obciążona umową, ale pozostaje 
w użytkowaniu właściciela przyległych grun-
tów.

Termin wniesie-
nia należności

Należność za działkę winna być wpłacona na 
konto Gminy Skoki najpóźniej na dzień przed 
wyznaczonym terminem umowy notarialnej.

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

Działka przeznaczona jest do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej .

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

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionych w wy-
kazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 102, poz. 651 
z 2010r. ze zm.) i zainteresowane są nabyciem 
nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 
tygodni, licząc od daty ogłoszenia wykazu 
złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach.
Informacji dotyczących wykazanej nie-
ruchomości udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa tel. 61/8925815 lub 
61/8925814

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
ogłasza przetarg - ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki gminnej nr 174/3 o pow. 1573 m 2 
w Rościnnie, zapisanej w kw PO1B/00051187/6.

Określenie przedmiotu sprzedaży 

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

Działka nr 174/3 zapisana w kw PO1B/00051187/6 
położona w Rościnnie 

Powierzchnia 
nieruchomości

1573 m2

(R IVa – 1573 m2)

Opis nierucho-
mości 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
gruntowa , której kształt konturu  granic   zbli-
żony jest do litery ”L” Działka położona jest 
bezpośrednio za pasem zabudowy mieszka-
niowej i posiada dostęp do drogi publicznej. 
Dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano 
decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Przeznaczenie 
w planie miej-
scowym oraz 
studium uwa-
runkowań i za-
gospodarowa-
nia przestrzen-
nego 

Działka nie ma określonego przeznaczenia 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
z powodu utraty ważności tego dokumentu. 
Działka położona jest na obszarze zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
działalności rolniczych i nierolniczych , w części 
usytuowana jest na terenach rozwoju funkcji 
mieszkaniowych oraz działalności rolniczych 
i nierolniczych. 

Termin zago-
spodarowania 

Nie jest określony. Należy utrzymać teren w  
stanie nie pozostającym w sprzeczności z prze-
pisami ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku 
w gminach.

Cena wywoław-
cza do przetar-
gu  

20.500,00 zł brutto (dwadzieścia tysięcy pięćset 
złotych 00/100)  

O b c i ą ż e n i a 
działki 

Działka nie jest obciążona

Termin wniesie-
nia należności

Ustalona w wyniku przetargu należność za 
działkę winna znajdować się na koncie Gminy 
najpóźniej na dzień przed wyznaczonym termi-
nem podpisania  notarialnej umowy sprzedaży. 
Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet 
ceny nabycia działki. 

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

Działka przeznaczona jest do sprzedaży. Wy-
łonienie nabywcy dokonane zostanie w drodze 
przetargu nieograniczonego - licytacji. 

2.Położenie działki określa załącznik do zarządzenia.
3.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wyso-

kości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) na konto Gminy Skoki 
nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022. Wpłaty należy dokonać w ta-
kim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 marca 2014 r. (poniedziałek) 
środki znajdowały się na wskazanym koncie. Na tytule wpłaty należy 
wpisać – „wadium – przetarg na działkę nr 174/3 w Rościnnie.” 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 1200(pią-
tek) w sali biblioteki. Uczestnicy winni przedłożyć dowód osobisty 
i potwierdzenie dokonania wpłaty wadium. 

5. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracow-
nicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach tel. 61 8925– 815, 814 w godzinach pracy Urzędu.
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W przeglądzie brały udział następujące 
zespoły: 
- Chór „Złota Jesień” z Kostrzyna Wlkp.
- Zespół Pieśni Ludowej „Radość” z Cheł-
minka
- Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” z Witkowa
- Chór „Melodia” z Pobiedzisk
- „Harfa” ze Skoków

Prezentacje wypadły znakomicie, atmosfera 
była iście świąteczna. Widownia wspólnie z ze-
społami śpiewała zarówno te bardzo znane jaki 
i mniej znane kolędy i pastrorałki. Szczegóło-
wego omówienia występów i podsumowanie 
przeglądu dokonał juror Pan Kazimierz Miler, 
który w szczególny sposób pochwalił skocki 
zespół. Przedstawicielom zespołów wręczone 
zostały trofea oraz dyplomy. Była też degusta-
cja słodkości i wspólne fotografie. 

15 grudnia „Harfa” uczestniczyła w Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym w skockim Gimna-
zjum. „Za serce chwytały polskie postorałki 
i kolędy śpiewane przez Harfę” – słowa re-
daktora gazety „PodSkoki”.

Swoim uczestnictwem „Harfa” przyczyniła 
się też do uczczenia 95 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego śpiewając przy 
tablicach pamięci przed cmentarzem para-
fialnym oraz na Mszy Świętej o godz. 18.00 
w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa w Skokach. 

W niedzielny ranek o godz. 8-ej 29 grudnia 
śpiewano kolędy na Mszy Świętej za dusze 
zmarłych emerytów i rencistów. Szczegól-
ną kolędą była „Kolęda dla nieobecnych”, 
która u wielu uczestników Mszy wycisnęła 
łzy smutku.

16 stycznia br. „Harfa” udała się do Srebnej 

„Harfa” w srebnej Górze i nie tylko 
– wspólne kolędowanie

Tegoroczne kolędowanie „Harfa”rozpoczęła od Pobiedzisk, gdzie 12 grudnia 2013 roku odbył się Przegląd Emeryckich Ze-
społów Śpiewaczych – VII edycja. 

Góry. W godzinach popołudniowych dojecha-
liśmy do Domu Pomocy Społecznej - domu, 
który powstał w 1981 roku na bazie Ośrodka 
Szkoleniowo – Wypoczynkowego. Początko-
wo był to Państwowy Dom Rencistów, który 
w 1990 roku przekwalifikowano na Dom Po-
mocy Społecznej dla 60 osób w podeszłym 
wieku. Dom umiejscowiony jest w pięknym ze-
spole pałacowo – parkowym w parku krajobra-
zowym z 6 stawami o łącznej powierzchni 16 
ha. Obok na wzgórzu pobudowany jest piękny 
kościół parafialny pw. Świętego Mikołaja.

Kościół zbudowano w latach 1848 – 1849. 
Po pożarze odbudowano go z zachowaniem 
cech późnoklasycytystycznych i eklektycznych. 

W tym to domu oczekiwali na nas min. emeryci 
ze Skoków i okolic. Byli wśród nich dawniejsi 
śpiewacy chóru: Pani Marysia Drzewiecka 
i Pan Tadziu Nowakowski. Wspólny podwie-
czorek, do którego przyczynili się członkowie 
chóru (wspaniałe pieczywo, cukierki, man-
darynki), koncert kolęd dla pensjonariuszy 
oraz wspaniała kolacja serwowana przez Dom 
Pomocy no i oczywiście przemiła Pani Dorota 
z koleżanką – to wszystko przyczyniło się do 
miłego nastroju i wspólnej biesiady. Smutno 
było wracać do Skoków widząc łzy w oczach 
znajomych członków Domu. Bukiet kwiatów 
ufundowany przez nieodzowną Panią Zosię 
z Galerii Florystycznej w Skokach, a skierowa-
ny na ręce Pani Marii Drzewieckiej, rozjaśnił 
chwilę pożegnań. 

25 stycznia 2013 zaproszeni zostaliśmy do 
Stawian na godz. 16.00, by wspólnie pokolę-
dować z miejscową ludnością – w tym z dużą 
liczbą dzieci oraz z Panem Burmistrzem 
Tadeuszem Kłosem, Sekretarzem Gminy 
Panią Blanką Gaździak oraz ks. proboszczem 
z Rejowca Błażejem Czarneckim. Inicjatorami 
spotkania był radny Jerzy Dembiński oraz 
sołtys Anna Gronowicz z Radą Sołecką.

Zwieńczeniem kolędowym wojaży „Har-
fy” było śpiewanie Bożonarodzeniowych 
pieśni 2 lutego w Święto Matki Boskiej 
Gromniczej na Mszy Św. w kaplicy pałacu 
w Rościnnie. Inicjatorem spotkania był 
ks. Krzysztof Burwiel, który dał wyraz 
sympatii i uznania dla Emeryckiego Ze-
spółu Śpiewaczego „Harfa”. Po krótkich 
przygotowaniach czekają nas spotkania 
Wielkopostne oraz Wielkanocne.

Antoni Wiśniewski
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W styczniu uczestnicy etno-warsztatów zgłębili swoją wiedzę z za-
kresu świąt obchodzonych podczas roku kalendarzowego z uwzględ-
nieniem tych, często zapomnianych i niekultywowanych we współ-
czesnym świecie, rozwiali tajemnicę zapustów czyli czasu dawnych 
zabaw karnawałowych oraz mieli okazję uczestniczyć w zabawach 
podkoziołkowych znanych nie tylko w Wielkopolsce. Kwintesencją 
spotkań okazały się własnoręcznie wykonane maski kolędnicze i kwiaty 
z bibuły. Przewodnikiem po świecie tradycji była w tej dziedzinie pani 
Wiesława Gruchała – pracownik wągrowieckiego muzeum.

W trakcie warsztatów tanecznych dzieci rozpoczęły „taneczną 
podróż” po regionach Polski, poznały polskie tańce narodowe oraz 
miały okazję zetknąć się z tańcami ludowymi regionu Lubelszczyzny. 
Instruktorzy przybliżyli młodym adeptom tańca m.in. „Walczyka 
lubelskiego”, „Cygana”, „Macha”, „Oberka” oraz „Polkę lubelską”. 
Szczególnym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się jednak „Mach” 
i „Cygan”, i to ich postanowiły się nauczyć. W świat tańca wprowadzili 

„etno - WarsZtaty W BIBLIoteCe
- CykL spotkaŃ LUdoWyCH dLa dZIeCI Z GMIny skokI” – CZ. 1

Pod taką nazwą w drugiej połowie stycznia br. rozpoczęła się w Bibliotece Publicznej w Skokach re-
alizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach całorocznych spotkań 40 osobowa 
grupa uczniów ze szkół podstawowych gminy Skoki będzie miała okazję przenieść się w czasie, by poznać 
zwyczaje, obyczaje i tradycje naszej Małej Ojczyzny – Wielkopolski. W podróż tą zabiorą dzieci historycy 
sztuki i etnografowie, pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz instruktorzy specjalizujący się 
w tańcach ludowych, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania.

młodych skoczan wieloletni członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”, 
mieszkańcy naszego miasta, państwo Katarzyna i Jacek Dukszta. 

Kolejne spotkania „etno-odkrywców” odbędą się w drugiej połowie 
lutego. Mamy nadzieje, że przyniosą im tyle radości i zadowolenia co 
te pierwsze.

Sylwia Popadowska

Pierwszego dnia dzieci malowały drewnochronem 
przygotowane elementy i skręcały budki lęgowe dla 
ptaków. Po zrobieniu kompletnych budek i powrocie do 
Lechlina wspólnie z dziećmi zawiesiliśmy budki lęgowe 
na drzewach w naszej wiosce. To samo uczyniły dzieci 
w Rościnnie.

Na sobotnie popołudnie Sołectwo w Rościnnie za-
prosiło dzieci z Lechlina na balik karnawałowy. Nasi 
milusińscy poprzebierani w stroje karnawałowe tańczyli 
w rytm muzyki oraz zajadali się słodyczami.

