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dla pań w dniu ich święta!

Dokończenie na str.2

Symbolem tego dnia od 2007r 
w Mieście i Gminie Skoki stał się 
organizowany przez Bibliotekę 
Koncert, na którym setki Pań, 
często w towarzystwie „swych 
wybranków” spotykają się w hali 
Skockiego Gimnazjum.

Nie inaczej było też w tym 
roku, gdy do „Naszych Soleni-
zantek”, na wstępie witanych 
i obdarowanych kwiatami przez 
reprezentantów „brzydszej po-
łowy społeczeństwa”, panów 
Karola Kłosa i Antoniego Wi-
śniewskiego, zaśpiewał znany 
z programu Telewizyjnej Jedynki 

pod tytułem „Jaka to melodia?” 
Robert Janowski z przyjaciółmi. 

Koncertowi temu poświęcili-
śmy artykuł pt. „Ósmy Koncert 
8 marca” zamieszczony w mar-
cowym wydaniu „Wiadomości 
Skockich”. Jednak Dzień Kobiet, 
równie już tradycyjnie święto-
wano w zaciszach domowych 
oraz w zakładach, szkołach i in-
stytucjach a także w społeczno-
ściach mieszkańców na terenie 
wiejskim. Słowa poświęcone 
tym uroczystościom nasz czy-
telnik znalazł we wspomnianym 
numerze naszego miesięcznika. 

Znajdzie je też w odrębnych 
publikacjach tego numeru. My 
natomiast kilka słów pragniemy 
poświęcić spotkaniom, które 
z tej okazji odbyły się w Potrza-
nowie i Lechlinie – w pierwszym 
z nich uczestniczyliśmy osobiście, 
a drugie poznaliśmy z relacji 
jego uczestników.

***
Organizatorami Święta Pań 

w Potrzanowie, odbywanego tym 
razem 6 marca, była Rada Sołec-
ka  i Koło Gospodyń Wiejskich, 
a jego uczestnikami mieszkanki 
Sołectwa oraz szczególnie licz-

nie przybyłe ich przyjaciółki 
i koleżanki ze Skoków oraz 
z okolicznych miejscowości. 
Wśród przybyłych tu gości wi-
dzieliśmy Burmistrza Tadeusza 
Kłosa i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zbigniewa Kujawę 
oraz Sekretarza Gminy Blan-
kę Gaździak.

W roli gospodarza uroczysto-
ści, witającego jej uczestników 
i składającego pierwsze życze-
nia Paniom z okazji ich święta 
wystąpił Przewodniczący Koła 
Gospodyń Stanisław Kaczmarek, 
który zainicjował toast za zdrowie 

„Solenizantek’. Życzenia Paniom 
złożył też Burmistrz, który na-
stępnie wraz z Przewodniczącym 
Rady obdarował je okoliczno-
ściowym kwiatkiem. 

Tradycyjnie, nie zabrakło czę-
ści artystycznej na którą złożyły 
się 
- pieśni z odcieniem humory-

stycznym w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaczego KGW przy akom-
paniamencie Stefana Jóźwiaka 
z Rogoźna, 

- występ młodej wokalistki Elizy 
Dycha z Wągrowca

- pokaz gwary ludowej w wy-
konaniu Mieczysława Góry, 
lidera Kapeli „Kombinatorzy” 
z Budzynia, w swoim czasie 
powszechnie znanego jako 
Antoś Szprycha.
Organizatorzy zadbali też 

o kulinarna stronę spotkania. Był 
więc okolicznościowy tort oraz 
cała gama wypieków i smacznych 

Dzień 8 marca od lat do kalendarza wpisał się jako Międzynarodowy Dzień Kobiet i w tym dniu, lub 
w dniach z nim sąsiadujących odbywają się uroczystości związane ze Świętem Wszystkich Pań.
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Dokończenie ze str.1

potraw, które z wdziękiem do stołu serwowali panowie: Michał 
Bochyński, Rafał Nowak, Krzesimir Kaczmarek, Paweł Bochyński 
i Krzysztof Bochyński.

Dopełnieniem Święta Pań w Potrzanowie była zabawa taneczna, 
która przeciągnęła się do wczesnych godzin kolejnego marcowe-
go dnia.

