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z wizytą w bardowick
Spotkanie odbyło się pośrod-

ku, czyli w Bardowick. Głów-
nym tematem było wypracowa-
nie nowego modelu kontaktów 
i współpracy międzynarodowej. 
Podpisano aneks do obowiązującej 
trójstronnej umowy partnerskiej, 
którego głównym założeniem jest 
powierzenie animacji współpracy 
partnerskiej inicjatywie społecznej 
mieszkańców, organizacji oraz 
stowarzyszeń działających na tere-
nie gmin partnerskich, tym samym 
zdjęto obowiązek organizacji kon-
taktów partnerskich z samorządów 
gmin, które w obecnej chwili mogą 
na miarę swoich możliwości wspie-
rać inicjatywy swoich mieszkańców. 

Na pamiątkę dotychczasowej 
współpracy partnerskiej przed 

urzędem gminy w Bardowick 
przedstawiciele trzech gmin zasa-
dzili pamiątkowe drzewo. 

W programie wyjazdu był też 
udział w corocznym Balu Korzon-
kowym, tj. tradycyjnej zabawie 
kończącej czas zimowej przerwy 
w pracach polowych, z ceremonią 
koronacji nowej miss, zwanej we-
dług tradycji regionalnej „królową 
korzonkową”, która przez okres 
roku (aż do następnego balu), bę-
dzie uświetniać swoją obecnością 
wszystkie ważne lokalne uroczy-
stości. Nowo wybranej Królowej 
swoje gratulacje i słodki upo-
minek złożył Zbigniew Kujawa 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Skoki. 

Karolina Stefaniak

W dniach 7-9 marca 2014 sześcioosobowa grupa mieszkańców 
Gminy Skoki wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami 
zagranicznych gmin partnerskich: Drechterland w Holandii i 
Bardowick w Niemczech. 

Ósmy koncert
 8 marca

Żółte tulipany, wspaniała publiczność i artyści znani, i lubiani 
czyli Dzień Kobiet w Skokach. Wielu bywalców imprezy twierdzi, że 
to wyjątkowe muzyczne spotkanie to już tradycja. Rzeczywiście od 
2007 nieprzerwanie każdego roku w skockiej hali odbywa się koncert 
z okazji Święta Pań, nie tylko dla pań.

robert Janowski z zespołem 
w skokach

Dokończenie na str.2
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Dokończenie ze str.1
Dotychczas zagrane zostały następujące koncerty: „Dla was gramy 

piękne damy” – artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu (2007), Ire-
na Jarocka oraz artyści poznańskiego teatru(2008), Jacek Wójcicki 
i poznańscy artyści Teatru Muzycznego(2009), Krzysztof Krawczyk 
z zespołem(2010), Czerwone Gitary(2011), Marek Torzewski z zespo-
łem( 2012), Waldemar Malicki w programie „Malicki przegięty plus 
trzy talenty”(2013). Tegoroczną gwiazdą był Robert Janowski i jego 
przyjaciele z telewizyjnego programu „Jaka to melodia”.

Każdy z tych koncertów inaczej zapisał się w naszej pamięci. Wiele 
pięknych chwil i muzycznych wzruszeń zachowaliśmy we wspomnieniach.

W sobotnim koncercie 2014 soliści: Robert Janowski, Agata Dąbrow-
ska i Zbigniew Fil zaprezentowali piękne głosy. Zaśpiewali nastrojowo, 
momentami z przytupem. Najchętniej oklaskiwane były utwory nale-
żące do złotych polskich i światowych przebojów. Niektórzy widzowie 
wybrali się w podróż rakietą, aby wspomnieć czas PRLu. Brawa dla 
muzyków, akustyka i pary tanecznej. Sławomir Turski – tancerz w pro-
gramie „Taniec z Gwiazdami” był partnerem Otylii Jędrzejczak. Dzięki 
tancerzom koncert zmieniał się w sympatyczne widowisko.

Z podziękowaniem dla widzów 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Wraz z nastaniem pięknej wiosennej pogody strażacy odnotowują 
zwiększony udział w zwalczaniu pożarów i nieużytków rolnych. Skoccy 
strażacy, w samym tylko miesiącu marcu, interweniowali 10 razy do 
tego typu zdarzeń, a w skali kraju interwencje te liczy się już w tysiącach 
interwencji! 

Na tak nieodpowiedzialne zachowanie społeczeństwa wpływa błędny 
stereotyp dotyczący wypalania traw. Wypalający nie zdają sobie sprawy 
jakie konsekwencje, często nieodwracalne dla środowiska, niesie za sobą 
ten proceder. W pożarach spowodowanych wypalanie traw i zarośli giną 
nie tylko zwierzęta i mikroorganizmy, ogień wyjaławia także glebę. Nie-
stety zdarzają się też przypadki, że w tego typu pożarach giną ludzie!!!

Osoba, która dopuszcza się wypalania trawy musi liczyć się z konsekwen-
cjami prawnymi. Regulują to odpowiednie ustawy i akty prawne m.in.:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880) określa:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze 
aresztu albo grzywny. 

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011r. 
Nr 12, poz. 59 z późn.zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właści-

ciela lasu lub nadleśniczego, 
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK JEDNEJ, 
NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI BARDZO ŁATWO STRACIĆ 

DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA, ALE I... SAMO ŻYCIE
Piotr Kaczmarek

Wiceprezes OSP Skoki

wyPaLanie traw - 
to wiosenna PLaGa!!!

SPOTKANIE STRAŻAKÓW 
W sobotę 22 lutego odbyło się spotkanie sprawozdawcze Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Lechlinie. W spotkaniu udział wzięli Dariusz 
Lipczyński – Prezes Zarządu Miejsko Gminnego w Skokach i Marek 
Gramza – Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Sko-
kach oraz bracia strażacy. 

Do OSP w Lechlinie należy 28 członków. Nasi druhowie otrzymali 
zaświadczenia o ukończeniu kursów na dowódców jednostki oraz 
ratownictwa technicznego.  

Prezes Zarządu Gminnego Dariusz Lipczyński przekazał naszej 
jednostce pięć hełmów strażackich, aby służyły w czasie wyjazdów 
i działania naszych strażaków. 

Paweł Grabiński
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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. 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kubińska Oliwia 18.02.2014 r. 
Zaleśkiewicz Filip 12.02.2014 r.
Mleczek Marianna 20.02.2014 r. 
Wiktorowski Marcel 02.03.2014 r. 
Podkalicka Zuzanna Maria 28.02.2014 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:
Rybicki Adam i Gorzelak Milena Teresa  
Wojciechowski Jakub i Ludwiczak Paulina Anna
Gruchała Tomasz Bartłomiej i Zaganiaczyk Karolina
Kozłowski Łukasz Jarosław i Ogórkiewicz Weronika Maria 
Jarzyński Tomasz i Nikodem Iwona 
Bajsarowicz Piotr i Wieczorek Daria Magdalena 
Pisarek Dariusz Adam i Łosiniecka Agnieszka Małgorzata 
Hagdan Szymon i Ciachla Aneta  

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:

Muzolff Tadeusz ur. 1947 r.- Rościnno zm. 17.02.2014 r. 
Rzepczyk Krystyna Joanna ur. 1936 r. – Skoki zm. 18.02.2014 r. 
Liberska Krystyna Feliksa ur. 1952 r. – Potrzanowo zm. 21.02.2014 r. 
Koteras Kajetan Wolfgang ur. 1946 r. – Roszkowo zm. 21.02.2014 r. 
Kopała Alina Maria ur. 1955 r. – Bliżyce zm. 26.02.2014 r. 
Łączyński Tadeusz ur. 1929 r. – Budziszewice zm. 02.03.2014 r. 
Jabłkowski Henryk ur. 1936 r. – Lechlin zm. 05.03.2014 r. 
Korzanowska Mariola Barbara ur. 1970 r. – Skoki zm. 06.03.2014 r. 
Dudzińska Czesława ur. 1937 r. – Skoki zm. 07.03.2014 r. 
Grzechowiak Klaudia Katarzyna ur. 1975 r. – Chociszewo zm. 
09.03.2014 r.

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

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych z tytu-
łu podatku dochodowego od osób fizycznych, wzorem 
lat poprzednich pracownicy Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, będą 
pełnić dyżur w dniu 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.

UWAGA!!!
NOWE KONTA BANKOWE

Od 1 stycznia 2014 roku wpłaty albo należności i zobowiazania 
z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, 

dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego 
prosimy kierować na rachunek bankowy 

BS Gniezno o/Skoki o numerze
43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bankowy 
BS Gniezno o/Skoki o numerze

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

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

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET
Prowadząca: 

Elżbieta Ciećmierowska – psycholog, terapeuta leczenia uzależnień
Terminy spotkań:

Drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 17.30 – 20.00

Uwaga: 
Poradę lub konsultację indywidualną najlepiej umówić wcześniej 
dzwoniąc pod numer: (61) 8925 828 – numer Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej 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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STRUKTURA DEMOGRAfICZNA LUDNOŚCI 
Na dzień 31 grudnia 2013r. w Mieście i Gminie Skoki zamieszki-

wało 9266 osób, w tym 9091 zameldowanych na pobyt stały oraz 175 
zameldowanych na pobyt czasowy. 

Spośród ogółu mieszkańców, 4133 osób zamieszkiwało w mieście, 
a 5133 na terenie wiejskim. 4659 spośród nas stanowiły kobiety, a 4607 
mężczyźni. 

Dla porównania, w dniu 31.12.2012r. w Mieście i Gminie Skoki 
zamieszkiwało łącznie 9 258 osób, w tym 9 049 stanowiły osoby zamel-
dowane na pobyt stały, a  209 osoby zameldowane na pobyt czasowy. 

W roku 2013 nasi mieszkańcy zawarli 96 związków małżeńskich. 
Urodziło się 115 młodych Skoczan, w tym 59 dziewczynki i 56 chłopców. 
Zmarło 93 z pośród nas, w tym 48 kobiet i 45 mężczyzn.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2013r. 
626 osoby spośród naszych mieszkańców pozostawały zarejestrowane 
jako poszukujący pracy, w tym 501 osoby bez prawa do zasiłku. Rok 
wcześniej, tj. 31.12.2012 liczby te wynosiły odpowiednio 653 i 502.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dniu 31.12.2013r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało 

łącznie 370 dzieci. Z pośród nich: 188 dzieci korzystało z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. Równocześnie 
68 dzieci uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego 
w Potrzanowie, a 114 dzieci objętych było edukacją przedszkolną 
w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie z filiami 
w Łosińcu i w Rejowcu. 

Obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej objętych 
było łącznie 619 uczniów, z czego 451 uczniów uczęszczało do Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, natomiast  168 
uczniów pobierało naukę w Szkole Podstawowej w Jabłkowie z filiami 
w Lechlinie, Pawłowie Skockim i Rejowcu, dla której organem prowa-
dzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne „ Tęcza”. 

Do Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uczęsz-
czało 292 uczniów. 

OPIEKA SPOŁECZNA
W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację 

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wypłacił kwotę 
803.556 zł, z tego na:
• zasiłki stałe dla 34. osób 165.049 zł
• zasiłki okresowe dla 47 osób 103.283 zł
• zasiłki celowe dla 323 osób 173.831 zł
• opłatę za usługi opiekuńcze dla 30 osób 168.435. zł
• opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób 301.156 zł
• dożywianie w formie zasiłków celowych  dla 130 osób 32.910 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił dla 373 dzieci dożywianie 
w placówkach oświatowych.