Trzeci dzień ferii dla naszych najmłodszych to dzień 
warsztatów plastyczno - rozrywkowych, które to pro-
wadził Zespół Gok z Łekna. Panie pracujące w Kółku 
Teatralnym Gok, przygotowały dla dzieci zajęcia w formie 
ćwiczeń, różnorakich konkurencji oraz wycinanie i przy-
gotowanie kartek walentynkowych. 

FerIe ZIMoWe dLa dZIeCI Z soŁeCtW 
LeCHLIn I roŚCInno

7, 8 i 10 lutego to trzy dni, w czasie których Sołectwo w Lechlinie przy współpracy z sołtysem Hubertem Czarneckim z Rościnna wspólnie 
zorganizowaliśmy feryjne zajęcia w świetlicy strażackiej w Rościnnie dla naszych najmłodszych. Aby umożliwić dzieciom uczestnictwo w za-
jęciach, zawieźliśmy je własnym transportem na miejsce.
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Gry na instrumentach w szkole muzycznej, wyrabianie ciasta, lepienie 
i gotowanie pierogów w karczmie Kołodziej, tworzenie filmów animo-
wanych, tańce wygibańce, zwiedzanie od kulis teatru animacji, udział 
w spektaklu w Teatrze Wielkim, pływanie, wspinaczka na ściance, 
poznawanie instrumentów, epoka kamienia i mumie, czyli wiem więcej 
i codzienne czytanie książek - tak spędziło ferie 120. dzieci w skockiej 
Bibliotece. Biblioteka organizuje aktywne spędzanie czasu wolnego 
od zajęć szkolnych rokrocznie od ponad 7 lat. Każdego roku dbamy 
o różnorodność działań, o nowe kreatywne zajęcia podczas których 
dzieciaki bawią się i uczą. 

Po raz kolejny dziękujemy za udział w feriach wszystkim dzieciom 
i za zaangażowanie rodzicom.

Za materiały promocyjne, apteczki pierwszej pomocy i plecaki 
dziękujemy PZU S.A. oddział Oborniki/Wągrowiec .

Data: 3-14. 02 2014 r Skoki, 
www.gmina-skoki.pl – zdjęcia oraz na rozkładówce 

the end of the story

ksIĄŻka o FerIaCH
tytuł: Ferie jak z bajki

autor: Biblioteka publiczna Miasta i Gminy w skokach
Spis treści:
Rozdział I  Akademia małego plastyka dla Bibliomaluchów i Termy Maltańskie dla Bibliostarszaków
Rozdział II  Akademia małego muzyka dla Bibliomaluchów i Muzeum Instrumentów Muzycznych dla Bibliostarszaków
Rozdział III  Akademia małego kucharza dla Bibliomaluchów  i Muzeum Archeologiczne dla Bibliostarszaków
Rozdział IV  Akademia małego sportowca dla Bibliomaluchów i Przygoda na ściance dla Bibliostarszaków
Rozdział V  Moja Biblioteka dla Bibliostarszaków i Teatr Animacji dla Bibliomaluchów

ŚWIetLICa W skokaCH
Ferie zimowe w Świetlicy w Skokach zostały zorganizowane tak, 

aby uczniowie mogli zrelaksować się po ciężkim okresie nauki i zre-
generować siły przed dalszą pracą. Zajęcia pozwoliły podopiecznym 
na efektywne a jednocześnie bardzo przyjemne zagospodarowanie 
czasu wolnego. 

Pierwszy tydzień ferii rozpoczęła pogadanka nt. bezpiecznych ferii, 
spacer, który pozwolił później na stworzenie zimowych pejzaży i zajęcia 
sportowe na świeżym powietrzu. Jednak  tematem przewodnim ferii był 
karnawał. Dzieci mogły własnoręcznie zrobić maskę, kapelusz  i ozdoby 

MIGAWKI Z FERII ZIMOWYCH W ŚWIETLICACH
Podobnie jak w poprzednich latach, podczas ferii zimowych, świetlice funkcjonujące na terenie Miasta 

i Gminy Skoki organizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Poniżej krótkie relacje z tego co działo się w 
dwóch z nich podczas zimowego wypoczynku.  

karnawałowe. Były też fikuśne fryzury, malowanie twarzy i konkurs na 
najzabawniejszy makijaż. Nie zabrakło także mini balu karnawałowego, 
zabawy przy muzyce z balonami i pysznych karnawałowych przysma-
ków, które dzieci samodzielnie przygotowały.

Drugi tydzień był równie przyjemny, gdyż wiązał się z tematyką 
miłosną. Czytaliśmy poezję miłosną, był konkurs na najładniejszy 
wiersz o miłości i na najładniejszą kartkę walentynkową. Odbył się 
także seans filmowy w związku, z którym powstał plakat uczuć. Było 
również karaoke – okazało się, że uczestnicy znają wiele miłosnych 
piosenek, nawet tych z młodzieńczych lat swoich rodziców. W ostatni 
dzień ferii odbyły się zajęcia kulinarne pt. „Przez żołądek do serca”, 
na których dzieci przygotowały pyszne desery owocowo-śmietanowe. 
Ferie upłynęły w bardzo miłej atmosferze, a po nich dzieci powróciły 
do codziennych obowiązków.

Paulina Kmieć

ŚWIetLICa W roŚCInnIe
Podczas ferii, dzieci ze świetlicy zapoznały się z nową techniką papie-

roplastyki zwaną Qulling. Na zajęciach wykonały swoje pierwsze prace, 
które od razu przypadły wszystkim do gustu. W innym dniu malowały 
farbami. Wykonały wspólną pracę pt. „Podwodny Świat”. Nie zabrakło 
rybek, stworzeń morskich i podwodnych potworów. 

W czasie ferii przygotowane było także „Świetlicowe kino” i jak na 
kino przystało nie obyło się bez popcornu oraz coli. Dzieci mogły się 
poczuć jak przed wielkim ekranem, chociaż tak naprawdę był on w wer-
sji mini. Każdy uczestnik otrzymał bilet, który samodzielnie ozdobił.

Nie zabrakło także zajęć ruchowych na świeżym powietrzu i wspól-
nych zabaw integracyjnych. Na ostatnich zajęciach z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem wykonane zostały zdrowe desery owocowe. Przed 
przystąpieniem do pracy zorganizowano mały konkurs. Dzieci z za-
mkniętymi oczami, za pomocą zmysłu smaku, rozpoznawały nazwy 
owoców. Na koniec przystąpiły do skosztowania smacznych deserów. 
Było pysznie!!!

Hanna Dembińska
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Popłynęły więc znane i lubiane melodie stanowiące szeroki przekrój 
polskich nagrań począwszy od lat 60-tych po czasy nam współczesne, wśród 
których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ale „Powtórka z Sylwestra”, to 
nie tylko tańce. To również okazja do wspólnych spotkań z przyjaciółmi 
i znajomymi oraz do rozmów przy stole przypominającym zabawy z lat 
1960 - 1990, gdy każdy przychodził z tym „czym chata bogata”, tj. z tym 
co zręczne dłonie pań potrafiły wytworzyć.

Uczestnicy wieczoru wznieśli toast szampanem za pomyślność w No-
wym Roku i raczyli się pięknym i smacznym okolicznościowym tortem – 
szampan i tort ufundowane zostały przez Zarząd Oddziału z oszczędności 
wygospodarowanych ze składek i z bieżącej działalności w minionym roku. 

Wszyscy też, za sprawą przybyłych na salę wolontariuszy, wrzucając 
zaskórniaki do puszek, mieli okazję wesprzeć działania Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, która już za kilka godzin zagrała w Mieście 
i Gminie Skoki.

Styczniowa „Powtórka z Sylwestra”, to nie jedyna zimowa impreza łą-
cząca skockich seniorów. Wcześniej, bo już 20 grudnia wielu uczestniczyło 
w zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną spotkaniu opłatkowym, 
a miłośnicy kultury z wyższej półki 5 stycznia wybrali się na  zorganizowany 
przez Bibliotekę „Koncert Trzech Tenorów”.

Podobnie było i w kolejnych dniach. Bo już 12 stycznia naszych senio-
rów można było zaobserwować w przedsięwzięciach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a w dniu 18 stycznia Ich reprezentacja uczestniczyła 
w zorganizowanym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wyzwoleń-
czymTurnieju Strzeleckim. 

30 lutego 2014r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach odbył 
się „Bal Karnawałowy” dla członków Katolickiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” i podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skokach. 

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wyprawa na bezludną 
wyspę po piracki skarb”. Sala przybrana była dekoracjami tematycznie 
związanymi z piratami, wykonanymi przez młodzież i opiekunów. 
Każdy uczestnik miał odpowiedni strój i charakterystyczne tatuaże. 
Były wspólne zabawy, w trakcie których można było dowiedzieć się  co 
to są szanty, kim byli piraci, poznać ich zwyczaje i choć na chwilę stać 
się prawdziwymi „wilkami  morskimi”, wyruszając „statkiem widmo” 
w podróż po przygodę . 

Zabawie przewodniczył „Kapitan Piratów”, w którego wcielił się 
Krzysztof Koniarek. Muzyka zachęcała do tańca zarówno młodzież, 
rodziców jak i opiekunów. Był słodki poczęstunek i ciepła przekąska. 
Na koniec zabawy wszyscy uczestnicy otrzymali miano „Prawdziwych 
Piratów” a z „tajemniczej skrzyni” skarby-upominki ufundowane przez  
zaproszonych gości i sponsorów. 

Równie aktywnie w Ich życiu zapowiadają się kolejne zimowe m-ce. 
Będzie więc udział: 
- 15 lutego w organizowanej przez Zarząd Zabawie Karnawałowej
- 16 lutego w organizowanej przez Burmistrza i Związek Międzygminny 

Puszcza Zielonka Wycieczce Nordic Walking wokół jez. Rościńskiego
- 8 marca w organizowanym przez Bibliotekę z okazji Dnia Kobiet Kon-

cercie „Robert Janowski i przyjaciele”
- a od lutego do czerwca w organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy 

w Skokach projekcie „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”.

Akcentując działalność kulturalno – rozrywkową Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów nie możemy pominąć działalności organizacyjnej, 
bez której uprzednio omawiane działania nie byłyby możliwe. Tak więc 
inicjatorem wielu działań jest Zarząd Oddziału, który zbiera się w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 10.00 w Bibliotece Gminnej. W tych 
też dniach w Bibliotece członkowie spotykają się na comiesięcznym zebra-
niu plenarnym. W trakcie zebrań omawiane są bieżące sprawy dotyczące 
członków Związku oraz przedstawiane nowe akty prawne i zagadnienia 
dot. seniorów. Na zebraniach omawia się plany i zamierzenia dot. dziel-
ności społecznej oraz kulturalno - rozrywkowej i turystyczno – wypoczyn-
kowej. Emerytów, rencistów i inwalidów pozostających poza strukturami 
Związku, a chcących brać udział w jego przedsięwzięciach zapraszamy 
w wyżej wymienionych dniach do Biblioteki. 