***
Inicjatorem uroczystości w Lechlinie była Rada Sołecka, która 

w dniu siódmego marca wszystkie Panie zaprosiła do pięknie odre-
staurowanej świetlicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na wieczór 
przy kawie i słodkościach.

Szczególnymi gośćmi uroczystości byli współmieszkańcy „lechli-
niaków”: Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowiec-
kiego Grzegorz Owczarzak z małżonką oraz Komendant Gminny 
Ochotniczej Straży Pożarnej Skokach Marek Gramza. Z zaproszenia 
organizatorów skorzystali również i wraz z mieszkańcami Dzień 
Kobiet świętowali, znani i lubiani już w Lechlinie członkowie Eme-
ryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod dyrekcją Antoniego 
Wiśniewskiego. 

Po oficjalnym powitaniu i złożeniu paniom życzeń przez sołtysa 
Pawła Grabińskiego i życzeniach od Panów Owczarzaka i Gramzy 
oraz odśpiewaniu przez męskich uczestników spotkania wiązanki 
„Sto lat dla Pań”, „Solenizantki” zostały obdarowane pięknym tuli-
panami i słodkim upominkiem. W trakcie uroczystości odczytano też 
życzenia przekazane dla uczestniczek spotkania od przebywającej na 

egzaminach w Poznaniu radnej Rady Miejskiej w Skokach Małgorzaty 
Zaganiaczyk. 

Świąteczny nastrój uroczystości podkreślały też piosenki i pieśni 
w wykonaniu „Harfy”, w tym znane pieśni biesiadne, miedzy innymi: 
„Marianna” „Cicha woda” i :”Serca dwa”, które do wspólnego śpiewu 
wciągnęły wszystkich uczestników.

Dzień Kobiet w Lechlinie, który stał się kolejnym spotkaniem in-
tegracyjnym mieszkańców i „śpiewaków „Harfy””, był możliwy dzięki 
sponsorującym go: Monice Bielawskiej z Wągrowca oraz Krzysztofowi 
Migasiewiczowi i Janowi Dziurce ze Skoków, którym w tym miejscu 
za naszym pośrednictwem dziękują organizatorzy i jego uczestnicy.

Edmund Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Nowakowski Miłosz Andrzej 14.03.2014 r.
Jaszyk Adrian Marek 02.03.2014 r. 
Pietrucha Wojciech 16.03.2014 r. 
Krüger Adam 19.03.2014 r.
Janowski Marcel Krzysztof 25.03.2014 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:
Wicherek Marcin Jakub i Januszewska Beata Joanna 

Domański Seweryn Władysław i Kopacz Monika Maria   
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.

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

Grzechowiak Genowefa ur. 1938 r. – Kakulin zm. 13.03.2014 r. 
Żalińska Teresa ur. 1949 r. – Łosiniec zm. 23.03.2014 r. 
Hepner Irena ur. 1928 r.- Roszkówko zm. 31.03.2014 r.
Szkaradkiewicz Alojzy ur. 1935 r. – Rejowiec zm. 24.03.2014 r.

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

UWAGA!!! 

Zadbaj o swój numerek!
Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek oznaczenia 

nieruchomości - umieszczenia tabliczek z numerem domu. Na tablicz-
ce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy 
lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających 
ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

W wielu przypadkach dobrze oznakowana nieruchomość to szybsze 
dotarcie służb ratunkowych, prawidłowe dostarczenie korespondencji 
jak i możliwość odebrania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę. 

Obecnie kwestie numeracji nieruchomości regulują przepisy ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 nr 193 poz. 1287). 
Przepisy w/w ustawy stanowią m.in., że właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne podmioty, które władają nieruchomościami, 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie fron-
towej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie opisanych wyżej wymagań grożą kary grzywny 
do 250 zł określone w art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.). 

Karolina Stefaniak 

KURENDA
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

uprzejmie zaprasza Szanownych Mieszkańców Skoków na

Uroczysty Apel
z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

poświęcony braciom kurkowym z rodziny 
Ludzkowskich, Kołpowskich i Kubackich,

w tym zielonoświątkowemu królowi kurkowemu AD 1887
Franciszkowi Ludzkowskiemu.

Apel odbędzie się w sobotę 3 maja 2014 r. o godz. 11.00
przed budynkiem przy ul.Ciastowicza 7 w Skokach.