Na realizację świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomoc Społecznej 
wypłacił kwotę 2.609.339 zł, z tego na:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych 1.606.149 zł
• zasiłki pielęgnacyjne dla 292 osób 536.418 zł

• świadczenia pielęgnacyjne dla 67 osób 350.372 zł
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 94 osób 
94.000 zł

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2013 
wydatkowano kwotę 436.449 zł.

Łączna suma wypłaconych w roku 2013 dodatków mieszkaniowych 
dla 61 uprawnionych rodzin wyniosła 135 743 zł.

KULTURA 
Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2013r. po-

siadała 202 sztuk materiałów audiowizualnych i 21363 woluminów, 
z czego 1.431egzemplarzy za sumę 21.467 zł zakupiono w roku 2013. 
Na dzień 31.12.2013r. w Bibliotece zapisanych było 1093 czytelników, 
a liczba wypożyczonych w 2013 książek wyniosła 18.222 egz. W czytelni 
skorzystano z 270 pozycji.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wągrowcu w roku 2013 na terenie Miasta i Gminy Skoki odnotowano 
80 zdarzenia wymagające interwencji Straży Pożarnych. Na sumę tych 
zdarzeń składało się 15 pożarów i 63 miejscowych zagrożeń, w tym 
wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi i z usuwaniem skutków 
huraganów – 2 wyjazdy spowodowane zostały fałszywymi alarmami. 

W roku 2012 nie było wyjazdów związanych z usuwaniem zagrażają-
cych życiu ludzi owadów. W roku 2012 liczba interwencji OSP wynosiła 
82, w tym 32 stanowiły wyjazdy do likwidacji pożarów, 50 do likwidacji 
miejscowych zagrożeń.

BUDOWNICTWO
W roku 2013 inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę 

nowych i rozbudowę istniejących obiektów (budynków i budowli) uzy-
skali łącznie 112 pozwoleń na budowę, z pośród których 22 dotyczyło 
budowy nowych, 9 rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, 
a 27 wykonania wewnętrznych instalacji gazowych w istniejących 
budynkach mieszkalnych. 

W analogicznym okresie oddano do użytku 33 budynki miesz-
kalne.

BUDŻET GMINY
Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2013 w chwili uchwalenia 

wynosił 30 708 718 zł po stronie dochodów i 34 269 665 zł po stro-
nie wydatków.

W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską 
w ciągu roku, na dzień 31.12.2013r. ostatecznie plan dochodów budżetu 
wynosił 33.360.702,87 zł a plan wydatków 35.897.223,87 zł. 

Jego faktyczne wykonanie wyniosło 32.198.716,81 zł, po stronie 
dochodów i 33.603.742,58 zł po stronie wydatków.

Budżet na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej 
wynosi 32.938.444 zł po stronie dochodów i 33.538.510 zł po stro-
nie wydatków.

E. Lubawy

miasto i Gmina skoki w statystyce
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Konsolidując zawarte w różnych ustawach prawo doty-
czące wyborów do organów stanowiących i wykonawczych 
w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 stycznia 
2011r. uchwalił „Ustawę -Kodeks wyborczy”.

Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, 
przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 
1. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej ;
2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ;
3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ;
4. do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głosowania do wszystkich  tych or-
ganów przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych 
na obszarze Gminy, przy czym podziału gminy na obwody – na wniosek 
wójta/burmistrza – dokonuje rada gminy w drodze swej uchwały.

Wypełniając ten ustawowy obowiązek Rada Miejska Gminy Skoki 
w dniu 20 grudnia 2012r. na wniosek Burmistrza podjęła:

„Uchwałę nr XXIII/167/2012 w sprawie podziału Gminy Skoki na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych”.

Nowe - ustalone mocą tej uchwały Obwody Głosowania w Mieście 
i Gminie Skoki przedstawiamy obok.

Naszych Czytelników informujemy równocześnie, że obecny podział 
Miasta i Gminy Skoki na obwody głosowania różni się dość istotnie od 
podziału dotychczas obowiązującego. Szczególnie dotyczy to miasta 
Skoki, gdzie utworzono nowy obwód głosowania. 

Automatycznie zmieniły się granice obwodów głosowania w Skokach 
i w miejsce dotychczasowych 2 Obwodowych Komisji Wyborczych  
mamy 3 Obwodowe Komisje Wyborcze, tj.:
• Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Skokach z siedzibą w Szkole 

Podstawowej w Skokach przy ul. Poznańskiej  2,
• Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Skokach z siedzibą w Przed-

szkolu Samorządowym w Skokach przy ul. Sienkiewicza 19
• Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Skokach z siedzibą w Przed-

szkolu Samorządowym w Skokach przy ul. Sienkiewicza 19

Tym sposobem, ogólna liczba obwodów głosowania , a tym samym 
liczba komisji wyborczych w Gminie Skoki wzrosła z dotychczasowych 
7 do 8.

Zmiana ta spowodowała też zmiany numerów obwodów głosowania 
na terenie wiejskim - jednak tu zmiany ograniczają się do zmiany nu-
merów obwodowych komisji  wyborczych, których granice i siedziby 
pozostają bez zmian.

Pierwsze wybory według nowego podziału Miasta i Gminy Skoki na 
obwody głosowania nastąpią już;

25 maja br. do Parlamentu Europejskiego, 
a kolejne w jesiennych wyborach do samorządu terytorialnego.

Ps. W kolejnych numerach „Wiadomości Skockich” omówimy sprawy 
dot. tworzenia okręgów głosowania oraz podziału Gminy na okręgi 
głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Edmund Lubawy

kodeks wyborczy 
i staŁe obwody GŁosowania 

w mieŚcie i Gminie skoki
Nr ob-
wodu

Granice obwodu
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1

Miasto Skoki – ulice: Boczna, Ko-
ścielna, Krańcowa, Kręta, Krótka, 
Piaskowa, Plac Kościelny, Pogodna, 
Poznańska, Przylesie, Rogozińska, 
Rościńska, Wąska, Wodna
Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, 
Ogrodowa, Parkowa, Plac Powstań-
ców Wielkopolskich, Plac Strażacki, 
Rynkowa, Strumykowa

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2

62-085 Skoki

2

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

Przedszkole Samo-
rządowe

ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mic-
kiewicza, 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 Samo-
rządowe

ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

4

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

Świetlica Wiejska
Kakulin 17A

62-285 Kakulin

5
wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, 
Raczkowo, Wysoka osada: Anto-
niewo Górne, przysiółek: Niedarzyn

Świetlica Wiejska
Bliżyce 28A

62-085 Bliżyce

6

wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skoc-
kie, Sławica, Stawiany osada:Ignace-
wo przysiółki: Dzwonowo, Dzwono-
wo Leśne, Miączynek
wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wiel-
kopolska, Szczodrochowo osada: 
Gozdowiec

Świetlica Wiejska
Rejowiec 34

62-093 Rejowiec

7
wsie: Budziszewice, Potrzanowo Świetlica Wiejska

ul. Skocka 45
62-085 Potrzanowo

8

wsie: Grzybowice, Grzybowo, Le-
chlin, Roszkówko, Rościnno przy-
siółek: Lechlińskie Huby
wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo

Szkoła Podstawowa
Lechlin 9

62-085 Lechlin

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



6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

 POWYŻEJ 14.000 EURO A PONIŻEJ 5.186.000 EURO 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 18.03.2014r. pod nr 56543-2014

1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 061/ 89-25-801
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja   istotnych 
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o   
możliwości składania ofert częściowych: 

I.4.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic na osiedlu TOPOLOWA 
I (ul. Brzozowa, Klonowa i część ul. Sosnowej) i TOPOLOWA II (ul. Jodłowa, 
Świerkowa i Jarzębinowa) w Skokach polegająca na wykonaniu utwardzenia 
ulic nawierzchnią bitumiczną i odwodnienie poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej  z włączeniem do istniejących  studni kanalizacji deszczowych 
na terenie osiedli.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
Zadanie nr 1 osiedle TOPOLOWA I w Skokach -ul. Brzozowa długości 125m, 
Klonowa długości 175m  część ul. Sosnowej  długości 100m. Łączna długość 
dróg na osiedlu  TOPOLOWA I  wynosi 400m i obejmuje między innymi budowę :

• kanalizacji deszczowej z rur PP SN8  o średnicy 250mm i 300 mm o łącznej 
długości  313m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie 
osiedla,

• nawierzchni drogi na pow. 1.807,5m2  w tym: 
- podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm   

grubości 15cm - warstwa dolna,
- podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie frakcji  

0-31,5mm   grubości 10cm – warstwa górna,
- nawierzchni bitumicznej: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

grubości 4cm i warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm 
wraz z krawężnikami i ściekami,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawierają:
1. Dokumentacja budowlano – wykonawcza – Przebudowa ul. Brzozowej, Klonowej 

i częściowo Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m Skoki Osiedle 
TOPOLOWA I  – zał. nr 1 do SIWZ, 

2. Kosztorys ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ, 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. – zał. nr 3 do SIWZ,

Zadanie nr 2 osiedle TOPOLOWA II w Skokach – ul. Jodłowa długości 280m,  
Świerkowa 410m, i Jarzębinowa długości 169m oraz ciąg pieszy długości 
52m. Łączna długość dróg na osiedlu TOPOLOWA II wynosi 910m  i obejmuje 
między innymi budowę:

• kanalizacji deszczowej  z rur PVC SN8 o średnicy 315mm długości 770m z 
włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej i Akacjowej,

• nawierzchni drogi na  pow. 5.197,4m2  w tym: 
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0-31,5mm   grubości 20cm,
- nawierzchni bitumicznej: warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 

grubości 7cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm 
wraz z krawężnikami i ściekami,

• ciągu pieszego z kostki betonowej  grubości 8 cm  na podbudowie z kruszywa 
łamanego  stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubości 15 cm na 
powierzchni 201,7m2.

UWAGA : Zakres robót nie obejmuje budowy zjazdów na posesje. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawierają: 

1. Projekt budowlany ”Przebudowa ulic osiedla TOPOLOWA II w Skokach – ul. 
Jodłowa, Jarzębinowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową” - zał. nr 4 
do SIWZ,

2. Dokumentacja Geotechniczna dla celów budowy ulic położonych na osiedlu 
TOPOLOWA w m. Skoki zał. nr 5 do SIWZ, 

3. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6 do SIWZ,
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. – zał. nr 7 do SIWZ,
stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: Do 15.09.2014r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia 
tych warunków  
7.1 Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: (art. 22 ust. 1) Prawo Zamówień Publicznych:)
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie 
opisuje szczegółowo tego warunku

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo 
tego warunku

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca spełni warunek dotyczący  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysponować osobami posiadającą 

uprawnienia budowlane:
• do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci kanalizacji deszczowej (kierownik budowy), 
• do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - 

inżynieryjnej w zakresie budowy dróg, (kierownik budowy), 
 które będą  kierowały robotami budowlanymi 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca spełni warunek  dotyczący 
sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli jest  ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie: 
pięćset tysięcy złotych).

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:   
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawcy powinni złożyć
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu 
warunków określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
może być złożone wspólnie.
2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz 
informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów 
musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 
pkt 1) lit. c SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).  
UWAGA! Należy załączyć potwierdzenie opłacenia składki OC
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę 
potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięścet  tysięcy złotych).
7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1i 2 
ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art.24 ust.2 pkt.5 (w przypadku przynależności do takiej samej grupy)
1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert . 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy z Wykonawców.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy z Wykonawców.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych  warunków  od wykonawców  
na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów , o których mowa wyżej.   
8. Informacja na temat wniesienia wadium:
 Zamawiający   wymaga wniesienia wadium przetargowego w wysokości  
20.000zł.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 
4.04.2014r. do godz. 1200

11. Termin związania z ofertą: 30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna 
się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie 
dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający  nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
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Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ ,OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

„Aktualna sytuacja w rolnictwie”
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Skoki zorganizowała 
w dniu 5 marca br. spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Leka-
rzem Powiatowym Weterynarii, doradcami Wojewódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz rolnikami Gminy Skoki w sprawie aktu-
alnej  sytuacji  w rolnictwie.