Edmund Lubawy

eMeryCka „poWtÓrka Z syLWestra”
11 stycznia członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jak każdego roku, spotkali się na Zabawie Karnawałowej 

zwanej „Powtórka z Sylwestra”. Dzięki uprzejmości Biblioteki Gminnej już przed godziną 18.00 „wcześniej urodzeni” zago-
spodarowali salę, by następnie witani przez przedstawicieli Zarządu Oddziału w takt muzyki serwowanej przez Antoniego 
Wiśniewskiego ruszyć w tany. 

karnaWaŁoWy „BaL pIraCkI” 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz bal.
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Nie byłem na finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej pomocy. Po raz pierwszy od wielu, 
wielu lat. Pracowałem i można rzec, że byłem 
zajęty pomaganiem na miejscu. Coś jednak 
powstrzymuje mnie od zwolnienia się z obo-
wiązków samozwańczego reportera naszej 
Orkiestry, który, jako się rzekło, na miejscu 
zdarzenia nie był. Bo choć brakuje rozezna-
nia naocznego świadka w przebiegu licytacji, 
atmosferze sali i artystycznych zdarzeniach, 
a „wywiadowanym” przeze mnie chłopcom, 
których spotkałem wieczorem wracających 
z finału, utrwaliły się tylko cheerleaderki – jest 
o czym pisać.

Miałem jednak sposobność włączyć się 
do pracy, podniecającej, ale tylko osoby 
o bujnej wyobraźni. To opisywane już nie raz 
liczenie pieniędzy, pakowanie i drobiazgowe 
protokołowanie, odbywające się w trochę 
zapominanym, historycznym mateczniku 
Skockiej Orkiestry, jakim był młodzieżowy 
ośrodek w Antoniewie. Tu dobrze widać było 
dwie rzeczy, jakie rozwijają się z początkiem 
trzeciego dziesięciolecia tej jedynej w swoim 
rodzaju (tak uważam) społecznej inicjatywy: 
profesjonalizm i praktyczne unowocześnienia. 
W związku z tym, że bardzo serio podszedł do 
sprawy bank (PKO SA), uprościły się ręczne 
procedury, wcześniej polegające na potrójnym 
liczeniu i drobiazgowym rozdzielaniu według 
nominałów, pojawiły się „bezpieczne koperty”, 
które można zamknąć tylko raz i nie można 
otworzyć bez zniszczenia. Zaoszczędziło to 
mitręgi i czasu. Jest spokojniej niż bywało, 
jest miejsce na śmiech, choć dekoncentracja, 
spowodowana niespodziewanym pytaniem, 
skutkuje przeliczaniem szklanki miedziaków 
od początku. Warto poświęcić miejsce i tej 
mało wystrzałowej pracy, która zatrudnia setki 
i setki ludzi jak Polska długa i szeroka. Czy 
przekona to tych nielicznych, którzy swojsko 
puszczając oko, powiedzą, że chyba nie za 
darmo tak liczą – nie wiem. Ale wierzcie mi 
lub nie, jak spadnie pod duży, nauczycielski 
stół dziesięć groszy, to schylają się na czwo-
raki dwie osoby. To taki orkiestrowy etos. 
Zapisujemy norweską koronę z dziurką, rubla 
i „ojrocenta” – tak jak się należy, do torebki 
odpowiadającej oznaczonej puszce, a drugiego 
„ojrocenta” – jak się trafi – do drugiej, choć dla 
wygody można by go dyskretnie wyrzucić przez 
okno. Mnie jednak uderza w tym całodniowym 
księgowym maratonie coś innego. Atmosfera. 
Obsada się zmienia, to przecież cały dzień 
i kawał nocy według pojawiania się kurierów 
z kolejnymi puszkami. Są ludzie ze Skoków, 
z Antoniewa, są młodzi wolontariusze z gim-
nazjum, przewijają się uczniowie i dyrektorzy, 
jednych wiążą służbowe zależności, inni się 
ledwo znają, a jednak wszystkim udziela się, 
oprócz koniecznego skupienia, niemal szkolny 

optymizm i luz. Takie rzeczy… Nastrój współ-
uczestnictwa, nieskrępowanego współudziału 
i jakiegoś pozytywnego myślenia o ludziach 
udziela się i mnie, chociaż nie uczestniczę 
w cichej ofensywie kwesty na ulicach, w emo-
cjach licytacji, nie przeciskam się w hałaśliwym 
przejściu do sceny.

Cała Orkiestra bierze się z naszych pozy-
tywnych emocji, zdolności nie tylko do ofiarno-
ści, ale do współdziałania, bezinteresowności, 
współpracy, w czym i gdzie kto może, wyra-
stającego tak powszechnie raz do roku obok 
naszych codziennych trosk i wysiłków, naszego 
oswojonego egoizmu i naszej bezinteresownej 
nieżyczliwości bliźniemu. Tacy jesteśmy po 
prostu i szacun temu, kto wymyślił taką okazję 
i możliwość, byśmy zobaczyli się inni. Nie tylko 
ja czuję, że w gruncie rzeczy nie o hojność czy 
niehojność tu chodzi, nie o pieniądze i nawet 
nie o charytatywną akcję. Te przecież istnieją 
inne, całkiem liczne, skuteczne, wartościowe 
i w dobrej sprawie.

A teraz co się tyczy entuzjazmu. O nim się 
mówi, że jest zaraźliwy. Jest. W kraju, w któ-
rym pochwalenie cudzej pracy uważa się za 
nieprzyzwoitość, a pochwalenie publiczne za 
wazeliniarstwo, proszę, żeby nie skreślono mi 
tej pochwały. Odnosi się do osoby animatorki 
naszej Orkiestry w Skokach, akurat Dyrektorki 
publicznej biblioteki, pani Elżbiety Skrzyp-
czak. Może pełniąc tą funkcję ma większe, 
choćby ode mnie, możliwości organizacyjne, 
ale wiemy wszyscy, że nie o organizacyjne 
możliwości tu chodzi. Nie wiem jak kto, ale ja 
zarażam się od niej i od ludzi jej podobnych 
– entuzjazmem, przekonaniem, pozytywnym 
nastawieniem i dobrymi emocjami. To jest 
paliwo, na którym wszyscy jedziemy i którego 
tak często brakuje. To nas napędza: ochota do 
działania w dobrej sprawie i odkrywanie, że 
przy tej okazji umiemy działać wspólnie i dzie-
lić się z pożytkiem tym, co akurat mamy: ta-
lentem scenicznym, organizacyjnym, wolnym 
czasem, humorem. Powinienem tu dać miejsce 
wielu osobom, którzy Orkiestrę w Skokach 

animują, współorganizują, zasilają rzetelną 
pracą i prestiżowo wzmacniają, Byłaby ich 
cała lista. Wymieniam jedną, bo ludzi, którzy 
łączą gotowość do pracy bez oszczędzania się 
ze spontanicznością i optymizmem, cechami, 
o których większość z nas myśli, że ich już nie 
ma od skończenia osiemnastu lat - nie ma za 
wielu. (O pracę w bibliotece, gdyby się kto 
pytał, nie staram się.)

Orkiestra jest taka jak my. Pamiętam, jak 
po ubiegłorocznym maratonie pieniężnym, 
który kończył, co było widać, trzydobową dla 
niektórych mobilizację, ktoś się podzielił tak 
zwanym cieniem wątpliwości – „co będzie za 
rok? Jak długo starczy?” To znaczy – ochoty 
i entuzjazmu wszystkim nam? Starczy! - 
pokazał to tegoroczny finał. Odpalamy ten 
motor rok po roku i nieważne, że raz wprost 
śpiewa a raz tylko pracuje. It works, jak mówią 
w Anglii (w puszkach trafiają się też angielskie 
funty z Elżbietą). To działa!

Nie kryję, że mam mentalne nieporozumienia 
z coraz głośniejszymi krytykami Orkiestry. Nie 
chodzi o racje i argumenty. Te, jak powiadają 
prawdziwi demokraci, są dobre jak każde inne. 
Można dowodzić, że za służbę zdrowia odpo-
wiedzialny jest minister zdrowia, ba, jego szef, 
że prawdziwe miłosierdzie powinno być ciche, 
można utrzymywać, że co w telewizji to komerc 
i sztuczność, można się złośliwić, że jak samemu 
się nie liczyło tych pieniędzy, to ktoś je policzył 
tak, żeby i jemu dobrze było. Tylko Orkiestra to 
nie jest miłosierdzie, to nie jest show w warszaw-
skiej telewizji, ani wspomaganie ministra finan-
sów. To jest współdziałanie – moje i twoje, małe 
i duże – w dobrej sprawie. Nie będę mówił o licz-
bach – mówię o tych, którzy chcą działać, tylko 
uczestniczyć czy aż pracować i nieważne, czy jest 
ich dwadzieścia tysięcy czy sto razy więcej. Ktoś 
wrzucił piątaka do puszki, ktoś stał z tą puszką 
i uśmiechał się do ludzi przez parę godzin, ktoś 
przyszedł do sali na finał w stołecznej Warszawie 
albo i miasteczku Skoki. Rozlewał kawę, zdzierał 
głos, przyniósł wypieki, wykupił lot balonem bez 
gondoli, pracował przy organizacji, telefonach, 
zaproszeniach, fakturach. Krytycy nie tyle nie 
mają racji, co nie mają pozytywnej motywacji. 
Szukają złej woli, mając kłopoty z własną. Po-
trafią bardzo sprawnie organizować – trochę 
jednak inne imprezy… 

Spotkajmy się za rok, sięgnijmy po do-
bre emocje, pozytywne przeżycia i całkiem 
przyjemne odkrycie, że nie jest z nami, jako 
społeczeństwem, tak źle. Za plecami Jerzego 
Owsiaka chrypiącego na dzisiejszej konfe-
rencji prasowej (pisane 13-go) wisiał niezły 
tekst na plakacie, nie wiem skąd wziętym, 
bo pierwowzór tych słów ma więcej niż dwa 
tysiące lat, ale nadaje się nadal: ” JAK NIE 
My TO KTO?” No, tak po prostu, kto?
Skoki 13.01.2014                           Adam Pohl 

jesZCZe troCHĘ o WoŚp 
- to dZIaŁa! FInaŁ WIeLkIej orkIestry ŚWIĄteCZnej poMoCy, skokI 2014
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wiECZÓR KoLĘD 
w StawianaCH

W dniu 25.01.2014 w świetlicy wiejskiej w Stawianach odbyło się 
spotkanie pt. „Wieczór z kolędą” na które przybyli zaproszeni goście, 
m.in. proboszcz ks. Błażej Czarnecki, burmistrz Tadeusz Kłos, sekretarz 
Blanka Gaździak oraz mieszkańcy Stawian. 

Gościnnie wystąpił zespół „HARFA”. 
Ogromne podziękowania kierujemy do radnego Jerzego Dembiń-

skiego za okazaną pomoc w organizacji spotkania.

HiStoRia 
na wYCiĄgniĘCiE RĘKi

Muzeum Regionalne w Wągrowcu zorganizowało czasową wystawę 
poświęconą 95. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wy-
stawa nosi tytuł „Jeszcze Polska nie zginęła….” - Pamiątki z czasów 
pruskich, powstania wielkopolskiego i odrodzenia Rzeczypospolitej 
ze zbiorów Wojciecha Poprawskiego z Gołańczy. 

Wystawa ta stała się nie lada gradkom dla członków Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła w Skokach i dlatego  
zorganizowano autokarowy wyjazd na nią we wtorkowe popołudnie 28 
stycznia. Po wystawie oprowadził zwiedzających właściciel udostępnio-
nych zbiorów pan Wojciech Poprawski oraz dyrektor Muzeum pani 
Małgorzata Kranc. Oglądający wystawę z wielkim uznaniem podziwiali 

zgromadzone na przestrzeni prawie czterdziestu lat eksponaty goła-
nieckiego miłośnika historii.  