Podczas debaty zapoznano rolników z projektowanymi kierunkami 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 oraz możliwościami po-
zyskania funduszy na rozwój gospodarstw rolnych.

Ponadto rolnicy zostali poinformowani przez Kierownika Powiatowe-
go Biura ARiMR w Wągrowcu panią Dorotę Ewertowską o terminach 
i zasadach wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie, a przez 
przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach 
dla hodowców trzody chlewnej związanych z zaistniałymi przypadkami 
afrykańskiego pomoru świń wśród wolno żyjących dzików na Litwie 
i Białorusi oraz na graniczących z tymi państwami terenach Polski.

Grażyna Kida

PRZETARGI, INWESTYCJE, REMONTY
• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę wodociągu 

w Sławie Wlkp. W ramach tego zadania zaplanowano budowę 4.793,5 
m wodociągu. Do przetargu przystąpiło 16 firm. Ofertę jednej z firm 
odrzucono ze względu na braki formalne. Przetarg wygrała (najtań-
sza) firma EKO-BUDOWA z Międzyrzecza. Łączna kwota oferty 
394.182,85 zł. Inwestycja ma być zakończona 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 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Skokach.

• Rozstrzygnięto 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 wiosennym 
99 km i w sezonie letnio-jesiennym 25 km). Do przetargu przystą-
piło 5 firm. Dwie oferty odrzucono ze względu na braki formalne 
w ofertach. Najtańszą ofertę złożyła firma Sęk-Trans, Skoki. Łączna 
kwota oferty 54.684 zł. 

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulic na osiedlu 
Topolowa I i Topolowa II. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 
ulic: Brzozowa (125m), Klonowa (175m) i część Sosnowej (100m)  
Jodłowa (280m), Świerkowa (410m) i Jarzębinowa (169m) oraz 
budowę ciągu pieszego z kostki betonowej o długości 52m. Termin 
składania ofert upływa 4 kwietnia br. Termin wykonania inwestycji 
do 15.09.2014 r.

• Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
gminnej w Rejowcu.

• Zlecono opracowanie map dla celów projektowych na przebudowę 
drogi gminnej we wsi Jabłkowo (od budynku szkoły w kierunku za-
budowań  gospodarstw rolnych).

• Zakończono remonty cząstkowe bitumicznych nawierzchni 
dróg gminnych.

• Trwa budowa placów zabaw współfinansowanych ze środków PROW 
oś 4 LEADER. W wyniku realizacji przedsięwzięć powstają 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.

OGŁOSZONO KOLEJNE OTWARTE KONKURSY OfERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY tj.:

• Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego  dla 25  
osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin 
z grup tzw. ryzyka. Wypoczynek letni jest jedną z form wsparcia rodzin 
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy. Wypoczynek finan-
sowany jest  ze środków budżetu gminy, w ramach funduszu  prze-
znaczonego na przeciwdziałaniom uzależnieniom (dochody z opłat 
za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych). Na to zadanie 
przeznaczono 20.000 zł. O realizację tego zadania mogą ubiegać się 
podmioty określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. 
Oferty przyjmowane są do 9 maja br.

• Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu prowadzenia zajęć poza-
lekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych 
z profilaktyką narkotykową. Zajęcia finansowane są z budżetu gminy 
ze środków opisanych powyżej. Na to zadanie przeznaczono 10.000 
zł. O realizację tego zadania mogą ubiegać się podmioty określone 
w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Oferty przyjmowane 
są do 10 kwietnia br.

UWAGA
W dniach:

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.

Budowa placu zabaw w Rakojadach.
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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
boksów garażowych przeznaczonych do dzierżawy w budynku garażowym położonym na działce 

nr 337/6 przy ulicy Ciastowicza w Skokach.

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

 

Opis
boksu 

garażowego

Przeznaczenie
boksu 

garażowego

Wywoławcza
wartość

miesięcznego
czynszu 

dzierżawy 
netto (bez 
podatku 

VAT) w zł

Okres oddania 
w dzierżawę 

boksu 
garażowego

Sposób oddania w dzierżawę 
boksu garażowego, zasady 

aktualizacji wysokości czynszu 
dzierżawy

1 2 3 4 5 6

Boks garażowy  nr 
2 w budynku gara-
żowym przy ulicy 
Ciastowicza w Sko-
kach.
Budynek garażo-
wy położony jest 
na działce nr 337/6  
o pow. 0,0284 ha 
zapisanej w K.W  
PO1B/00049100/6 
jako własność Gmi-
ny Skoki.

Powierzchnia
użytkowa boksu 
garażowego 
wynosi: 15,39 m2.
Dojazd do budyn-
ku garażowego 
drogą dojazdową 
od ulicy Ciasto-
wicza.
Boks garażowy 
wyposażony jest 
w instalację elek-
tryczną. 

Boks garażo-
wy przezna-
czony jest  do 
garażowania 
samochodu  

48,50 zł

Oprócz czyn-
szu dzierżawy 
d z i e r ż a w c a 
opłaca poda-
tek od nieru-
chomości (po-
datek od ga-
rażu)

Czas nieokreślo-
ny
z prawem trzy-
m i e s i ę c z n e g o 
wypowiedzenia 
umowy przez każ-
dą ze stron

Boks garażowy wydzierżawiony 
zostanie w drodze przetargu ogra-
niczonego dla najemców lub właści-
cieli mieszkań w budynkach byłego 
GOZ przy ulicy Ciastowicza 12 
w Skokach.  Do czynszu doliczony 
zostanie podatek VAT – obecna 
stawka 23%.
Ustalony w przetargu miesięczny 
czynsz dzierżawy podwyższany 
będzie z początkiem każdego roku 
o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych publikowa-
ny przez Prezesa GUS za poprzedni 
rok, bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy i zgody dzier-
żawcy.

Boks garażowy   nr 
3 w budynku gara-
żowym przy ulicy 
Ciastowicza w Sko-
kach.
Budynek garażo-
wy położony jest 
na działce nr 337/6 
o pow. 0,0284 ha 
zapisanej w K.W  
PO1B/00049100/6 
jako własność Gmi-
ny Skoki.

Powierzchnia
użytkowa boksu 
garażowego 
wynosi : 15,39 m2.
Dojazd do budyn-
ku garażowego 
drogą dojazdową 
od ulicy Ciasto-
wicza.
Boks garażowy 
wyposażony jest 
w instalację elek-
tryczną. 

Boks garażo-
wy przezna-
czony jest  do 
garażowania 
samochodu  

48,50 zł

Oprócz czyn-
szu dzierżawy 
d z i e r ż a w c a 
opłaca poda-
tek od nieru-
chomości (po-
datek od ga-
rażu)

Czas nieokreślo-
ny
z prawem trzy-
m i e s i ę c z n e g o 
wypowiedzenia 
umowy przez każ-
dą ze stron

Boks garażowy wydzierżawiony 
zostanie w drodze przetargu ogra-
niczonego dla najemców lub właści-
cieli mieszkań w budynkach byłego 
GOZ przy ulicy Ciastowicza 12 
w Skokach. Do czynszu doliczony 
zostanie podatek VAT – obecna 
stawka 23%.
Ustalony w przetargu miesięczny 
czynsz dzierżawy podwyższany 
będzie z początkiem każdego roku 
o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych publikowa-
ny przez Prezesa GUS za poprzedni 
rok, bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy i zgody dzier-
żawcy.

Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni  na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. 
Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.

nowoczesnagmina.pl 
- Biuletyn Informacji Publicznej 
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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 gruntowej położonej w Brzeźnie obejmującej działkę 

nr 66/17 - przeznaczonej do sprzedaży
 w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
dług katastru oraz 
księgi wieczystej

Działka nr 66/17 położona w Brzeźnie zapisana 
w KW PO1B/00048134/6 Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu.

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

0,0374 ha

Opis nierucho-
mości

Działka nr 66/17 leży na terenie zabudowy 
mieszkaniowej i stanowi pozostałość gruntową 
po przeprowadzonej w roku 1997 sprzedaży na 
rzecz najemców nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 66/4, zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym z ustanowieniem odrębnej własności 
lokali. Przedmiotowa nieruchomość ze względu 
na kształt i wymiary nie może zostać przeznaczona 
pod samodzielną  zabudowę mieszkaniową. Może 
natomiast być wykorzystana do poprawy warunków 
zagospodarowania działki przyległej nr 66/4. 

Przeznaczenie 
w planie miej-
s c o w y m  o r a z 
s tudium uwa-
runkowań i za-
gospodarowania 
przestrzennego

Nieruchomość składająca się z działki nr 66/17 
nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. 
w/wym. nieruchomość leży na terenach istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. W studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 
24.06.2010 r. dla działki nr 66/17 został wyznaczony 
następujący kierunek zagospodarowania prze-
strzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkanio-
wych oraz działalności rolniczych i nierolniczych ”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Cena nierucho-
mości

6000,00 zł brutto

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

Sprzedaż  działki ograniczona została do  wła-
ścicieli lokali mieszkalnych posiadających udział 
w gruncie działki nr 66/4. 

Termin do zło-
żenia wniosku 
przez osoby, któ-
rym przysługuje 
p ierwszeństwo 
w nabyciu nie-
ruchomości na 
podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 
roku o gospodar-
ce nieruchomo-
ściami

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz. U. nr 102 z 2010 roku poz. 651 ze zmianami), 
winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty 
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

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

KOMUNIKAT
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, informuje, że zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu 
osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregu-
lowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsię-
biorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów 
pozostawienie dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie 
znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże 
się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych 
w dowodzie 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 oso-
bisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie 
odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają 
wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia 
zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych 
poszkodowanej osoby. 

Zostań honorowym dawcą krwi!
Coraz częściej słyszymy o różnych możliwościach lepszej opieki 

medycznej, a szczególnie skrócenia kolejek do lekarzy, w tym le-
karzy specjalistów i innych usług medycznych. Takie informacje 
napawają potencjalnych pacjentów wielkim optymizmem, że uda 
im się w odpowiednim czasie zdiagnozować stan zdrowia, zasto-
sować odpowiednie leczenie i w konsekwencji uzdrowienie. 

Wracając do świadczeń usług medycznych, a konkretnie wysia-
dywania w długich kolejkach do gabinetów medycznych, to należy 
stwierdzić, że honorowi krwiodawcy, którzy bezinteresownie re-
alizują misję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi doczekali 
się tego, że w ustawowy sposób są faworyzowani w przypadku ko-
rzystania z usług medycznych. Krwiodawcom po oddaniu 6 litrów 
(kobieta 5) Polski Czerwony Krzyż nadaje legitymację, odznakę 
oraz tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, co upoważnia do ko-
rzystania z pewnych przywilejów. Zgodnie z ustawą o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217) zasłużony krwiodawca na pod-
stawie legitymacji posiada przywileje korzystania poza kolejnością 
z usług lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, świadczeń z zakresu 
rehabilitacji, badań diagnostycznych w medycznym laboratorium 
oraz usług farmaceutycznych, którzy posiadają podpisany kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zasłużonemu krwiodawcy rów-
nież przysługują ulgi przy zakupie niektórych leków, których wykaz 
co roku określa minister zdrowia. Ponadto zasłużeni krwiodawcy 
na terenie powiatu wągrowieckiego posiadają dodatkowo kilka 
przywilejów lokalnych, którymi są: 30% ulgi do Aquaparku i groty 
solnej, 50% ulgi do kina MDK, bezpłatne przejazdy komunikacją 
na terenie miasta i gminy Wągrowiec oraz bezpłatne wejścia na 
mecze piłki nożnej „Nielby” Wągrowiec. 