Zwiedzający wystawę podziękowali panu Poprawskiemu za osobiste 
przedstawienie zbiorów oraz pani dyrektor Muzeum, wręczając im 
wydawnictwa związane z ziemią skocką przekazane przez pana Tade-
usz Kłosa Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, który także partycypował 
finansowo w kosztach wyjazdu, za co serdeczne podziękowania składają 
mu uczestnicy. 

Karolina Stefaniak

SZKoLEniE 
DLa PRZEDSiĘBioRCÓw

Pracownicy Urzędu Skarbowego z Wągrowca przeprowadzili w dniu 
31.01.2014 w Bibliotece Publicznej w Skokach szkolenie dla przed-
siębiorców w zakresie podatku VAT i sposobie wystawiania faktur. 

Od 1 stycznia 2014 weszło w życie szereg istotnych zmian w sposobie 
wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. Przeprowadzenie szko-
lenia było możliwe dzięki współpracy Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Wągrowcu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. W opinii uczest-
ników organizacja tego typu szkoleń jest zasadna i większość obecnych 
wyraziła zainteresowanie udziałem w kolejnym spotkaniu.

Katarzyna Przybysz 

StRZELECKi tuRniEJ 
wYZwoLEŃCZY

Zawody, jakie organizuje bractwo kurkowe, dostosowane są do 
najważniejszych świąt państwowych, tradycji ruchu kurkowego oraz 
szczególnych dat z historii lokalnej. Jest wśród nich data wyzwole-
nia Skoków spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 roku. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia bractwo organizuje tzw. wyzwoleńcze 
turnieje strzeleckie.

Choć Skoki i nasz region wyzwoliła Armia Czerwona, to nie ulega 
wątpliwości, iż bez ofiary żołnierzy września 1939 roku i innych pól 
bitewnych, oswobodzenie nie przyszłoby do Skoków w styczniu 1945 r., 
a wojna trwałaby bez wątpienia o wiele, wiele dłużej. Swą daninę krwi 
złożyli również mieszkańcy Skoków, w tym bracia kurkowi - uczestnicy 
wojny obronnej 1939 r. Pamięci dwóch z nich - Edmunda Maćkowia-
ka i Stanisława Glinkiewicza, poświęcone są zawody memoriałowe 
w kategorii drużyn, których siódma już edycja odbyła się 25 stycznia. 

W tym roku do rywalizacji stanęło 11 drużyn z gminy Skoki i 13 
drużyn do turnieju otwartego. 

Wyniki zawodów w kategorii drużyn ze Skoków o puchar przechodni 
są następujące: 

1. miejsce wioska Lechlin z wynikiem 161 pkt., 2. miejsce Koło 
Wędkarskie /152 pkt./, 3. lokatę zajęła drużyna pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy /147 pkt./, a kolejne: Budowlani – Rosik, Klub Sportowy 
Wełna, wioska Rejowiec, Koło Łowieckie Borsuk, strażacy, KBS Skoki 
A, gimnazjum, drużyna emerytów i rencistów. 

W otwartej kategorii drużyn o pamiątkową tarczę, 1. miejsce zajęła 
drużyna KBS Skoki B przez bractwem kurkowym z Wrześni i wioską 
Lechlin. 

W kategoriach indywidualnych tryumfowali kolejno: w turnieju 
darczyńców Jerzy Nowak. 

W turnieju punktowym pań Halina Wojciechowska. 
Turniej punktowy panów wygrał Jerzy Nowak. 
Najlepszym młodym strzelcem został Kasper Grzegorzewski, a pu-

char Skoków zdobył Aleksander Mitkowski. 
W brackim turnieju głównym pierwsze miejsce zajął Krzysztof 

Jachna, a najcelniejszym strzałem zawodów może poszczycić się Marek 
Zaranek w Lechlina.

Krzysztof Jachna
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Zgodnie z zapisami Statutu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skokach w sobotę 8 lutego 
br. punktualnie o godzinie 1700, członkowie 
miejscowej straży spotkali się, aby podsumo-
wać działania w 2013 roku i przedstawić plany 
na rok bieżący. Jak ważne jest to wydarzenie 
świadczy liczba przybyłych gości, w śród któ-
rych znaleźli się przedstawiciele powiatowych 
struktur strażackich jak i samorządowych, 
w osobach:
- Druh Marian Bodus Wiceprezes Oddziału 

Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu,
- Pan mł. bryg. Krzysztof Klupś Komendant 

Powiatowy PSP w Wągrowcu,
- Pan Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Skoki,
- Pan Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki,
- Pani Kamila Fredrych Inspektor ds. obron-

nych i ochrony przeciwpożarowej,
- Druh Marek Gramza Komendant Gminny 

Związku OSP RP w Skokach.
Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP 

Skoki dh. Jan Kaczorowski, który następnie 
oddał głos wybranemu przewodniczącemu 
zebrania. Przewodniczący dh. Piotr Kaczma-

rek poprosił osoby funkcyjne o odczytanie 
sprawozdań z działalności w roku sprawozdaw-
czym. Druh naczelnik w swoim sprawozdaniu 
omówił działania i liczbę wyjazdów do akcji 
w 2013 roku, których było 75, przedstawił rów-
nież cele i wyzwania na rok 2014, przy których 
poprzeczka z roku na rok jest podnoszona 
coraz wyżej. Warto podkreślić jak udany pod 
względem wyszkolenie i zakupów był to rok. 
Dzięki współpracy na linii Komenda Powiato-
wa PSP w Wągrowcu oraz OSP Skoki udało 
się w minionym roku przeszkolić kilkunastu 
druhów w zakresie ratownictwa technicznego 
oraz kilku ukończyło szkolenie dla dowódców 
OSP. Kursy i szkolenia odbywają się często 
kosztem wolnego czasu druhów- przez co 
otrzymane zaświadczenia zasługują na ogrom-
ne słowa uznania. Jednak dobrze wyszkolony 
strażak-ratownik, aby w pełni wykorzystać 
swoją wiedzę i umiejętności potrzebuje odpo-
wiedniego sprzętu, o który zadbano również 
i tym razem. Jednostka w Skokach wzbogaciła 
się m.in. o nowy pneumatyczny zestaw do 
ratownictwa lodowego z całym osprzętem 
oraz zestaw medyczny PSP R1, który posłuży 
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego. 

Wykonano również nową wierzchnią część 
posadzki w garażach z masy żywicznej, która 
poprawi komfort pracy i bezpieczeństwo dla 
samych strażaków. Większość zakupów i inwe-
stycji była możliwa dzięki dotacjom: Związku 
OSP RP, KG PSP oraz gminnym. 

Zebrani goście po wysłuchaniu sprawozdań 
nie szczędzili słów uznania za włożony wkład 
pracy, który daje mieszkańcom poczucie więk-
szego bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy 
PSP mł. bryg. Krzysztof Klupś szczególnie 
dziękował, za ofiarną walkę ze skutkami hura-
ganu „KSAWERy”, który w sposób szczególny 
dotknął nasz powiat. O działaniach OSP 
Skoki pozytywnie wypowiedział się również 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki. 

Aby dopełnić procedur zebrania, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej dh. Daniel Greser 
wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolu-
torium za rok sprawozdawczy dla Zarządu 
OSP, zebrane druhny i druhowie jednogłośnie 
udzielili absolutorium. Na zakończenie wszy-
scy zebrani zostali zaproszeni na prezentację 
sprzętu i zaplecza technicznego. 

Piotr Kaczmarek
Wiceprezes OSP Skoki

koLejny Udany rok skoCkICH straŻakÓW

Na wielu stronach szkół jest zapis - Zasady rekrutacji uczniów do klas 
pierwszych na rok szkolny 2014/2015 ZAPRASZAMY W KWIETNIU 
2014 r. ponieważ Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. 
To odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że 
dotychczasowe przepisy są zbyt lakoniczne i zostawiają ministrowi zbyt 
wiele swobody w określaniu warunków przyjęć do placówek. W szkołach 
ponadgimnazjalnych głównym kryterium przyjęcia będzie ukończenie 
gimnazjum, a w przypadku szkół zawodowych dodatkowo posiadanie za-
świadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu. Podczas rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki uzyskane 
z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. 
Jednocześnie ma być przygotowany ogólnokrajowy system przeliczania 
na punkty niektórych kryteriów. Rozwiązania dotyczące rekrutacji będą 
wprowadzane stopniowo. Zasadnicza część procedur rekrutacyjnych 
będzie obowiązywać w naborze na rok szkolny 2016/2017. 
1) Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony będzie na podsta-

wie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły i będzie uwzględniał 
następujące kryteria: w roku szkolnym 2014/15 do klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego. Przelicza się  na punkty ocen 
z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników 
egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata do klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, według określonych zasad 
Kuratora Oświaty. W przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadgim-
nazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:

a) uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sporto-
wych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkół ujętych w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska 
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

TERMIN SKŁADANIA PODAń - 19 MAJA DO 03 CZERWCA 2014
2) Rozporządzenie nakłada na dyrektora gimnazjum obowiązek po-

świadczania i wydawania kserokopii świadectwa ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

a) po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b) po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym 
systemem rekrutacji,

c) po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech 
szkół o różnych systemach rekrutacji.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopia-
mi, do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole. 
W każdym postępowaniu rekrutacyjnym obok podania przyjęcia do 
szkoły posługujemy się Kartą Pomocniczą 

4) Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez 
dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i za-
świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
ZAPRASZAM do kontaktu ze mną wszystkich gimnazjalistów, 

a także i ich rodziców potrzebujących pomocy w wyborze zawodu 
i kierunku kształcenia w formie indywidualnych porad zawodowych 
uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także 
potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.
Przygotował: Zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty w Poznaniu 

doradca zawodowy pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski

poMoC W daLsZej drodZe ksZtaŁCenIa
Przewidziane zmiany w rekrutacji w roku szkolnym 2014/15 

przede wszystkim dotyczyć będą przedszkoli. Będą jaśniejsze 
przepisy przyjmowania do przedszkoli i szkół. 
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CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 14 lutego 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie: 

żyto na mąkę 530 - 550 zł/tona, pszenica na mąkę 740 - 760 zł/t, jęcz-
mień na kasze do 730 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu 
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę 
ok. 760 zł/tona, pszenżyto ok. 650 zł/tona, jęczmień na paszę do 730 
zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: 
pszenżyto, 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. 1,50 – 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 14 lutego 2014) – 4,10 – 4,15 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 3,5 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
280 – 320 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 1,30 - 1,60 
zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń 14 LUTEGO 2014 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1320 (rok temu 1450) zł/t, 

Mocznik ok. 1520 (rok temu do 1745) zł/t, Sól potasowa ok. 1750 zł/t 
(rok temu 1800), Polifoska „5” do 1660 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 
1200 zł/t. Otręby pszenne ok. 700 - 720 zł/tona – rok temu ok. 800 
zł/t. Otręby żytnie ok. 620. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok temu do 
2500 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego 
około  5,30 – 5,45 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,55 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. Są też głosy, że ceny skupu zbóż będą 
w 2014 roku jeszcze nieco wrastać. 

Cena skupu tuczników ok. 4,10 - rok temu wynosiła ok. 4,80 zł/kg. 
W Polsce nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Mimo tego 
obniża się cena skupu. Czy nadal tak będzie trudno powiedzieć. Nic 
nie wskazuje na to, aby cena wkrótce wrosła. Na pewno zaszkodzi nam 
wiadomość, że w Polsce przy granicy z Białorusią wykryto chorobę 
„Afrykańskiego pomoru świń” u padłego dzika. To prawdopodobnie 
skomplikuje eksport Polskiej wieprzowiny. 

Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, 
koncentratów paszowych, otrąb, nawozów. Niższa jak rok temu jest 
cena oleju napędowego. Nieco niższa niż w 2013 jest cena nasion 
zbóż jarych. I tak pszenica jara około 180 – 190 zł/100 kg, jęczmień 
jary ok. 170 zł, owies ok. 160 zł, pszenżyto jare również około 170 zł 
za 100 kg. Do zboża siewnego jest 5% VAT-u.

Od początku grudnia ARiMR nadal wypłaca płatności bezpośrednie 
za 2013 r. Łącznie płatność JPO i UPO jest około 26 zł wyższa niż za 
rok 2012. Większe gospodarstwa mają umniejszane płatności z uwagi 
na tzw. „modulację”.

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają 
zasiewom. Są obawy o przezimowanie pszenicy ozimej – tam gdzie 
były wysiewane wrażliwe, zachodnie odmiany. Oby tylko nie wystąpiły 
w marcu duże mrozy na ziemię bez śniegu i ostry wiatr, bo grozi to 
wymarznięciem. Tylko część rolników ubezpieczyła swoje uprawy 
rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy przed szkodą wymarznięcia 
zimowego. 

Proszę pamiętać, że po 1 marca (do listopada) rolnik może wywozić 
na pola obornik pod orkę. Również na pryzmę – i to przez cały rok. 

Nowe wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesie-
nią 2013 r. (oraz wiosną 2014) rolnicy mogą składać do ARR od 15 
stycznia - do 25 czerwca 2014 roku. Obowiązują nowe druki. Stawki 
dopłat są takie same jak w 2013 roku, tj. 100 zł do 1 ha zboża, 160 
zł do 1 ha strączkowych i 500 zł do 1 ha ziemniaków obsadzonych 
zakupionymi kwalifikowanymi sadzeniakami. Tylko do końca lutego 
br. rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę „do paliwa rolniczego” 
- faktury za olej napędowy za okres od 1.08.2013 – do 31.01. 2014 
r. Rolników zainteresowanych przeszkoleniem (kursem) na „wyko-
nywanie zabiegów ochrony roślin” proszę o zgłoszenie do 10 marca 
br. Ważne jest 5 lat. 

Początek roku 2014 skłania do refleksji. Utrzymuje się dobra 
cena skupu mleka. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające 
i rolnicy – producenci trzody chlewnej mają problemy oraz coraz 
większe zniechęcenie. 

Trwa III etap konsultacji dotyczący wsparcia rolnictwa z „PROW 
na lata 2014 – 2020”.
Życzę rolnikom, mieszkańcom nadal „łagodnej zimy” i ciepłej wiosny.
Skoki, 17 luty 2014 r.                   Doradca Rolników - Stanisław Kida

OSOBy BĘDąCE W KRyZySIE, 
BORyKAJąCE SIĘ Z PROBLEMAMI UZALEżNIEń,

KRZyWDZONE, DOZNAJąCE PRZEMOCy DOMOWEJ, 
MAJąCE WŚRóD BLISKICH OSOBy POTRZEBUJąCE 

POMOCy I WSPARCIA PSyCHOSPOŁECZNEGO 
informujemy, że w Skokach na ul. Ciastowicza 11 działa Punkt Infor-
macyjno – Konsultacyjny. 
Można w nim skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psycholo-
gicznych w zakresie problematyki uzależnień i problemów rodzinnych, 
związanych zwłaszcza z przemocą domową. 
Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest w poniższych formach 
i terminach:

PORADy I KONSULTACJE INDyWIDUALNE
Prowadząca: 

Elżbieta Ciećmierowska – psycholog, terapeuta leczenia uzależnień
Terminy przyjęć:

Drugi poniedziałek miesiąca w godz. 8.15 – 12.15
Czwarta sobota miesiąca w godz. 8.00 – 13.00

Najbliższy termin: 28.02.2014r.
GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

Prowadząca: 
Elżbieta Ciećmierowska – psycholog, terapeuta leczenia uzależnień

Terminy spotkań:
Drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 17.30 – 20.00

Najbliższe spotkanie: 24.01.2014r. 
Uwaga: Poradę lub konsultację indywidualną najlepiej umówić wcze-
śniej dzwoniąc pod numer: (61) 8925 828 – numer Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skokach w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, w pozostałe 
dni tygodnia w godz. 7.30 – 15.30
lub (61) 8925 800 wew. 52 - numer Gminnego Koordynatora ds. Uza-
leżnień w czwartki w godz. 8.30 – 12.30 
Regulacje te są spowodowane względami organizacyjnymi umożliwia-
jącymi sprawną obsługę osób zainteresowanych.
Osoby zgłaszające się bezpośrednio do specjalisty będą obsługiwani 
przez nich jedynie w przypadku posiadania wolnego terminu.

PunKt 
inFoRmaCYno–KonSuLtaCYJnY
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SKoCZKi w RYtmiE REaggE
Dwie grupy dzieci, wśród nich Przedskoczki i Skoczki wzięły udział 

w warsztatach taneczno-muzycznych. Weekend warsztatowy nie jest 
niczym nadzwyczajnym w przypadku Grupy Artystycznej Skoczki, ten 
25/ 26 stycznia 2014 był jednak niezwykły. 

Zajęcia prowadzone przez Karinę Olejniczak znaną jako Made-
moiselle Carmel, wokalistkę o afrykańskiej urodzie i temperamencie 
rodem z Czarnego Lądu i akompaniującym jej na pianinie, i akorde-
onie Mateuszem Dońcem (Mam Talent) okazały się „strzałem w 10”. 

W rytmie reagge powstała „Skoczna piosenka” i inne utwory, które 
dzieciaki z powodzeniem i radością prezentowały śpiewająco i tanecz-
nie. Wspólnie z wokalistką i zespołem The Zebras Grupa Artystyczna 
Skoczki zaprezentuje efekty warsztatów podczas spotkania z wolon-
tariuszami podsumowującego 22 Finał WOŚP 31 stycznia 2014 roku. 

Młodym artystom gratulujemy i czekamy na kolejne innowacyjne od-
krycia muzyczne. Warsztaty zorganizowane zostały przy udziale Biblio-
teki w Skokach, instruktorów i rodziców Przedskoczków i Skoczków. 

Biblioteka w Skokach 

niEZwYKłY KonCERt 
SKoCZKÓw

Koncert, który odbył się 31 stycznia 2014 w wykonaniu połączonych 
sił Madmoiselle Carmel & the Zebras i Grupy Artystycznej Skoczki 
okazał się niezwykłym wydarzeniem artystycznym. 

Był to pierwszy występ dzieci z repertuarem w wersji angielskiej 
i polskiej, w rytmie gospel i reagge. Pierwszy, w którym mogliśmy 
podziwiać młodych artystów w nowej odsłonie. Świetnie zaśpiewali 
soliści bardzo dobrze sprawiły się na scenie najmłodsze dzieciaki. Było 

dynamicznie, nowocześnie, młodzieżowo i interesująco. Koncert był 
efektem warsztatów taneczno – wokalnych z solistką Kariną Olejniczak 
i akompaniatorem Mateuszem Dońcem. Zaśpiewaliśmy dla wolonta-
riuszy, podziękowaliśmy im za ich trud kwestowania podczas minionego 
Finału WOŚP oraz dla naszych bliskich. To było fantastyczne przeżycie 
podsumowały koncert Skoczki. Gratulujemy. 

Koncert zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Skokach. 

maCiEJ KuJawa 
- ZwYCiĘZCĄ iX PowiatowEgo 

KonKuRSu woKaLiStÓw 
„gRaJ muZYKa! 2014”

W dniu 1 lutego 2014r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Wokalistów 
„Graj Muzyka!  2014” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej w Wągrowcu.

Jak co roku dzień przed feriami aula wągrowieckiego I Liceum 
Ogólnokształcącego zapełniła się miłośnikami muzyki. Z roku na rok 
zainteresowanie konkursem rośnie, a i poziom jest coraz wyższy. Młodzi 
wykonawcy dopiero na scenie, a nie w zaciszu domowym mogą zdobyć 
doświadczenie; umiejętności kontaktu z publicznością, panowanie nad 
głosem i pokonywanie tremy. To zawsze przydaje się w dorosłym życiu.

Do konkursu przystąpiło 71 osób. Jury w składzie: Mirosława Cieślik, 
Wioletta Kruś i Tomasz Kotwica przez sześć godzin przesłuchiwa-
ło uczestników.

Ze szkół ponadgimnazjalnych jury najbardziej zauroczył skoczanin 
Maciej Kujawa, który wykonał mosh-up dwóch piosenek w swojej 
aranżacji: „Napraw” zespołu Lemon oraz „List do M”- Dżemu.

„Bardzo się cieszę, że wygrałem ten konkurs, składam ukłony organi-
zatorom za to, że młodzi czujący muzykę mają okazję sprawdzania się 
i zdobywania doświadczeń muzycznych. Życzyłbym sobie, aby takich  
konkursów w powiecie, czy gminach  było więcej, bo daje to nam młodym 
muzykom większe możliwości rozwoju.

Gratulacje składam Asi Szymańskiej i Julii Dereżyńskiej, za wyróżnienia 
w tym konkursie – mówił Maciej Kujawa.

Młody muzyk Maciej jest cały czas aktywny na różnych scenach 
muzycznych. Jak co roku włącza się w finał WOŚP, na 22 finale WOŚP 
koncertował ze swoim zespołem BRAINFREEZER w Swarzędzu.

Kolejny jego występ 1 marca w Jarocinie przed Markiem Piekarczy-
kiem z Zespołu TSA, jurorem The Voice of Poland.

tRZECiE uRoDZinY 
w Domu tRoJaCZEK

2 lutego 2014 w święto Matki Boskiej Gromnicznej nasze Trojaczki 
Klaudia, Paulina i Amelia Trzeciak- obchodziły trzecie urodziny. 

Na fotografii od lewej: Klaudia, Paulina i Amelia.
Dziewczynkom i ich rodzicom życzymy dużo pomyślności.
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Zebranie prowadził prezes Alojzy Pacholski. Nie obyło się bez 
załatwienia spraw statutowych, tj. m.in. odczytania sprawozdań 
przewodniczących komisji Koła oraz dyskusji nad nimi. Omówiono 
opłaty za wędkowanie w bieżącym roku oraz przyjęto Plan Pracy 
Koła na 2014. 

Głosu udzielono także gościom obecnym na zebraniu. Burmistrz 
Tadeusz Kłos podziękował za kolejne zaproszenie oraz przedstawił 
pokrótce plan pracy samorządu na obecny rok. Co roku zebranie spra-
wozdawcze jest o okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. W rocz-
nym rankingu zawodników 2013, w kategorii Seniorów najlepszym 
wędkarzem został Andrzej Szymkowiak, przed Karolem Neumannem 
oraz Zbigniewem Pietrzakiem. Najlepszym wśród Juniorów okazał się 
Adrian Dudek, wyprzedzając Tomasza Wełnica i Huberta Jaroszka. 

Swoje odznaczenia przyznał też Zarząd Główny PZW, i tak medale 
„Za zasługi w rozwój wędkarstwa” otrzymali: Jacek Dudek, Marian 
Bałażyk, Karol Neumann, Leonard Laube, Zbigniew Pietrzak oraz 
Roman Tadeusz. Natomiast zaszczytną srebrną odznakę „Za zasługi 
w rozwój wędkarstwa” otrzymał skarbnik Koła Zbigniew Kujawa. 