Krwiodawcy również otrzymują zaświadczenie (usprawiedliwie-
nie) oraz zwrot kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa. Usta-
wowe przywileje nie zawsze jednak są respektowane przez personel 
medyczny, jak również pacjentów wyczekujących w gabinetach. 
Każdy zasłużony krwiodawca ma prawo egzekwowania swoich 
praw u płatnika świadczeń medycznych w siedzibie Narodowego 
Funduszu Zdrowia

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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co U aktywnycH 
seniorÓw sŁycHać?

Choć projekt zakładał uczestnictwo w zaję-
ciach gimnastycznych tylko dwudziestu osób, 
to we wszystkich trzech, które się dotąd odbyły, 
brało udział więcej pań. Co prawda niektóre 
z ćwiczeń sprawiają trochę kłopotów i wymagają 
wysiłku, ale żadna z pań nie narzeka, a nawet 
więcej – część z nich obmyśla nawet sposób, by 
już poza projektem stworzyć grupę, która by 
kontynuowała je. Znak to, że pomysł był trafiony. 
Podobnie bywa i na zajęciach w wągrowieckim 
Aquaparku, w których obok pań udział biorą 
także panowie. Aktywność panów to głównie wy-
grzewanie się w ciepłych basenach, ewentualnie 
masaż wodny, za to panie nie unikają gimnastyki 
i zajęć na rowerach wodnych. Tu można się 
prawdziwie zmęczyć, bo panie instruktorki nie 
stosują taryfy ulgowej. Ale czego się nie robi dla 
zdrowia?! No, a poza tym wiadomo, że w zdro-
wym ciele – zdrowy duch, prawda?

Bardzo podobały się uczestnikom kolejne 
warsztaty – tym razem z filcowania. Przeję-
cie, z jakim panie zmagały się z włóczką, by 
stworzyć z niej artystyczny drobiazg były godne 
podziwu. Praca trochę przypominała pranie 
z czasów naszych babek, gdzie korzystano 
z szarego mydła i tarek, ale efekt był imponu-
jący. A ile było przy tym radości i zabawy! Co 
bardziej wytrwałe panie stworzyły nie tylko 
piękne i niepowtarzalne kwiaty, ale jeszcze 
„uturlały” kolorowe korale gotowe do nani-
zania i noszenia. 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z kaletnictwa, w których wzięło 
udział także blisko trzydzieści osób, w tym tak-
że dwaj panowie. Prowadzący nie przewidzieli, 
że uczestnicy nie zadowolą się wykonaniem 
jednego drobiazgu ze skóry i musieli się nieźle 
nagimnastykować, aby udzielać pomocy i in-
struktażu przy tworzeniu sakiewek, mieszków 
i zmyślnych puzderek. „Zawzięte na robotę” 
– tak podsumowali zaangażowanie swoich 
kursantek. To prawda, że niestrudzone po-
trafią być panie, kiedy robią coś, co je cieszy, 
albo może być sympatycznym upominkiem 
dla najbliższych.

Nie można nie wspomnieć też o trzech 
kolejnych wykładach poświęconych tematyce 
godnego starzenia się, umiejętności radzenia 
sobie w nowych sytuacjach wynikających ze 
zmieniającej się rzeczywistości i budowania 
właściwych relacji międzypokoleniowych. To 
problemy niby każdemu znane, ale przecież 
nie zawsze wiemy, jak sobie z nimi radzić, aby 
nie czuć się zagubionym czy wyobcowanym. 
O sposobach radzenia sobie z nimi na co 
dzień można było dowiedzieć się uczestnicząc 
w wykładach prowadzonych przez doświadczo-

To już drugi miesiąc realizacji projektu Aktywni Seniorzy Gminy Skoki, ale o znużeniu i braku zain-
teresowania nim ze strony osób 50 plus mowy nie ma. Wręcz przeciwnie, bo do uczestnictwa w kolejnych 
zajęciach zgłasza się coraz więcej chętnych. 

nych specjalistów.
Przed seniorami kolejne przedsięwzięcia. 

Prawie każdy tydzień to jakieś zajęcia, a cza-
sem i kilka. I tak będzie aż do czerwca.

Niektóre panie ze śmiechem opowiadają, że 
nawet wnuki zazdroszczą im tych wyjść z domu 
i radości, jaką czerpią z tych wspólnych zajęć. 

A co po czerwcu, kiedy skończy się projekt? 

Trzeba będzie wymyślić coś nowego, bo raz 
obudzona aktywność tak łatwo nie da się uśpić. 
I to będzie jeden z sukcesów tego przedsię-
wzięcia, choć nie jedyny, jak myślę.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia gale-
rii zdjęć oraz filmu z projektu na stronie www.
gmina-skoki.pl. 

Irena Kasica
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Odsłona 1 –KOLUMBIA
9 stycznia 2014 r. Biblioteka Publiczna w Sko-

kach rozpoczęła realizację projektu „Z małej 
gminy Skoki do wielkiego Świata - cykl spo-
tkań podróżniczych dla dzieci z gminy Skoki.” 
Projekt trwał będzie od stycznia do maja br., 
a uczestniczyć w nim będą uczniowie szkół 
podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na 
terenach wiejskich naszej gminy. W trakcie pię-
ciu spotkań 270 młodych podróżników zwiedzi 
ciekawe i malownicze zakątki naszego globu, 
by podczas szóstego wrócić do Polski i poznać 
walory swojej „Małej Ojczyzny”.

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

Odsłona 2 -AfRYKA
Pod koniec lutego uczniowie szkół podsta-

wowych i przedszkoli uczestniczący w projekcie 
„Z małej gminy Skoki do wielkiego Świata - 
cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z gminy 
Skoki” mieli okazję wybrać się w podróż na od-
legły kontynent afrykański. Przewodnikiem tej 
wyprawy był Marcin Złomski – dyplomowany 
kontrabasista, fotografik, podróżnik, absolwent 
Szkoły Głównej Handlowej. Wraz z dziećmi 
przemierzył Afrykę śladami Stasia i Nel - boha-
terów sienkiewiczowskiej powieści „W pustyni 
i w puszczy”, odwiedził zielone góry Siemen 
w Etiopii, wędrował piaszczystymi plażami 
Zanzibaru, płynął statkiem po Nilu oraz prze-
jechał pustynię Nubijską starym, wysłużonym 
pociągiem. Z najmłodszą grupą słuchaczy wy-

PodrÓŻe ksztaŁcą
czyLi z maŁeJ Gminy w wieLki Świat

brał się na afrykańskie safari, gdzie dzieci mogły 
zobaczyć jak żyją słonie, czym żywią się żyrafy, 
jak polują lwy oraz w jakich wodach pluskają 
się hipopotamy. Dzieci dowiedziały się również 
co chroni przed żarem płynącym z nieba oraz 
czym gasi się pragnienie w upalne dni. Dużą 
atrakcją wśród nich cieszyły się zbiory bliżej 
nie znanych przedmiotów codziennego użytku 
oraz możliwość pozowania do zdjęć w maskach 
wykonanych z afrykańskiego drewna.

Odsłona 3 - HIMALAJE
Himalaje – najwyższy łańcuch górski na Zie-

mi. 10 z 14 ośmiotysięczników świata znajduje 
się właśnie w tym masywie. Miłością do tych 
gór postanowiła zarazić nas pani Katarzyna 
Mazurkiewicz, która na początku marca spo-
tkała się z uczestnikami projektu „Z małej 
gminy Skoki do wielkiego Świata – cykl spotkań 
podróżniczych dla dzieci z gminy Skoki”. Tak 
jak jej poprzednicy, odwiedziła ona przedszkola 
i szkoły podstawowe należące do Stowarzysze-
nia Edukacyjnego „Tęcza”. 

Pani Kasia opowiedziała dzieciom o życiu 
i zwyczajach panujących wśród ludzi żyjących 
w wioskach położonych w wysokich partiach 
gór. Poza tym odkryła przed nimi tajniki przy-
rządzania himalajskiej herbaty, która niczym 
nie przypomina naszej, a do tego jest słona. 
Opowiedziała im również o dzieciach, które 
mają do szkoły „pod górkę”, o tym jak te szkoły 
wyglądają, czy uczniowie codziennie wracają  
z nich do domów, co robią po lekcjach, a także 
jakie noszą fryzury, czy grymaszą przy jedze-
niu oraz co wspólnie z rodzicami gromadzą 
na dachach domów. Pokazała zabawki jakimi 
bawią się himalajskie dzieci, opowiedziała jak 
spędzają zimowe i letnie wakacje oraz podpo-
wiedziała co należy zrobić, aby się nie nudzić. 

Przywitała i pożegnała się z nimi w języku 
nepalskim, ale tak naprawdę pozostawiła po so-
bie „głód przygody”, który towarzyszyć będzie 
młodym podróżnikom do początków kwietnia, 
kiedy to inny podróżnik zabierze ich w odległy 
zakątek naszego globu. Gdzie to będzie? Zo-
baczymy. Relacja z tego spotkania wkrótce. 

Organizatorem spotkań jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. Projekt współ-
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Sylwia Popadowska
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„etno - warsztaty w bibLiotece
cykL sPotkaŃ LUdowycH dLa dzieci z Gminy skoki” – cz. 2

Spotkanie pierwsze upłynęło dzieciom w „walentynkowej” atmosfe-
rze. Dzieci poznały dawne zwyczaje i obyczaje związane z obchodzonym 
obecnie 14 lutego świętem zakochanych, własnoręcznie wykonały wota 
wlentynkowe z pszczelego miodu oraz miło spędziły czas na zabawie 
w: „Kukułeczkę”, „Węża”, „Myśliwego i zająca” i w wiele innych za-
baw wywodzących się z minionej epoki. Podczas drugiego spotkania 
natomiast dowiedziały się z czego składa się wielkopolski strój ludowy, 
poznały różnice w ubiorze panny i mężatki, kawalera i gospodarza, 
a także samodzielnie wykonały miniaturowe postaci Wielkopolanina 
i Wielkopolanki. Wiedzę tę dzieci zgłębiły bazując na stroju pałuckim, 
a wszystko odbyło się pod czujnym okiem pracownika Muzeum Re-
gionalnego z Wągrowca.

W trakcie warsztatów tanecznych młodzi skoczanie mogli spróbować 
swych sił w „Krakowiaku”, polskim tańcu narodowym wywodzącym 
się z południowej części naszego kraju. Tajniki owego tańca odkryli 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, organizator spotkań etnograficznych dla dzieci, zaprosiła 
młodych skoczan na kolejne zajęcia. Tak jak poprzednim razem, tak i teraz „etno-odkrywcy” mieli okazję 
zetknąć się z tradycjami ziem wielkopolskich oraz odbyć swoją kolejną „taneczną podróż”, tym razem na 
południe Polski, w okolice Krakowa.

przed nimi członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania. Aby 
uświadomić dzieciom na czym polegają różnice kulturowe różnych 
regionów Polski instruktorzy zaprezentowali krakowski strój ludowy 
oraz pokrótce przedstawili związane z nim tradycje.  

Czym „etno-odkrywców” zaskoczą prowadzący spotkania podczas 
kolejnych zajęć? Czego dowiedzą się o swoim regionie młodzi sko-
czanie? Okaże się już niebawem. Następne spotkanie 17 marca. Na 
kolejne będzie niestety trzeba poczekać do 24 marca.

Sylwia Popadowska

„czy mnie Jeszcze Pamiętasz?”

Towarzystwo to zrzeszało uczestników 
Powstania Wielkopolskiego oraz żołnierzy – 
weteranów I wojny światowej i wojny polsko-
bolszewickiej z lat 1919-1920. Przy tej okazji 
informujemy, że wielu uczestników powstania, 
podobnie jak wielu uczestników wspomnia-
nych wojen pozostawało poza Towarzystwem. 
Przynależeli oni do innych organizacji i stowa-
rzyszeń lub wyłączyli się z życia publicznego.

Autor w/w zdjęcia poprzestał na wymie-
nieniu nazwisk uwidocznionych na nim osób. 
Dlatego prosimy członków Ich rodzin oraz 
wszystkich „wcześniej urodzonych” o po-
moc w uzupełnieniu Ich imion oraz danych 
dotyczących Ich zawodów lub miejsc pracy 
w ówczesnym czasie.

Dane te, które pozwolą nam uzupełnić 
historyczną pamięć o ówczesnych dziejach 
Skoków, prosimy zgłaszać do Zarządu Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w Skokach – Skoki ul. Kazimierza 
Wielkiego 8 tel. 61 8 124 085. 

E.Lubawy

skoki i skoczanie 
w starym obiektywie

Kontynuując zapowiedź zamieszczania starych fotografii, obiektów ludzi i zdarzeń związanych z Ziemią 
Skocką tym razem publikujemy zdjęcie wykonane w 1929 ukazujące skupionych wokół swego sztandaru 
członków ówczesnego Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Skokach.
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CENY ZBÓŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 17 marca 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  żyto 

na mąkę 530 - 560 zł/tona, pszenica na mąkę 740 - 770  zł/t, jęczmień 
na kasze do 735 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. Są głosy, że ceny skupu zbóż wiosną 2014 
roku będą już na tym poziomie.

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszen-
żyto, jęczmień 40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
ok. 1,10 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
ok. 1,50 – 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 17 marca 2014) – 4,40 – 4,50 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 3,5 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
280 – 300 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 - 1,50 zł/litr plus VAT.

3.  Inne ceny – na dzień 17 marca 2014 r.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1350 (rok temu 1450) zł/t, 

Mocznik ok. 1520 (rok temu do 1740) 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. 720 - 750 zł/tona – rok temu ok. 820 zł/t. 
Otręby żytnie ok. 590. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok temu do 2500 
zł/t, śruta rzepakowa ok. 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego około  
5,37 – 5,42 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,65 zł/litr. 

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

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

Cena skupu tuczników (była niedawno ok. 4,00 zł/kg) nieco wzrasta 
do 4,40-4,50 - rok temu wynosiła ok. 5,00 zł/kg. W Polsce nadal jest ni-
ski stan pogłowia trzody chlewnej. Bardzo zaszkodziła nam wiadomość, 
że w Polsce przy granicy z Białorusią wykryto chorobę „Afrykańskiego 
pomoru świń” u padłego dzika. To bardzo skomplikowało (zahamo-
wało) eksport Polskiej wieprzowiny. Na terenach przygranicznych 
z Białorusią wstrzymany był skup tuczników. Trwają protesty rolników 
– koszty tuczu wyższe od ceny skupu.

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. Większe gospodarstwa mają umniejszane płatności z uwagi 
na tzw. modulację. Od 17 marca br. w biurach powiatowych ARiMR 
rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie (JPO) i ONW. 
Rolnicy otrzymali lub nadal otrzymują z ARiMR druki wniosków 
(wypełnionych podobnie jak w 2013 r.) o dopłaty na 2014 rok. Jednak 
zasada wypełniania tych wniosków się nieco zmieniła w stosunku do 
lat poprzednich. Ma to związek z tzw. nowym programem PROW 2014 
– 2020. Niektórych płatności (dotacji) już od tego 2014 r nie będzie. 

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają za-
siewom. Były obawy o przezimowanie pszenicy ozimej – tam gdzie 
wysiewano wrażliwe, zachodnie odmiany. Dobrze, że nie wystąpiły 
w marcu duże mrozy na ziemię bez śniegu i ostry wiatr, bo groziło to 
wymarznięciem, a tylko część rolników ubezpieczyła swoje uprawy 
rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy. 

Nowe wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesienią 
2013 r (oraz wiosną 2014) rolnicy mogą składać do ARR od 15 stycz-
nia - 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. Marzec roku 2014 skłania do refleksji. 
Utrzymuje się dobra (ale już następuje lekki spadek) cena skupu mleka. 
Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – producenci 
trzody chlewnej mają problemy oraz coraz większe zniechęcenie. Mi-
nisterstwo Rolnictwa przygotowuje program pomocy dla producentów 
trzody chlewnej. Sprawa jest bardzo pilna.

Życzę rolnikom, mieszkańcom ciepłej wiosny - takiej pogody, aby 
można było dokonać terminowych siewów i prac wiosennych.
Skoki, 18 marzec 2014 r.          Doradca Rolników  -  Stanisław Kida

W pierwszych miesiącach tego roku nowa firma odbierająca odpady stwierdziła niewłaściwą segregację odpadów 
ulegających biodegradacji odbieranych od właścicieli nieruchomości. W związku z  powyższym przypominamy pod-
stawowe zasady w tym zakresie. 

PoJemniki na bioodPady – co w nicH Gromadzimy?

Ww. odpady gromadzimy w brązowym szczelnym pojemniku. Nie mogą tam trafiać zabrudzone 
nimi opakowania. Oznacza to, że do pojemnika należy wrzucać: resztki żywności – zarówno 
surowe, jak i przetworzone, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, fusy po kawie i her-
bacie, pieczywo, ciasta, popiół drzewny, itp. Natomiast worki foliowe, w których doraźnie 
gromadzone są resztki żywności oraz opakowania po żywności powinny trafić do pojemnika 
na odpady komunalne zmieszane (kolor szary). 
NIE WOLNO WLEWAĆ PŁYNÓW! – soków owocowych, mleka, olejów, zup, itp. Odpady 
spożywcze powinny mieć gęstą konsystencję. 
Do pojemników na „bioodpady” NIE WOLNO WRZUCAĆ żadnych odpadów opakowa-
niowych takich jak folia, szkło, puszki aluminiowe i metalowe, opakowania wielomateriałowe 
i baterie oraz pieluch jednorazowego użytku. Domieszka nawet niewielkiej ich ilości dyskwa-
lifikuje odzysk odpadów ulegających biodegradacji, nie nadają się one już do kompostowania 
i są traktowane jak odpady komunalne zmieszane. 

MIESZANIE ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH SELEKTYWNEMU GROMADZENIU 
STANOWI PODSTAWĘ DO NAŁOŻENIA OPŁATY PODWYŻSZONEJ.

Odpady ulegające biodegradacji, odebrane z terenu 
naszej gminy (Zdjęcia udostępnione przez ZUKiT 
Henryk Siwiński).
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CHÓD SPORTOWY 
– MISTRZOSTWA POLSKI 

Sukcesy skoczan, 
Mateusza i Łukasza Nowaków
24 stycznia br. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 

w Spale, podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lekko-
atletyce, Mateusz Nowak reprezentujący UKS „SKOCZEK” Skoki 
wywalczył w imponującym stylu tytuł Mistrza Polski w chodzie na 
dystansie 5000 m. 

Uzyskany rezultat to nowy rekord życiowy, który wynosi obecnie 
21:58.76. Mateusz w swoim starcie prowadził wyścig od pierwszych 
do ostatnich metrów, systematycznie uzyskując przewagę, a na 200m 
okrążeniach spalskiej hali nie zdublował tylko II na mecie kolegi ze 
Środy Wlkp. Swój wynik z ubiegłego roku poprawił dokładnie o 90 
sekund. Warto zaznaczyć, iż zawodnik jest pierwszy rok juniorem, 
więc chodził z rywalami o rok starszymi. Trener – tata Wiesław Nowak

***
W dniach 22 – 23.02.2014r. miały miejsce 58 Halowe Mistrzostwa 

Polski w Lekkoatletyce w Sopocie. Skoczanin, chodziarz Łukasz No-
wak (AZS Poznań) na dystansie 5000 m dosłownie wywalczył złoty 
medal. Dosłownie, ponieważ wszyscy medaliści na mecie zameldowali 
się w nieco ponad 3 sekundach. Rezultat Łukasza 19.13,08 to czwarty 
rezultat w historii krajowej lekkoatletyki i oczywiście rekord życiowy. 
Drugi na mecie Rafał Sikora (AZS AWF Kraków) - 19.13,77 oraz 
trzeci Rafał Augustyn (OTG Sokół Mielec) - 19:16.51. Wynik poniżej 
20 minut uzyskało 6 zawodników. Trener Kadry Polski Krzysztof Kisiel. 

Karolina Stefaniak

„Wełna” przed sezonem wiosennym 
Ostatnie sparingi i ustalenia 

kadrowe w Klubie
Zgodnie z lutową zapowiedzią informujemy naszych czytelników 

o ostatnich przygotowaniach Zarządu Klubu i zawodników do 
wiosennego sezonu piłkarskiego, który nasza I drużyna rozpocznie  
26 marca meczem wyjazdowym na boisku „Iskry” Krajenka. 

Ostatnie tygodnie w życiu Klubu zdominowały sparingi rozegrane: 
- 26 lutego z „Czarnymi” Wróblewo z wynikiem 5:1; strzelcami bramek 

dla Wełny byli: Jakub Ślósarczyk – 2 oraz Adam Graczyk, Jan Lisiecki 
i Arkadiusz Dereżyński po jednej

- 3 marca ze „Spartą” Oborniki; wynik 4:0; gole dla „Wełny” zdobyli: 

Krzysztof Gryszczyński, Eryk Nadworny, Arkadiusz Dereżyński 
i Radosław Modlibowski; 

- 7 marca z klubem „Pelikan” Niechanowo, wynik 3:0 dla Skoczan; 
gole dla naszej reprezentacji strzelili: Piotr Gułajski, Krzysztof 
Gryszczyński i Eryk Nadworny. 

- 15 marca z „Sokołem” Damasławek zakończony wynikiem 6:0, 
zwycięskie bramki dla skoczan zdobyli: Arkadiusz Dereżyński – 3, 
Radosław Modlibowski – 2 i Robert Ludowicz. 
Wiadomo już też o zmianach jakie w składzie osobowym naszej 

reprezentacji grającej pod okiem trenera Tomasza Bekasa nastąpiły, 
tj. o tym kogo nasi kibice będą dopingować, a kogo nie zobaczą już na 
murawie w skockiej „Ekipie”.

Z „Wełną” ostatecznie już rozstał się bramkarz Krzysztof Pawliński. 
Natomiast w sezonie wiosennym w skockim zespole obok dotych-
czasowych piłkarzy zagrają: Jan Lisiecki, Miłosz Graczyk, Krzysztof 
Gryszczyński i Szymon Kubicki. 

Edmund Lubawy
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Jesteśmy samodzielni w kuchni 
 Będę kucharzem…- w grupie 

„Słoneczka”
Tydzień zajęć pt. „Jesteśmy samodzielni w kuchni” był bardzo aktyw-

nym tygodniem w grupie Słoneczka. Dzieci utrwaliły sobie nazwy pór 
dnia w zabawie o posiłkach: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. 
Ustaliliśmy wspólnie, że posiłki należy jeść w kulturalny sposób, że 
ważne jest to, jak się odżywiamy. Robienie galaretki owocowej miało 
być zachętą dla dzieci do wykonywania  prostych posiłków. Natomiast 
zainteresowania kulinarne rozwijały dzieci poprzez baczną obserwację 
przygotowania ciasta na gofry i ich pieczenia. A gofry były pyszne….