Po zebraniu, które odbyło się w sali Biblioteki wędkarze udali się 
tradycyjnie do swojej siedziby na poczęstunek. 

Plan Pracy Koła nr 120 PZW w Skokach na 2014:
- 27.04.2014 – zawody na otwarcie sezonu 
- 11.05.2014 – Drużynowe Zawody Spławikowe Rejonu VI
- 25.05.2014 – zawody o tytuł „Mistrza Koła”
- 31.05.2014 – Wędkarski Piknik z okazji Dnia Dziecka
- 28.06.2014 – zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
- 5.07.2014 – zawody „Aktywu Koła”
- zawody gruntowe 
- 21.09.2014 – zawody spinningowe na Warcie
- 26.10.2014 – zawody spinningowe 
Zarząd Koła informuje, iż sprzedaż kart odbędzie się 16 i 23 lutego 

w siedzibie koła, w godz. od 11:00-13:00
Karolina Stefaniak

WaLne ZeBranIe 
CZŁonkÓW pZW

W niedzielę, 9 lutego swoje coroczne Walne Zebranie 
Sprawozdawcze odbyli wędkarze z Koła nr 120 PZW 
w Skokach. W zebraniu udział wzięło 31 członków oraz 
zaproszeni gości w osobie burmistrza Tadeusza Kłosa 
oraz przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu 
Kazimierza Mikołajczaka. 

i miEJSCE 
DLa SołECtwa LECHLin 

w StRZELaniu KuRKowYm
W sobotę 25 stycznia 2014 roku w siedzibie Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Skokach wzięliśmy udział w ,,VII Memoriale braci 
kurkowych Edmunda Maćkowiaka i Stanisława Glinkiewicza”. 
Program spotkania był następujący;
- oddanie honorów fladze narodowej i sztandarowi Bractwa,
- uroczysty apel,
- zawody strzeleckie w różnych kategoriach w tym ,,Memoriał braci 

kurkowych” o puchar przechodni.

W zawodach strzeleckich wzięło udział 13 drużyn. Również i nasza 
wioska wystawiła 2 drużyny składające się po 4 strzelców w każdej dru-
żynie. Każda z naszych drużyn oddała po jednej serii strzałów i najlepsza 
zawalczyła o puchar przechodni. Opłacało się walczyć, gdyż zwycięzcą 
turnieju została nasza drużyna z Lechlina, która uzyskała największą 
sumę punktów w rozgrywce finałowej. I w ten sposób zajęliśmy I miejsce 
w strzelaniu, z czego jesteśmy dumni.

Jako nagrodę główną otrzymaliśmy puchar przechodni, który nasza 
drużyna wygrała dla wiejskiej organizacji, natomiast nagrodę rzeczową, 
którą  uzyskaliśmy dla naszej wioski jest 60 sz. talerzyków deserowych 
z czego się bardzo cieszymy.

Paweł Grabiński 

Powiatowa SPaRtaKiaDa 
LZS

W dniu 2 lutego w Wapnie miała miejsce Powiatowa Spartakiada 
LZS o Puchar Starosty Wągrowieckiego. 

W barwach Gminy Skoki drużyna siatkarek zdobyła złoty medal wy-
grywając mecze z Mieściskiem 2:0 oraz z Wapnem 2:1. W skład drużyny 
weszły: Izabela Fidos, Monika Oksza-Skibińska, Patrycja Kobryś, Daria 
Kucz, Natalia Glapa, Katarzyna Makowska i Małgorzata Kucharska. 

Ten sam sukces odnieśli skoccy siatkarze. Także zdobyli złoty medal, 
wygrywając kolejno mecze z Gołańczą 2:0, Wapnem 2:0 oraz z Dama-
sławkiem 2:1. W składzie drużyny znaleźli się: Radosław Kramer, Piotr 
Słoma, Szymon Jankowski, Łukasz Mioduszewski, Artur Glapa, Aron 
Becker i Bartosz Kramer. 
W konkurencjach indywidualnych Skoki zdobyły następujące miejsca: 
- wędkowanie na sucho – II miejsce i srebrny medal – Paulina Trze-

biatowska.



23

- rzut lotką do tarczy – II miejsce i srebrny medal – Karolina Bawół
- wielobój rekreacyjny – IV miejsce – Karolina Kamińska
- podnoszenie ciężarka 17 kg – IV miejsce – Emanuel Makowski
- rzut przedmiotami do celu – IV miejsce – Marta Jankowska
- rzuty karne do bramki - VI miejsce – Weronika Markiewicz i Wik-

toria Żądło
- przeciąganie liny – V miejsce  drużynowo

W klasyfikacji gmin Skoki zajęły ogólnie IV miejsce. 
Za rok, w 2015 to Gmina Skoki będzie gospodarzem Powiatowej 

Spartakiady LZS. 
Mirosław Piechocki 

w gminiE SKoKi 
PogoDa ZawSZE w CEniE! 

– czyli sezon turystyczny ruszył 
Co tu dużo pisać! Pogoda się udała i frekwencja uczestników także! 

Tak sezon turystyczny rozpoczęła Gmina Skoki oraz Związek Międzyg-
minny Puszcza Zielonka, II już raz organizując z początkiem sezonu 
pieszy marsz pod nazwą „My się zimy nie boimy…”. 

7 km trasa wiodła wokół jez. Rościńskiego. Na start i metę organi-
zatorzy obrali Dworek Pod Złotą Podkową w Skokach. 

Uczestnicy w dwóch grupach, sportowej i rekreacyjnej w promie-
niach słońca obeszli jezioro i zaostrzyli swój apetyt. Na mecie czekała 
pyszna zupa, chleb ze smalcem i ogórkiem, a na koniec kawa i herbata 
przy której to rozlosowano nagrody niespodzianki wśród uczestników, 
którzy w przepisowym terminie zgłosili zwój udział w imprezie. 

Do zobaczenia na szlaku 
Karolina Stefaniak 

„wEłna” PRZYgotowuJE SiĘ 
Do SEZonu wioSEnnEgo

Notatką poświęconą I drużynie Klubu Sportowego „Wełna” zamiesz-
czoną w listopadowym wydaniu „Wiadomości Skockich” informowa-
liśmy, że nasi piłkarze zakończyli rundę jesienną na I miejscu Tabeli 
Pilskiej Klasy Okręgowej. 

Dzisiaj, wracając do tematu z kronikarskiego obowiązku, ale 
i z przyjemności informujemy, że równie pozytywnie (chociaż w tym 
przypadku bez większej zasługi własnej) skocka drużyna rozpoczęła 
zarządzony przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej awansem z sezonu 
wiosennego na 17 listopada 2013 r. mecz z „Włókniarzem” Okonek. 
Drużyna przeciwników oddała ten mecz walkowerem co dało naszej 
reprezentacji 3 punkty. 

Po tym dniu nasi piłkarze zafundowali sobie dłuższą przerwę Gwiazd-
kowo – Noworoczną urozmaiconą spotkaniem wigilijnym zawodników 
i działaczy z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego 
Rady Zbigniewa Kujawy w dniu 14 grudnia 2013 r. 

W okresie tym Zarząd Klubu zadbał o wzmocnienie drużyny i w 
rezultacie w barwach „Wełny” zagrają między innymi: Miłosz Graczyk, 

Krzysztof Gryszczyński, Szymon Kubicki i Jan Lisiecki. 
Ostatecznie, 21 stycznia treningiem na hali zespół pod okiem trene-

ra Tomasza Bekasa rozpoczął przygotowania do rundy rewanżowej. 
Treningi uzupełniają intensywne spotkania sparingowe na boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią z klubami z różnych stron Wielkopolski. W ich 
ramach rozegrano już mecze:
- 01.02. z „Huraganem” Pobiedziska; wynik - 2:0, dla „Wełny”, a strzelcy 

bramek to Arkadiusz Dereżyński i Radosław Modlibowski 
- 08.02. z identycznym wynikiem  (2:0) z „Wełną” Rogoźno, zdobywcy 

bramek: Arkadiusz Dereżyński i Krzysztof Gryszczyński
- 14.02. z „Sucharami” Suchy Las; wynik remisowy - 4:4, strzelcy bra-

mek dla „Wełny”: Arkadiusz Dereżyński – 2, Robert Ludowicz – 1 
i Jakub Ślósarczyk – 1

- 15.02. z „Mieszkiem” Gniezno; wynik remisowy - 2:2, strzelcy bramek 
dla Skoczan: Krzysztof Gryszczyński i Jakub Ślósarczyk

- 19.02. z „Unią” Janikowo; z wynikiem - 4:3, bramki dla „Wełny” 
zdobyli: Arkadiusz Dereżyński, Paweł Smykowski, Krzysztof Grysz-
czyński i Jakub Ślósarczyk

- 21.02. z „Kotwicą” Kórnik zakończony niepowodzeniem naszej dru-
żyny i przegraną z wynikiem 0:1.
Nasza reprezentacja ma przed sobą jeszcze spotkania z zespołami: 

„Pelikan” Niechanowo, „Sparta” Oborniki, i „Czarni” Wróblewo.
Pierwszy mecz w ramach rozgrywek Tabeli Klasy Okręgowej zawod-

nicy „Wełny” rozegrają 29 marca na wyjeździe, a ich przeciwnikiem 
będzie zespół „Iskry” Krajenka.

O spotkaniach naszych piłkarzy, którym  w imieniu współmieszkań-
ców życzymy podobnych sukcesów jak w rundzie jesiennej, a które do-
prowadzą ich do IV Ligi będziemy informować na bieżąco w kolejnych 
wydaniach naszego miesięcznika.

Edmund Lubawy
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DZiEŃ BaBCi i DZiaDKa
Dzień Babci i Dziadka to szczególna chwila, kiedy wnuczęta mogą 

wyrazić miłość, szacunek i przywiązanie do swoich dziadków. Z tej 
właśnie okazji, w piątek 24 stycznia, na zaproszenie dzieci, przybyli 
do naszego przedszkola Babcie i Dziadkowie. 

W trakcie uroczystości nasi goście mogli podziwiać swoje pociechy 
w różnych formach artystycznych.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Dzieci 
obdarowały swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami, 

uRoCZYStoŚCi Z oKaZJi 
Dnia BaBCi i DZiaDKa

W dniach od 20 do 22 stycznia w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa 
Łąka” w Jabłkowie zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. W każdym naszym oddziale – w Jabłkowie, w Rejowcu i w 
Łosińcu frekwencja była bardzo wysoka. 

Wszystkie grupy z naszego przedszkola przygotowały przedstawienia 
jeszcze nawiązujące do minionych Świąt Bożego Narodzenia połączone 
z życzeniami dla naszych Kochanych Babć i Dziadków. Dzieci śpiewały 
i tańczyły z dużą radością dla ukochanych i najbliższych sercu osób! 
Dla każdej Cudownej Babci i każdego Uroczego Dziadka, dzieci przy 
pomocy wychowawczyń przygotowały upominki, wkładając w ich przy-
gotowania mnóstwo pracy i serca. 

Nasze Kochane Babcie i Dziadziusiowie nie kryli wzruszenia. Rów-
nież i my dołączamy się do życzeń dzieci i życzymy wszystkim Babciom 
i Dziadkom dużo zdrowia i radości. 

gimnaStYKa KoREKCYJna 
w PRZEDSZKoLu 

W poniedziałek, dnia 27 stycznia 2014 roku w Przedszkolu Publicz-
nym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie po raz drugi odbyły się zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej. 