Paulina Nowak 

Mali cukiernicy w grupie 
„Pszczółek”

W środę, dnia 26 lutego przedszkolaki z grupy „Pszczółek” zamienili 
się w małych cukierników i w trakcie zajęć przedszkolnych upiekły 
placek. 

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady jak 
należy zachować się przy przygotowywaniu posiłków czy pieczeniu cia-
sta. Następnie wszystkie dzieci wraz z Panią wychowawczynią założyły 
fartuszki i zabrały się do wykonywania przydzielonych obowiązków. Na 
zakończenie dnia po obiedzie nastąpiła najprzyjemniejsza część zajęć… 
degustacja własnoręcznie upieczonego ciasta. Wszystkim dzieciom 
placek bardzo smakował… 

Agnieszka Kokowska

W sklepie
Na wycieczkę do pobliskiego sklepu wybraliśmy się w czasie ponie-

działkowych zajęć. Wycieczka poprzedzona była rozmową na temat 
robienia zakupów, artykułów znajdujących się w sklepie oraz po ode-
graniu w parach wstępnej scenki pt: Zakupy w sklepie, podczas której 
dzieci mogły wcielić się w rolę sprzedawcy lub klienta. 

Celem wycieczki było poznanie wyposażenia sklepu oraz zrobie-
nie drobnych zakupów. Na miejscu mogliśmy przyjrzeć się z bliska 
całemu wyposażeniu sklepu i  jego zatowarowaniu. Na zakończenie 
podziękowaliśmy za miłą obsługę i życząc miłego dnia pożegnaliśmy 
się z właścicielami sklepu. 

Paulina Nowak

UWAGA
Zapisy do przedszkola!!!

Dyrekcja Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie 
z oddziałami w Łosińcu i w Rejowcu, prowadzonego przez Stowarzysze-
nie Edukacyjne TĘCZA informuje, że w dniach do 31 marca prowadzi 
zapisy dzieci do przedszkola. 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.stowarzyszenie-
tecza.pl, w sekretariacie przedszkola oraz w oddziałach w Łosińcu 
i w Rejowcu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 61 427 88 43 lub 607 706 099.

Małe kobietki z przedszkola 
w Łosińcu

W Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie „Tęczowa Łąka” oddział 
Łosiniec 07.03.2014r. odbył się Dzień Kobiet.

Z okazji tego święta chłopcy przygotowali dla swoich koleżanek moc 
atrakcji. Jedną z nich było odśpiewanie sto lat i wręczenie prezentów. 
Nasze dziewczynki miały okazje poczuć się ,jak prawdziwe kobiety. Sala 
zabaw za sprawą Pań zamieniła się w salon piękności, każda "kobietka" 
miała możliwość wyboru koloru paznokci ,oraz makijażu twarzy. Jak 
na prawdziwe święto kobiet przystało chłopcy poprosili dziewczynki 
do tańca, by wspólnie celebrować to niezwykłe święto.

Justyna Korczak-Sękowska

Czego Jaś się nie nauczy, 
tego Jan nie będzie wiedział!
czyli zdrowe nawyki żywieniowe od małego!
W Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie "Tęczowa Łąka" oddział 

Łosiniec przedszkolaki miały okazję gościć panie dietetyczki, które 
zapoznały dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia. 
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Pani Judyta i pani Karolina przygotowały dla dzieci dużo ciekawych 
atrakcji, między innymi przedszkolaki dowiedziały się kim jest diete-
tyk, na czym polega zbilansowana dieta składająca się z 5 posiłków, 
dokonały podziału produktów na zdrowe i nie zdrowe. Spotkanie miało 
charakter interaktywny, dzieci zdobywały wiedzę o zdrowym żywieniu 
poprzez różne formy aktywności. Na koniec zajęć każdy przedszkolak 
otrzymał nagrodę naklejkę "Piramidę Zdrowego Żywienia". W ramach 
podziękowania dzieci przygotowały dla miłych pań własnoręcznie 
wykonany obraz przedstawiający owoce i warzywa.

Justyna Korczak-Sękowska

Spotkanie z weterynarzem
Dnia 12 marca 2014roku Przedszkole Publiczne "Tęczowa Łąka" 

w Jabłkowie - oddział Łosieniec odwiedził weterynarz, Pan Marek 
Jeske. 

Przedszkolaki powitały uroczyście zaproszonego gościa piosenką 
"Pan weterynarz". Następnie Pan Marek opowiedział w bardzo inte-
resujący sposób o swojej pracy. Dzieci dowiedziały się na czym polega 
praca weterynarza. W czasie spotkania Pan doktor wyciągnął magiczną 
skrzynię, w której zostały ukryte narzędzia niezbędne w pracy wete-
rynarza. Przedszkolaki miały bezpośrednią możliwość zbadania przez 
doktora rytmu bicia swojego serca. Zaprezentowane zostały również 
książeczki zdrowia zwierząt, strzykawki i olbrzymie igły używane 
w pracy weterynarza, które zwróciły szczególną uwagę przedszkola-
ków. Dodatkową atrakcją spotkania był kombinezon (strój chroniący 
przed zabrudzeniami i bakteriami), który zaprezentowała dzieciom 
Pani Dorota. Na koniec każde z dzieci otrzymało małą niespodziankę 
od zaproszonego gościa.

Dorota Kozłowska

Mistrzostwo Powiatu w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt

28 lutego reprezentacja dziewcząt reprezentowała naszą szkołę w Po-
wiatowym Turnieju w Piłce Siatkowej, który odbył się w Damasławku. 
W rozgrywkach brały udział szkoły z Damasławka, Żelic, Wągrowca, 
Niemczyna i Skoków. 

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach i systematycznych treningach, 
a także dzięki umiejętności współpracowania i perfekcyjnego opano-
wania zasad gry dziewczęta wywalczyły zaszczytne pierwsze miejsce 
i tytuł Mistrza Powiatu.

Skład drużyny: Zuzanna Stefańska, Martyna Kujawa, Daria Dere-
żyńska, Maja Kucz, Anita Łukaszewska, Erika Zamecka, Łucja Teo-
filewska, Wiktoria Tadeusz, Adrianna Będziecha, Julia Frąckowiak, 
Martyna Frąckowiak.

Drużynę przygotowała Alicja Kramer.

Mistrzostwo Powiatu i podium na 
Mistrzostwach Rejonu Siatkarzy
8 marca 2014 r. w Pile odbył się finał Mistrzostw Rejonu Pilskiego 

w Piłce Siatkowej Chłopców. Do zawodów zgłoszono 6 drużyn repre-
zentujących poszczególne powiaty, w tym siatkarzy z naszej szkoły, 
którzy tydzień wcześniej nie mieli sobie równych na Mistrzostwach 
Powiatu Wągrowieckiego w Damasławku. 

W Pile gra odbywała się systemem „każdy z każdym”, a rywalizacja 
między zespołami była bardzo zacięta. Zwycięzcą turnieju została 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile. Ten zespół jako jedyny zanotował 
wszystkie wygrane mecze. Chłopcy reprezentujący Szkołę Podsta-
wową im. Adama Mickiewicza w Skokach po raz kolejny okazali 
się być wymagającymi przeciwnikami dla faworyzowanych drużyn 
z Piły, którym ulegli nieznacznie. 

Mimo, że przegrali rywalizację o pierwsze miejsce, to po ograniu 
pozostałych uczestników turnieju, zajęli wysokie trzecie miejsce. 
To oznacza, że od kilku lat nasi uczniowie są nie tylko najlepsi 
w powiecie, ale są także w czołówce rejonu. 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym reprezentantom, 
którzy systematycznie uczestniczyli w zajęciach treningowych przy-
gotowujących do mistrzostw. 

Na szczególne wyróżnienie w naszym zespole zasłużył Filip Stefań-
ski, który był jednym z najlepszych zawodników turnieju. Szkoda, że 
nie wszyscy uczniowie wytypowani do udziału w zajęciach i zawodach 
wzięli w nich udział. Niestety, coraz częściej uzdolnieni uczniowie 
rezygnują z możliwości rozwijania swoich sportowych talentów, 
kiedy zajęcia w szkole nie są obowiązkowe.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP nr 4 w Pile
2. SP nr 2 w Pile
3. SP Skoki
4. SP Lipnia Góra
5. SP Krzyż Wielkopolski
6. SP Krajenka
Skład drużyny: Stefański Filip,  Jarzembowski Filip, Gebler Miko-

łaj, Szwed Adrian, Szwed Miłosz, Grabiszewski Michał, Dąbrowski 
Sebastian, Kuszpit Fabian, Łuczak Piotr, Konieczny Krystian (w 
mistrzostwach powiatu).

Drużynę przygotował Janusz Bojarski.

Super Wiewiórka- przyjaciółka 
Oli i Kuby

Klasy III przystąpiły do cyklu spotkań z zaproszonymi gośćmi 
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w ramach projektu pod nazwą „Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli 
i Kuby” realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. 

Celem programu jest kształcenie nawyków higieniczno - zdrowot-
nych i wyrabianie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

4.03.2014r. przybył do naszej szkoły stomatolog Arun Goel. Podczas 
spotkania dzieci dowiedziały się m.in., co szkodzi naszym zębom i jaki 
wpływ na uzębienie ma dieta oraz jak należy prawidłowo dbać o zęby, 
by były zdrowe i ładne. Uczniowie wykazali się podczas zajęć dużym 
zaangażowaniem i aktywnością, chętnie odpowiadali na pytania zada-
wane przez  stomatologa. Pod czujnym okiem specjalisty nasi uczniowie 
demonstrowali na modelu szczęki jak prawidłowo myć zęby.

Na koniec sympatycznego spotkania dzieci obejrzały film edukacyjny 
oraz zostały obdarowane próbkami pasty do zębów.

Z kolei 6.03.2014r. podczas spotkania z policjantkami: A. Wójtych i  
M. Kamińską uczniowie z klas III brali udział w pogadance na temat 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w ruchu 
pieszym. Dzieci utrwaliły również znajomość numerów alarmowych 
oraz dowiedziały się, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. 

„Na tropach przyrody”
Uczniowie kl. VA, VB i VC uczestniczyli w szkolnym konkursie 

„Na tropach przyrody”. Konkurs składał się z trzech etapów: serii 
35 pytań zamkniętych, 18 zadań różnych (w tym krzyżówka, praca 
z mapą i ilustracjami) oraz występu przed publicznością podczas 
udzielania odpowiedzi za 1 i 2 punkty. Zagadnienia konkursowe 
dotyczyły wiadomości i umiejętności związanych z mapą oraz 
przeglądem pasów ukształtowania powierzchni Polski. Zwycięż-
czyniami konkursu są: Aleksandra Szymańska, Gabriela Mistrzak 
oraz Paulina Kubiak. Spośród piątoklasistów umiejętnością wyko-
rzystania wiedzy przyrodniczej wyróżniły się również następujące 
osoby: Przemysław Kozber, Jakub Świętek, Dagmara Żak, Jakub 
Szewczyński, Natalia Lahuta, Szymon Szymański, Mateusz Ko-
nieczny, Kamila Przywarska, Roksana Nowak i Krystian Konieczny.  

Stop zaśmiecaniu lasów
W związku z koniecznością pokazywania dzieciom i młodzieży 

korzyści wynikających z wprowadzenia nowych zasad gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich wpływu na obszary leśne, została zorganizowana wystawa. 
Dzieci oglądały kilkadziesiąt prac, które w sposób metaforyczny, 
symboliczny lub humorystyczny przedstawiały problem zaśmiecania 
lasów. Wystawa „Stop zaśmiecaniu lasów” jest elementem kampanii 
edukacyjnej Lasów Państwowych „Było wysypisko, jest uroczysko”.  

Wycieczka do Łysego Młyna
Grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Ły-

sego Młyna w Biedrusku. Uczniowie w Ośrodku Edukacji Leśnej 
uczestniczyli w zajęciach na temat drzew polskich lasów. Oprócz 
stałej ekspozycji na temat pachnicy dębowej dzieci zwiedziły wy-
stawę „Drewno jest wspaniałe”, którą tworzą przedmioty wyko-
nane z drewna: instrumenty, ikona, meble, sprzęt gospodarstwa 
domowego, ozdoby, rzeźby, płaskorzeźby, pojemniki, narzędzia do 
obróbki drewna, maszyny z drewnianymi elementami, konstrukcja 
nawiązująca do EURO 2012 i fotografie zakładów stolarskich. 
Młodzi przyrodnicy prowadzili obserwacje mikroskopowe, uczestni-
czyli w spacerze ścieżką wokół stawu, dostrzegli żeremie oraz ślady 
bytowania dzików, skorzystali ze sprzętu do ćwiczeń ruchowych na 
powietrzu, przeszli po kładkach nad terenem podmokłym, wykonali 
trzy karmniki dla ptaków. Zajęcia ciekawie i z pasją prowadzili 
studenci Uniwersytetu Przyrodniczego     w Poznaniu. 

Kolejna wizyta w Łysym Młynie pokazała, jak wspaniale funkcjo-
nuje obiekt, który zaskakuje zwiedzających swymi możliwościami 
i sposobami przybliżania przyrody. Uczniowie powrócili do Skoków 
z karmnikami, które ze względu na wiosenną pogodę zostaną wy-
korzystane dopiero późną jesienią.

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza informuje, 
że trwa nabór dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klas pierw-

szych, a także uczniów klas II-VI na rok szkolny 2014/2015.
Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy różnorodne 

aspekty funkcjonowania placówki, spełniającej nie tylko podstawowe zada-
nia dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawcze, ale także miejsca przyjaznego 
uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, wspieranie inicjatyw 
dzieci i rodziców, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz 
spełniającej najwyższe standardy wyposażenia w  pomoce naukowe. Szkoła 
podlega nieustannemu rozwojowi, jest na bieżąco doskonalona, podlega re-
montom, zmianom i renowacji, a  regularnie uzupełniane zaplecze dydaktyczne 
wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia.
Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposażonymi 

w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi nowocze-

snymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki no-

woczesnej technologii
• Salą z tablicą interaktywną zsynchronizowaną z tabletami 
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także Internetowe 

Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę nad uczniami po skończonych zajęciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym
W szkole działa wiele kół zainteresowań i organizacji:
• Samorząd Uczniowski
• Szkolny Klub Sportowy
• Kółko Warcabowo-Szachowe
• Kółko Plastyczne
• Kółko Matematyczne
• Kółko Czytelnicze
• Kółko Teatralne
• Kółko Historyczne
• Kółko Regionalne
• Kółko Językowe
• Kółko Informatyczne
• Kółko Multimedialne
• Kółko Wokalno-Muzyczne
• Kółko Przyrodnicze
• Kółko Polonistyczne
Ponadto uczniowie biorą udział w:
• Redagowaniu szkolnej gazetki Gadu gadu
• Szkolnym Zespole Taneczno-Wokalnym Fantazja
• Przygotowywaniu i prezentowaniu uroczystości szkolnych i imprez dla 

środowiska lokalnego
• Zajęciach wyrównujących wiedzę
• Zajęciach dla uczniów wybitnie uzdolnionych
• Zajęciach logopedycznych
• Programach w ramach funduszy z UE
• Gimnastyce korekcyjnej
• Wycieczkach krajoznawczych, rekreacyjnych, przedmiotowych, do kina 

i teatru
• Uroczystościach i świętach szkolnych
Nasi wychowankowie korzystają z pomocy:
• Pedagoga szkolnego służącego wsparciem dla rodziców, mającego stały 

kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu
• Higienistki, która oprócz doraźnej pomocy organizuje szczepienia, fluory-

zację, przeprowadza pogadanki dotyczące higieny i bezpieczeństwa
Efektami pracy jest udział w:
• Konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin
• Konkurs Matematyczny Kangur, Świetlik
• Konkurs Przyrodniczy Salamandra
• Konkurs Historyczny Krąg
• Konkurs Wiedzy o Cystersach
• Zawodach i turniejach sportowych
• Konkursach i przeglądach artystycznych 
• Wystawach i projektach edukacyjnych
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Szkolny turniej warcabowy
27 lutego 2014 r. odbył się Szkolny Turniej Warcabowy. Organizato-

rem była Wioletta Molińska – opiekunka kółka szachowo – warcabo-
wego. Sędziował  Bronisław Piechocki – znany i szanowany w powiecie 
wągrowieckim szachista. 

W turnieju wzięło udział 20 uczniów z klas I – VI. Zawodnicy 
rozegrali  siedem emocjonujących rund. Walczyli dzielnie, ucząc się 
współzawodnictwa i „zdrowej” rywalizacji.

Najlepszym warcabistą roku 2014 został Bartosz Sierzchuła, który 
wywalczył pierwsze miejsce. Druga była Katarzyna Malczewska, nato-
miast trzecie miejsce zdobył Michał Ćwiertniak. Zawodnicy otrzymali 
dyplomy oraz wspaniałe puchary.

 Turniej przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Starsi uczniowie 
wspierali i dodawali otuchy  młodszym, którzy nie zawsze radzili sobie 
z emocjami. Turniej warcabowy był okazją do sprawdzenia i porówna-
nia umiejętności graczy, a także świetną zabawą i rozrywką.

UWIKŁANI W SIECI
Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się 

w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Specyfika Internetu 
i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty 
cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym 
często nie potrafią sobie poradzić. W klasie, szatni, czy na boisku 
szkolnym często dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów 
komórkowych czy Internetu. Coraz częściej też tradycyjne konflikty 
rówieśnicze przenoszą się do sieci. Poważne zagrożenia dla młodych 
internautów kojarzone są zazwyczaj z formami działań dorosłych 
przeciwko dzieciom. Kwestie te niestety nie tracą na aktualności, 
jednak w ostatnim czasie, wraz z coraz większą dostępnością nowych 
mediów dla dzieci i młodzieży i coraz szerszą gamą możliwości, jakie 
media te oferują, poważnym zagrożeniem dla najmłodszych stają się 
również ich rówieśnicy. 

Ten gorący problem był tematem warsztatów metodycznych dla 
rodziców, zorganizowanych przez naszą szkołę 4 marca. Szczegółowo 
przedstawione zostały formy działania, które są zaliczane do elek-
tronicznej agresji rówieśniczej: nękanie, straszenie, szantażowanie, 
ośmieszanie, podszywanie się pod cudzą tożsamość, korzystanie ze 
stron www zaprojektowanych specjalnie w celu upokarzania innych. 
Omówiono procedury postępowania opracowane dla szkół na wypadek 
wystąpienia incydentów przemocy rówieśniczej przy pomocy nowych 
technologii (szczególnie telefonów komórkowych i komunikatorów 
społecznościowych dostępnych przy użyciu komputera). Analizie 
poddano aspekty prawne dotyczące omawianych zjawisk. Zwrócono 
uwagę na brak świadomości wśród młodzieży, że dokonywane dla 
zabawy „psikusy” nie są nieszkodliwymi żartami tylko często są to 
przestępstwa i wykroczenia ścigane przez prawo, na co zwróciła uwa-
gę zaproszona z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu st. sier. 
Magdalena Kamińska. 

Deficyty w relacjach młodzieży z rodzicami mogą  być przyczyną 
poszukiwania nowych znajomości, także znajomości w sieci.  Szeroka 
gama środków, zagrożeń użytkowników mediów elektronicznych oraz 
wysoka skala niebezpiecznych doświadczeń w Internecie wymagają 
szeregu działań profilaktycznych. Funkcjonalną rolę w tym zakresie 
obok rodziców odgrywa szkoła. Dotyczy to szczególnie coraz bardziej 
powszechnego problemu przemocy w sieci, czyli cyberprzemocy. 
Poznając specyfikę zjawiska możemy przeciwdziałać cyberprzemocy. 
Nawet złote zasady typu komputer stoi we wspólnym miejscu, nie dają 
rezultatów, dlatego należy interesować się tym, co robi Twoje dziecko 

w sieci. Wszystkie te narzędzia z pewnością pozwolą uchronić dzieci 
i młodzież przed niemoralnymi treściami, jednak należy pamiętać 
o jednym. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Dzieci stanowią grupę  
szczególnej podatności na manipulacje. Należy im zatem wytłumaczyć 
pewne zachowania w Sieci, co wolno, a czego nie. Rodzice powinni 
także wiedzieć z kim dziecko utrzymuje kontakt przez Internet, nigdy 
bowiem do końca nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, a czujności 
nigdy za wiele. 
PORADY 
• Uruchom na komputerze, z którego korzysta dziecko, program do kontroli 
rodzicielskiej
• Wyjaśnij dziecku jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne
• Staraj się kontrolować nowe znajomości jakie są zawierane przez dziecko w Sieci

Jeśli w porę nie zareagujemy, nie zauważymy i nie pomożemy 
osobie dotkniętej przemocą, to zapewne dojdzie u niej do kolejnych 
mechanizmów zmieniających jej psychikę. Wtedy pozostaje już tylko 
wejść z terapią. Interwencja kończy się w momencie odzyskania przez 
osobę podstawowej równowagi i bezpieczeństwa oraz uzgodnienia 
kierunku rozwiązania problemu, który wywołał kryzys. Często dopiero 
po jej zakończeniu możliwe jest podjęcie długofalowej pomocy, np. 
psychoterapii. Decyzja o podjęciu psychoterapii jest jak rozpoczęcie 
niezwykłej podróży swojego życia. Możemy nie wiedzieć, co nam ta 
podróż przyniesie, możemy mieć wiele pytań, obaw i oczekiwań. Ważne 
jest, aby się po prostu odważyć na postawienie tego pierwszego kroku.

Pedagog szkolny Gimnazjum - Krzysztof Ołdziejewski

Kolejny laureat wojewódzkiego 
konkursu geograficznego

Krzysztof Pol jest uczniem klasy drugiej 
o nieprzeciętnej wiedzy geograficznej. 
Bez trudu przeszedł etap szkolny i tym 
samym zakwalifikował się dalej. Niewiele 
brakowało, a wyjazd na etap rejonowy 
nie doszedłby do skutku ze względu na 
panujące w tym dniu ekstremalne warunki 
pogodowe. Jednak szczęście dopisało. 
Został finalistą. Spośród 159 uczestników 
konkursu zajął trzecie miejsce (uzyskał 
45 na 50  punktów).Przygotowując się do 
kolejnego, ostatniego etapu, w ciągu dwóch miesięcy opanował materiał 
klasy trzeciej. Systematyczna praca pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Dudek i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły oczekiwany efekt. 