Zajęcia te prowadzi Pan Darek, specjalista do zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej. Atmosfera na zajęciach jest  życzliwa, co sprzyja otwarto-
ści i zaangażowaniu dzieci. Prowadzący w umiejętny sposób nawiązał 
kontakt nie tylko z dziećmi, ale i Gronem Pedagogicznym.  Zajęcia 
bardzo nam się podobają. Panuje na nich ciepła atmosfera oraz wspa-
niała, niezapomniana zabawa. 

Agnieszka Kokowska

aCH, Co to BYł Za BaL!
Balik karnawałowy to wspaniały sposób na dobrą zabawę. W dniach 

29 - 30 stycznia br. w naszym przedszkolu odbyły się baliki karna-
wałowe. 

W Łosińcu odbył się bal z udziałem Rodziców, którzy także mieli za 
zadanie przebrać się. Księżniczki, Baby-Jagi, Kowboje, Piraci, Biedron-
ka, Pszczółka, Zajączek, Koty, Dzwoneczek, Pasterz, Raper, Czerwony 
Kapturek - to uczestnicy pląsów i harców. Zabawy odbywały się w pięk-
nie przystrojonych salach. Dodatkową atrakcją balu były postacie ze 
znanych bajek – Królewna Śnieżka i Czarownica, które poprowadziły 

imprezę w Łosińcu, Kotka i Sportowiec, którzy poprowadzili zabawę 
w Rejowcu oraz  dwa Krasnale, prowadzący bal w Jabłkowie.

Dobra zabawa i towarzyszący jej dobry nastrój nie miał końca, co 
szczególnie można było zauważyć podczas konkursów. A tych było 
niemało! Emocje trzymały górę zwłaszcza, że zabawy ruchowe cha-
rakteryzowały się zmianom dynamiki i tempa muzyki, co zwiastowało 
balowy nastrój. Na zakończenie balu każdy uczestnik zabaw otrzymał 
kolorowy balon.

Załączone zdjęcie znakomicie oddają nastrój panujący tego dnia 
w naszym przedszkolu.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny bal karnawałowy!
Justyna Korczak- Sękowska i Dorota Kozłowska
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zaprosiły na poczęstunek, a następnie do wspólnej zabawy przy muzyce. 
Atmosfera uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony 
gości nie było końca.

Wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie 
i zorganizowali słodki poczęstunek składamy serdeczne podziękowania

BaLiK KaRnawałowY
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla 

dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla nich 
bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. W naszym przedszkolu także odbył się taki bal. 

W odświętnie udekorowanych salach, w ciekawych, kolorowych ko-
stiumach, wszystkie przedszkolaki bawiły się przy rytmach różnorodnej 
muzyki, jak przystało na prawdziwy bal. Zabawa przebiegała w miłej 
i radosnej atmosferze. Muzyka i tańce przeplatane były zabawami 
i konkursami. Gdy tancerze poczuli się bardzo zmęczeni Pan Wodzirej 
ogłosił  przerwę na posiłek – oczywiście słodycze i soczek. 

Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który 
nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolo-
rowo i zabawnie. 

Co DaLEJ w PRZEDSZKoLu??
Przedszkole ma koncepcję pracy, która jest na bieżąco modyfiko-

wana. Rodzice zostali z nią zapoznani na zebraniach, jej treść jest 
również wywieszona w holu przedszkola.

imPREZa waLEntYnKowo – 
KaRnawałowa

31 stycznia, tuż przed feriami, Rada Samorządu Uczniowskiego 
zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli na ostatnią imprezę  
w I semestrze - zabawę walentynkowo-karnawałową. 

Uczniowie już tydzień wcześniej rozpoczęli przygotowania do tego 
szczególnego dnia. Przygotowana została specjalna skrzynka, do której 
można było wrzucać walentynki dla swojego wybranka lub wybranki. 
Nie zapomniano również o odpowiedniej dekoracji gazetek ściennych 
w klasach i na korytarzach – wszędzie pojawiły się ozdoby w kształcie 
serc. Postanowiono również uatrakcyjnić obchody walentynek przygo-
towując Mini Playback Show. 

O godzinie 10:00 uczniowie zebrali się w przygotowanej sali i z  nie-
cierpliwością czekali na rozpoczęcie imprezy. Po przywitaniu, Amorki 

Samorządu Uczniowskiego rozdały kartki walentynkowe. Było przy 
tym dużo radości i ciekawości, bo wiele "walentynek" było anonimo-
wych. Nie zabrakło też karteczek sympatii dla nauczycieli. Następnie 
przeprowadzono  Mini Playback Show. Konkurs polegał na wcieleniu 
się w wykonawców znanych piosenek o tematyce miłosnej. Uczestnicy 
musieli naśladować wygląd, gestykulację i ruchy ust prawdziwych ar-
tystów tak, by widzowie słuchający puszczanego z taśmy utworu mieli 
złudzenie, że oglądają występ oryginalny. Nasi artyści okazali się bardzo 
dobrze przygotowani pod względem choreograficznym, artystycznym, 
pod względem imitacji śpiewu, a także odpowiednio dobranych stro-
jów. Konkurs przebiegał w miłej, radosnej i tanecznej atmosferze, a  
jury w składzie: p. Małgorzata Przybysz, p. Ilona Dembińska-Wilk, p. 
Tomasz Jarzembowski miało nie lada kłopot, by wyłonić zwycięzców. 
Po burzliwych obradach przyznano nagrody w dwóch kategoriach 
wiekowych I-III i IV-VI. Wyniki przedstawiały się następująco: 

Klasy I-III:
I miejsce klasa II i klasa III
II miejsce klasa I
Klasy IV-VI
I miejsce klasa VI
II miejsce klasa IV
III miejsce klasa V
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Następnie uczniowie i nauczyciele bawili się wspólnie, wspaniale 

tańcząc przy dobrej muzyce. Nie zabrakło przy tym pomysłowych 
strojów i dobrego humoru! Tegoroczna zabawa karnawałowa należała 
do udanych. 

Joanna Tomczak

PoDSumowaniE i SEmEStRu 
RoKu SZKoLnEgo 2013/2014
Półmetek roku szkolnego 2013/2014 już za nami, przyszedł czas na 

podsumowanie efektów wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Jak 
zawsze, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, godnie repre-
zentowali swoją szkołę i gminę osiągając wiele sukcesów w nauce, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach. Pod-
sumowania dokonały 31 stycznia na uroczystym apelu Pani dyrektor 
Sławomira Kędziora i Pani wicedyrektor Małgorzata Przybysz, które 
wręczyły uczniom dyplomy i przypinki z napisem „Uczeń na medal” 
za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

Do grona najlepszych należą:
Klasa I: 
Oliwia Woźniak, zachowanie bardzo dobre 
Amelia Gier, zachowanie bardzo dobre
Kacper Kryskowiak, zachowanie bardzo dobre
Klasa II:  
Mikołaj Nawrocki, zachowanie bardzo dobre 
Patrycja Tomaszewska, zachowanie wzorowe

Dokończenie na str.26
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Klasa VI: 
Natalia Dudek, średnia 4,88, zachowanie wzorowe 
Wiktoria Klimczak, średnia 4,88, zachowanie wzorowe
Wyróżniona została także Joanna Łukasik, która otrzymała dyplom 

za poprawę wyników z matematyki. Dodatkowo nagrodzono klasy, 
które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce. Klasyfikacja przedstawia się 
następująco: „Najlepsi Humaniści” to uczniowie klasy IV, ze średnią 
4,0. „Najlepszymi Anglistami” okazała się klasa V, ze średnią 4,15. 
Natomiast „Najlepszymi Sportowcami” klasa VI, która osiągnęła 
średnią 5,2. 

Najlepszym gratulujemy osiągniętych wyników, a tym którzy „przy-
snęli” w I semestrze, życzymy rychłego przebudzenia i dołączenia do 
grona szczycącego się tytułem „Ucznia na medal”. 

Podsumowujący apel stał się także okazją do podziękowania szkol-
nym wolontariuszom za chęć działania, tworzenia i zmieniana na 
lepsze otaczającego nas świata, za aktywne uczestnictwo w życiu naszej 
społeczności oraz za zrozumienie sensu i potrzeby misji społecznej 
jaką  jest wolontariat. 

Wyróżnieni Wolontariusze to: Drewicz Wiktoria, Dudek Natalia, 
Klimczak Wiktoria, Konowalska Weronika, Nawrocka Klaudia i Pa-
chowicz Monika. 

Joanna Tomczak 

Dokończenie ze str.25

miStRZoStwa Powiatu 
wĄgRowiECKiEgo w PiłCE 

SiatKowEJ DZiEwCZĄt
W środę 29 stycznia br. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olim-

pijczyków w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatko-
wej Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów: Gimnazjum 
z Damasławka reprezentowały dwa zespoły, Gimnazjum nr 3 Gminy 
Wągrowiec z Rąbczyna, Gimnazjum nr 1 z Wągrowca oraz dwa zespoły 
z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach – 

zespół I
II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 

– zespół II
III miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-

nazjum w Damasławku- zespół I
IV miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkie-

wicza w Rąbczynie
V miejsce Gimnazjum Nr 1 w  Wągrowcu
VI miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-

nazjum w Damasławku- zespół II

Reprezentacja naszej szkoły:
I zespół: Justyna Bartkowiak, Blanka Kopydłowska, Kamila Podraza, 

Marta Dudzińska, Karolina Połczyńska, Karolina Gasińska, Zuzanna 
Rychlicka, Ewelina Szymańska, Katarzyna Hepner, Julia Kaczyńska, 
Anna Wocińska, Małgorzata Repczyńska.

II zespół: Anna Kostecka, Michalina Krzymieniewska, Izabela Paw-
licka, Anna Frąckowiak, Klara Burzyńska, Wiktoria Kincel, Natalia 
Stożek, Paulina Andrzejewska, Dominika Jasińska, Izabela Klewen-
hagen, Patrycja Ćwiertniak.

Opiekunowie: Elżbieta Chojnacka, Hanna Węglewska

miStRZoStwa Powiatu 
wĄgRowiECKiEgo w PiłCE 

SiatKowEJ CHłoPCÓw
W środę 30 stycznia br. w hali Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olim-

pijczyków w Skokach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatko-
wej Chłopców. W rozgrywkach wzięły udział 4 zespoły: Gimnazjum 
z Damasławka , Gimnazjum z Rąbczyna, Gimnazjum z Wągrowca 
oraz Gimnazjum ze Skoków.

Turniej rozegrany został systemem „ każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów do 21 punktów, trzeci set do 15 punktów.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów Gim-

nazjum w Damasławku
II miejsce Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej
III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
IV miejsce Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec im. Henryka Sienkie-

wicza w Rąbczynie
Reprezentacja naszej szkoły: Denis Grabiszewski, Hubert Łuka-

szewski, Maciej Konieczka, Patryk Zamecki, Bartosz Szymaś, Patryk 
Pendziński, Kamil Jakubowski, Krystian Nowak, Adrian Zamecki, 
Bartosz Belter, Patryk Szwed.