21 lutego br. w Poznaniu odbył się finał konkursu. Wzięło w nim 
udział 45 uczniów. Krzysztof uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego (zdobył 43,5punkta). Osiągnął wielki sukces. 
Dzięki temu w przyszłym roku szkolnym będzie zwolniony z części 
egzaminu gimnazjalnego dotyczącego przedmiotów przyrodniczych - 
otrzyma maksymalną liczbę punktów  oraz będzie mógł wybrać sobie 
szkolę ponadgimnazjalną. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Dudek
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Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą w kościele 
parafialnym odprawił ksiądz Karol Kaczor. Czytania mszalne i służ-
ba liturgiczna były obsadzone przez harcerzy, a zespół muzyczny 
kierowany przez panią Katarzynę Dziel i Waldemara Błażyńskiego 
został wzmocniony przez „HYCÓW” 

Po uroczystościach kościelnych, eskortowani przez skockich 
policjantów, poprzedzani przez poczty sztandarowe hufca Wą-
growiec, kombatancki i naszej drużyny, przeszliśmy w kolumnie 
czwórkowej do Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza, w której to odbyły się oficjalne obchody tego dnia. 
Ceremonia zainicjowana została apelem, podczas którego druży-
ny zameldowały swoje przybycie komendantowi  ceremonii hm. 
Andrzejowi Surdykowi. Nie obyło się bez humoru. Zwłaszcza, 
kiedy starszyznę meldował dh Jerzy Cybulski a gości i seniorów 
hm. Antoni Wiśniewski. W części oficjalnej nie mogło zabraknąć 
także słowa od komendanta phm. Krystiana Jabłkowskiego, który 
w swoim wystąpieniu powitał wszystkich harcerzy i gości, a także 
wręczył odznaczenia „Przyjaciół Harcerstwa”, które trafiły do Pani 
Barbary Surdyk nauczycielki tutejszej podstawówki i Pana Wiesła-
wa Sierzchuły -dyrektora Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. 
Specjalne listy gratulacyjne od Naczelnik ZHP Małgorzaty Sinicy 
zostały wręczone także instruktorom naszego hufca , w podzię-
kowaniu za służbę i szczególne zaangażowanie, otrzymali je phm. 

Harcerskie sPotkanie 
z okazji dnia myŚLi braterskieJ

Julita Węczkowska, hm. Andrzej Surdyk i pwd. Damian Gruszka. 
W trakcie części oficjalnej wszyscy zebrani symboliczną minutą 
ciszy uczcili pamięć ofiar na kijowskim Majdanie. Podsumowanie 
tej części upamiętniło grupowe zdjęcie wszystkich obecnych. 

W dalszej części harcerze i goście udali się na smaczny poczęstu-
nek przygotowany przede wszystkim staraniem rodziców skockich 
harcerzy, którzy w ramach wpisowego przynieśli pyszne placki. 

Szybko zapełnił się korytarz i ustawione tam stoliki, a czas 
szybko mijał na wspólnych rozmowach o przeszłości teraźniej-
szości i przyszłości harcerstwa w Skokach i Wągrowcu. Była też 
możliwość obejrzenia starych kronik i dokonania pamiątkowego 
wpisu do nowej.

Miłej atmosferze nie było końca, harcerskim zwyczajem nie mo-
gło obyć się bez tradycyjnego śpiewogrania, gdzie w kręgu każda 
z drużyn przedstawiała swoją wybraną piosenkę. Tak radośnie 
spędziliśmy resztę wieczoru. Dzień Myśli Braterskiej jest okazją 
do wspólnych spotkań, rozmów, składania życzeń, a także okazją, 
która uświadamia nam jak bardzo braterstwo i wzajemna przyjaźń 
są nam potrzebne.

Wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowani harcerskiego święta 
w Skokach serdecznie dziękujemy. 

HARCERZE

Co roku 22 lutego harcerze i skauci z całego świata obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Idea ustanowienia 
tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach 
Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego - rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Ba-
den-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. 

W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry 
terenowe lub spotykają się przy ognisku. Jednak luty nie zawsze sprzyja spotkaniom przy ogniu. W tym 
roku harcerze z hufca Wągrowiec wybrali na miejsce wspólnego świętowania Skoki. 
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Pierwszego dnia po zagospodarowaniu 
omówieniu regulaminów i przydziale czynno-
ści podzieliliśmy się na zimowiskowe zastępy, 
w składzie których mieliśmy działać. Późne 
popołudnie poświęciliśmy na spacer nad Jezio-
ro Budziszewskie w poszukiwaniu dogodnego 
miejsca na ognisko i przyszłe zabawy tereno-
we. Przy okazji była możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności pracy z mapą w terenie. 
Wieczór po kolacji zarezerwowany był na 
przypomnienie sobie odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności harcerskich niezbędnych do 
zamknięcia prób na kolejne stopnie i spraw-
ności, bowiem następnego dnia, po śniadaniu 
w planie był bieg patrolowy.

W środę po śniadaniu i apelu wyznaczone 
osoby rozeszły się na punkty kontrolne a pozo-
stali przygotowali się do biegu lub udali się do 
kuchni, by pod wprawnym okiem druhny Basi 
przygotowywać dla pozostałych obiad i przy 
okazji zaliczyć sprawność kuchcika. Pogoda 
sprzyjała przebywaniu na świeżym powietrzu 
i obserwacji przyrody. Przydało się to na popo-
łudniowych zajęciach. Wtedy, bowiem gości-
liśmy pana Stefana Kubiaka, emerytowanego 
leśniczego, myśliwego i wielkiego przyjaciela 
przyrody. Przywiózł on swoje trofea, opowia-
dał o działalności koła łowieckiego. Dzięki 
prelekcji bogato ilustrowanej obrazkami wielu 
z nas dowiedziało się i uświadomiło sobie, że 
być myśliwym to nie tylko strzelać ale przede 
wszystkim dbać o właściwy stan środowiska, 
pomagać zwierzętom, dbać o ich właściwe 
proporcje w lesie.. Na koniec mogliśmy 
sprawdzić swą wiedzę rozwiązując krzyżówkę. 
Na pamiątkę otrzymaliśmy zaś poroże, które 
ozdobi naszą harcówkę(jak ją będziemy mieć).

Kolejną atrakcją tego dnia było popołu-
dniowo – wieczorne ognisko przygotowane 
przez sołtysa Potrzanowa pana Rafała Nowaka 
i wspomnianego wcześniej pana Stefana Ku-

Harcerskie zimowisko w Potrzanowie
Część tegorocznych zimowych ferii w dniach 11-13 II harcerze z 7 SDH „HYCE” spędzili na zimowisku w Potrzanowie. Dzięki 

uprzejmości sołtysa Pana Rafała Nowaka, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich naszą bazą stała się potrzanowska świetlica.

biaka. Aby zjeść smaczne kiełbaski musieliśmy 
dojść nad Jezioro Maciejak, co nie wszystkim 
się spodobało, ale raczej w drodze powrotnej 
niektórzy narzekali na konieczność pokonania 
kilku kilometrów.

Nie był to jednak koniec atrakcji tego 
dnia. Po odpoczynku i podsumowaniu wy-
ników dopołudniowego biegu patrolowego 
zaczęliśmy przygotowania do harcerskiej 
uroczystości. Dzięki uprzejmości Przedszkola 
Artystycznego w Potrzanowie, na jego terenie 
zapłonęło ognisko. Po chwili przybyli tam: 
Eliza Załęska, Adam Frąckowiak, Mateusz 
Kulus, Kacper Konieczka, Sergiusz Widziński, 
Patryk Talar i Dominik Rudnik. Oni to właśnie 
w towarzystwie świadków i starszyzny drużyny 
wypowiedzieli rotę przyrzeczenia harcerskiego 
stając się pełnoprawnymi członkami ZHP. Po 
uroczystości w niebo tradycyjnie wzniosły się 
ich lampiony. Po pełnym emocji dniu udaliśmy 
się na zasłużony odpoczynek.

Po intensywnej środzie, czwartek zapowia-

dał się spokojniej. Po śniadaniu i pracach po-
rządkowych w zastępach przygotowaliśmy się 
do podchodów. Odwiedziła nas też Agnieszka 
Fertsch, która prowadzi w potrzanowskiej 
świetlicy zajęcia dla tutejszych dzieci. Po-
dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami 
a przy okazji odwiedziła swoich podopiecz-
nych. Następnie część udała się na podchody 
a część przygotowywała obiad, przy okazji 
z uwagą słuchając relacji radiowej z Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi. W biegu narciarskim 
na 10 km. biegła, bowiem Justyna Kowalczyk 
zdobywając złoty medal, a relacja radiowa 
pana Tomasza Zimocha na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 

Późnym popołudniem zajęliśmy się najmniej 
lubianymi, acz koniecznymi działaniami, czyli 
porządkowaniem miejsca pobytu. Ale i dbania 
o porządek trzeba się nauczyć. Był też krąg, 
podczas którego wszyscy podzielili się wraże-
niami z zimowiska.

hm. Andrzej Surdyk HR

22.02.2014 zorganizowaliśmy zabawę cha-
rytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych  
Stowarzyszenia „Wesołe Misie”. Nasze przed-
sięwzięcie zrodziło się, gdy otrzymaliśmy 
propozycję zespołu „Kamerata” o chęci bezin-
teresownego wsparcia potrzeb Stowarzyszenia. 
Dołączyli  strażacy, udostępniając nam już nie 
po raz pierwszy salę . Zabawa trwała do białego 
rana. Goście nie schodzili z parkietu, wspaniale 
się bawili. Wsparło nas wiele osób, dzięki  któ-
rym nasza młodzież będzie mogła wyjechać na 
kilka dni odpoczynku wakacyjnego.

Dziękujemy osobom i instytucjom, od 
których uzyskaliśmy pomoc, byli to: Zespół 
Muzyczny „ Kamerata ” p. Roberta Januchow-

skiego z Rakojad, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Skokach, Krzysztof Koniarek - „EfEKT 
Studio”, Kinga Anders - Gabinet Kosme-
tyczny ”URODA”, Zofia Auguścińska - Bank 
Zachodni WBK, Magdalena Bartkowiak - 
Gabinet Urody, Marcin Bejma - Bemasport 
Wągrowiec, frańciszek Bober - firma Han-
dlowo -Usługowa, Edyta Borowiak - Gabinet 
Kosmetyczny, Piotr Dziekan - Sklep ABC , 
firma Ceramiczno Technologiczna Chodzież, 
Nina Greser – Jankowska - Zakład fryzjerski 
Damsko-Męski, Zofia Gronowska - Galeria 
florystyczna, Pizzeria ITALIANA, Pizzeria 
VERONA, Karczma KOŁODZIEJ, Sklepy 
w Lechlinie, Bogumiła Kulińska - Sklep 

M&D STYLE, Szymon Leśniewicz- Łukasz 
Kanadys - Restauracja OMEGA Poznań, 
Krzysztof Migasiewicz - Piekarnia  EMKA, 
Monika Nadworna - Salon fryzjerski, Andrzej 
Arleta Pilaczyńscy - Sklep VA- BANK, Beata 
Pytlińska - Sklep KRAM, Bartosz Wołkow – 
CATERING Wołkow, Arkadiusz Małgorzata 
Zrobczyńscy- Sklep NIKA, Marzena Sosnow-
ska, Grzegorz Marciniak, Renata Loręcka, 
Justyna Januchowska, Monika filipowska, 
Urszula Robert Druciarek, Mirosław Krzy-
żański, Piotr Matuszczak, Justyna Kujawa, 
Paulina Kmieć, Danuta Urbanowicz, Monika 
Bajsarowicz, Hanna Trąbka. 

Alicja Nowak

z Życia stowarzyszenia „wesoŁe misie”
zabawa karnawałowa