Opiekun: Wiesław Sierzchuła

oSiĄgniĘCia HumaniStÓw
Skoccy gimnazjaliści w połowie stycznia, na dwa tygodnie przed fe-

riami, zakończyli pierwszy  semestr roku szkolnego 2013/2014. Znaczna 
część tego okresu przeznaczona była oczywiście na realizację procesu 
edukacyjnego, jednakże część uczniów tradycyjnie nie poprzestaje na 
tym, ale znacznie poszerza swoją wiedzę i doskonali różnego rodzaju 
umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych, które zwykle skutkują  udzia-
łem w różnorodnych konkursach przedmiotowych. Dzisiaj z satysfakcją 
przekazuję informację o osiągnięciach naszych gimnazjalistów w kon-
kursach humanistycznych: Edward Surdyk, kl.3 – I miejsce w Konkursie 
Recytatorskim „Głos Poezji” organizowanym przez Bibliotekę Publicz-
ną w Skokach; Weronika Sydow, kl.2  - I miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Gwary Poznańskiej „Jezdym Poznańsko Pyra” (Zespól 
Szkół w Tulcach)  oraz IV miejsce w Konkursie Historycznym „Życie 
i twórczość Adama Mickiewicza” (Gimnazjum w Żelicach); Franciszek 
Dukszta kl.1 – III miejsce w Konkursie Recytatorskim „Złoty Klon” 
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( MDK w Łeknie) oraz III miejsce w Konkursie Recytatorskim „Tu-
wim na poważnie i mniej poważnie” (LO w Biedrusku). Natomiast po 
rywalizacji w etapie powiatowym  Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
rozgrywanym tym razem  w Zespole Szkół w  Gołańczy do dalszego 
etapu spośród 69 uczestników zakwalifikowali się: Anna Surdyk, Daria 
Szwed, Edwin Borkowski  i Edward Surdyk.

Iwona Migasiewicz

noC FiLmowa w gimnaZJum
W nocy z 24 na 25 stycznia 2014 r. odbyła się w naszej szkole Noc 

Filmowa. Uczestnikami tej niezapomnianej przygody byli uczniowie 
klas 1C i 1D z wychowawczyniami: panią  Beatą Cibail i panią Małgo-
rzatą Dudek . Towarzyszył nam także przesympatyczny ksiądz Bartosz 
Gallas. Po przerobieniu sal lekcyjnych na sale kinowe, podzieliliśmy się 
na trzy grupy, by możliwe było oglądanie różnych filmów. 

Repertuar dzielił się na trzy kategorie filmowe: horrory, komedie 
i filmy różne gatunkowo. W klasie 1-3, gdzie odbyła się projekcja 
horrorów, można było obejrzeć filmy pt.,, Mama", ,,Martwe Zło" oraz 
,,Obecność". Piętro wyżej,  tj. w sali 2-2 oglądano komedie pt.,,Mil-
lerowie", ,,Stażyści" i ,,Tenacio Us", a jeszcze wyżej, w sali 3-2  filmy 
różne gatunkowo pt.,,Most do Therabithii" i ,,Pitch Perfect". Większość 
z nas wybrała horrory. 

Po obejrzeniu pierwszego filmu wszyscy poszliśmy do klasy 2-3 gdzie 
czekała na nas pizza. Ksiądz Bartek zorganizował konkurs, który pole-
gał na zjedzeniu kawałka pizzy w jak najkrótszym czasie. Do rywalizacji 
stanęło po kilka osób z obu klas. Ostatecznie wygrał Konrad  Pachowicz  
z 1C. Po kolacji wróciliśmy do oglądania filmów. Seanse zakończyły 
się około 2 nad ranem. 

Zmęczeni i zadowoleni, ale jednak z sercem pełnym strachu poszli-
śmy spać. Rankiem uporządkowaliśmy sale i rozeszliśmy się do domów. 
Wszyscy uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że była to jedna z ciekaw-
szych nocy w ich życiu. Mamy nadzieję, ze nie ostatnia. Bardzo dzięku-
jemy naszym opiekunom za poświęcenie czasu swoim wychowankom.

Anna Zrobczyńska -Kl. I c

ŻYwa PamiĘć o PatRiotaCH
31 stycznia br. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum wzięli 

udział w obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Uroczystość uświetnili goście- przedstawiciele skockiego koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Skokach wraz z nauczycielami.

O godzinie 10.00 rozpoczął się uroczysty apel przybliżający wydarze-
nia tamtych dni. Widzowie z zainteresowaniem obejrzeli pantomimę 
przygotowaną przez Teatr "Iluzja" pod opieką p. E. Słomy. Młodzi 
aktorzy niezwykle sugestywnie pokazali historię walki o włączenie 
Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego. Następnie pan 
Stanisław Kinal ciekawie opowiedział historię sztandaru Towarzystwa. 
Nastrój podkreślała scenografia wykonana przez p. B. Dembińską.

Po zakończeniu  części oficjalnej rozpoczął się turniej międzyklaso-
wy. Jego celem było przybliżenie uczniom wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim w formie zabawy. Klasy rywalizowały w konkursie wiedzy 
o Powstaniu przygotowanym przez p. A. Surdyka przy wsparciu p. G 
Samola. Mogły również wykazać się umiejętnościami plastycznymi przy 

tworzeniu sztandaru oddziału powstańczego. Dużo emocji wywołał 
konkurs na wykonanie pieśni patriotycznej. Można było również wyka-
zać się umiejętnościami strzeleckimi. W siedzibie Bractwa Kurkowego 
wytypowani uczniowie rywalizowali o miano najlepszego strzelca. 

Przed trudnym zadaniem zostało postawione jury w składzie: p. 
I Migasiewicz, p. B. Dembińska, p. I Węglewska oraz uczennice- A. 
Frąckowiak i A. Krych, ponieważ wszyscy biorący udział w konkursie 
wykazali się dużymi umiejętnościami i ogromnym zapałem. 

Z zapartym tchem oczekiwali na wynik rywalizacji. Zwycięzcą została 
klasa IId pod opieką wychowawcy- p. A. Dorawy. 

W trakcie uroczystości można było zwiedzić wystawę pt."Życie 
codzienne w początkach XX w.". Zgromadzono tam przedmioty, dziś 
już często nieużywane,  których przeznaczenie i nazwy zatarły się w 
pamięci. Uczniowie dowiedzieli się do czego służyły binokle, mufka 
czy dusza w żelazku. Zorganizowanie wystawy było możliwe dzięki

 p. I. Migasiewicz, p. D. Mrozińskiej i pp. Samolom, którzy dostarczyli 
wiele cennych eksponatów.

Nad całością uroczystości czuwały; p. D. Mrozińska, p. R. Hamulczyk 
i p. D. Senger.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy pomogli 
przygotować obchody 95.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Dzięki takim inicjatywom żywa jest pamięć o patriotach, dzięki 
którym nasza mała ojczyzna jest dziś częścią państwa polskiego. 

Renata Hamulczyk

5tH EngLiSH maRatHon 
w naSZYm gimnaZJum

Po raz piąty odbył się w naszym gimnazjum maraton języka an-
gielskiego.

Gdy większość naszych uczniów oddawała się błogiemu lenistwu pod-
czas minionych ferii zimowych, grupa kilkunastu uczniów postanowiła 
solidnie popracować. W środę,12 lutego wstawili się punktualnie, by 
rano o 9 rozpocząć trwający do godziny 19 maraton języka angielskiego. 

Po przeanalizowaniu stron teoretycznych, przystępowali do łami-
główek gramatyczno-leksykalnych w języku Szekspira. Podczas tych 
10 godzin wytężonej pracy umysłowej, z kilkoma krótkimi przerwami 
na rozprostowanie kości i jednej dłuższej na obiad, o który zadbał 
pan dyrektor Sierzchuła, młodzi,ambitni ludzie przeanalizowali 11 
stron ponadprogramowej gramatyki i rozwiązali 35 zadań, ćwiczeń 
i zagadek po angielsku. W międzyczasie, dla urozmaicenia i odmiany 
pochylili się także w zadumie nad 5 przypowieściami w oryginale, wy-
słuchali anegdot ustnych oraz konwersowali w ich ulubionym języku. 
Młodzież była na mecie bardzo zmęczona, ale i usatysfakcjonowana 
swoim dokonaniem. Gratulacje!

Oto lista 17 Wspaniałych: J. Bartkowiak, D. Drews, I. Druciarek, F. 
Dukszta, D. Dziel, W. Grynia, P. Jankowski, M. Kerntopf, D. Krupa, 
W. Mucha, J. Nowicka, M. Paczyńska, N. Stożek, W. Sydow, K. Szcze-
paniak, D. Szwed, M. Tyl.

Maraton przygotowała i poprowadziła jego inicjatorka, Rena-
ta Rudna.
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„CZy MnIe jesZCZe paMIĘtasZ?”

skokI i skoCZanIe 
w starym obiektywie

Na zdjęciach – patrząc od lewej 
strony I rzędu od dołu upamiętnieni 
zostali: 
Klasa 3 a 
W centrum nauczyciel i wychowaw-
ca klasy Mieczysław Fertsch, z zami-
łowania lutnik, muzyk i rzeźbiarz.
I rząd: Dorota Kawczyńska, Maria 
Rochowiak, Irena Smacha, Halina 
Nowakowska, Bogdan Mazurek, 
Andrzej Witkowski, Lucjan Walko-
wiak i Ryszard Korczak  
II rząd: Maria Patelska, Anna Gra-
czyk, Ewa Chwiałkowska,. Bożena 
Ćwiertniak, Jadwiga Sadowska, 
Jolanta Giersig, Maria Tafelska 
i Anna Wiśniewska 
III rząd: Teresa Szwarc, Kazimiera 
Derdziak, Ewa Loręcka, Maria 
Szczerska, Stanisław Grzegorzewski, 
Bogdan Loręcki, Marian Błocho-
wiak i Bernard Połczyński 
IV rząd: Włodzimierz Sapieja, 
Wojciech Glapan, Michał Anioł, 
Wojciech Glinkiewicz, Lech Gołem-
bowski, Zdzisław Kotecki, Stanisław 
Bałażyk i Emilia Łukasik

Klasa 3b
I rząd: Jerzy Grzegorzewski, Józef 
Kapusta, Jan Stoiński, Edmund Ge-
bler, Antoni Wiśniewski, Aleksander 
Konieczka i Jan Kaczkowski
II rząd: Anna Wasilewska, Urszula 
Frąckowiak, Barbara Cholewińska, 
Elżbieta Michalska, Barbara Kmie-
cik, Urszula Wocińska, Krystyna 
Kielma i Maria Adamowicz 
III rząd: Jadwiga Ranke, Hieronim 
Matelski Danuta Seyda, Janina 
Gajewska, Tadeusz Maćkowiak, 
Gabriela Frydrychowska, Teresa 
Otto, Izydor Kołaczkowski, Wiesła-
wa Witkiewicz i Maria Zawidzka. 
IV rząd: Ryszard Szymkowiak, 
Michał Nowak, Roman Graczyk, 
Jerzy Gapiński, Alojzy Pacholski, 
Maciej Ciałkowski i Henryk Sznaj-
der oraz nauczyciel i wychowawca 
klasy, a zarazem wychowawca kilku 
pokoleń młodych Skoczan Stefania 
Kobus

Edmund Lubawy

Spełniając prośbę kilku kolegów z klas 3 roku szkolnego 1957/1958 w naszym cyklu „Skoki i Skoczanie w starym 
obiektywie” dzisiaj publikujemy ich pamiątkowe zdjęcia wykonane w czerwcu 1958r. 