Po apelu, od godz. 12.00 na strzelnicy brackiej
im.Zielonświątkowego Króla Kurkowego AD 1939 

Stanisława Glinkiewicza 
przy ul.Parkowej w Skokach

zostanie przeprowadzony otwarty turniej strzelecki, 
na który wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
                                                        Rada Bractwa Kurkowego

UWAGA !!!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ogłasza taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujące od 01 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku:

2014/2015

netto brutto

za 1 m³ wody 3,91 4,22

za 1 m³ ścieków 7,37 7,96
Opłata abonamentowa za gotowość urządzeń 

wodociągowych

KOD
przepływ 
nominal-

ny

DN 
śred-
nica 

wodo-
mierza

ekwi-
walent

opłata 
mie-

sięczna
netto

jednost-
ka

W1 2,5  20 i < 1,0 3,50 zł/odb./m-c

W2 3,5 25 1,1 3,85 zł/odb./m-c

W3 6 32 1,3 4,55 zł/odb./m-c

W4 10 40 2,4 8,40 zł/odb./m-c

W5 15 50 3,7 12,95 zł/odb./m-c

W6 40 80 10,3 36,05 zł/odb./m-c

W7 60 100 15,7 54,95 zł/odb./m-c

W8 150 150 i > 39,4 137,90 zł/odb./m-c

Opłata za odczyt wodomierza 
w budynkach wielolokalowych (bez zmian) 3,50 zł/odb./m-c

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
unieważnia

postępowanie przetargowe na 
„Przebudowę ulic na osiedlu Topolowa I i Topolowa II w Skokach”

Uzasadnienie 
Cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 1.667.678,87zł przewyższyła kwotę 
1.200.000zł, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia i nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najtańszej oferty. 

Skoki, dnia 07.04. 2014
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w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w zarządzonych na 25 maja 2014 r. 
wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art.16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze  zmianami) podaję do 
wiadomości wyborców informację o:

numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-
sprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości udzielenia 
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Miasto Skoki – ulice: Boczna, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, Piaskowa, Plac 
Kościelny, Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Wąska, Wodna

Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, Ogrodowa, Parkowa, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Plac Strażacki, Rynkowa, Strumykowa

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2

62-085 Skoki

2 Miasto Skoki – ulice: Wincentego Ciastowicza, Ludwika Dąbrowskiego, Dworcowa, 
Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Rakojedzka

Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, Dolna, Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, 
Konwaliowa, Okrężna, Osiedlowa, Podgórna, Poprzeczna, Tulipanowa, Różana

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19

62-085 Skoki

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Wągrowiecka, Wczasowa, Zamkowa

Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, Bartosza Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, 
Leśna
cz. m. Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka

Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa cz. m. Karolewo

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19

62-085 Skoki

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: Antoniewo Górne, 
przysiółek: Niedarzyn

Świetlica Wiejska
Bliżyce 28A

62-085 Bliżyce

6

wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Sławica, Stawiany osada: Ignacewo przysiółki: 
Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo osada: Gozdowiec

Świetlica Wiejska
Rejowiec 34

62-093 Rejowiec

7
wsie: Budziszewice, Potrzanowo Świetlica Wiejska

ul. Skocka 45
62-085 Potrzanowo

8

wsie:  Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie 
Huby

wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo

Szkoła Podstawowa
Lechlin 9

62-085 Lechlin

 obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
  obwód oznaczony symbolem, Zarządzeniem nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wyznaczony został do celów głosowa-

nia korespondencyjnego.
Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00, bez przerwy.
Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do 12 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie 

z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów przystosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, najpóźniej do 5 

maja 2014 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie do 15 maja 2014 r. 
złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uwaga! w przypadku zgłoszenia przez uprawnionego 
wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

UWAGA 25 MAJA GŁOSUJEMY W NOWYCH OBWODACH SPRAWDŹ GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TWÓJ LOKAL WYBORCZY !

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI 
Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 ROKU
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
ogłasza do publicznej wiadomości 

„wykaz” informujący o przygotowaniu do zbycia 
prawa własności działek  

nr 312/1,312/2,312/3 i 300 w Potrzanowie

Oznaczenie 
nieruchomo-
ści według 

katastru oraz 
księgi wie-

czystej 

Działki nr 312/1; 312/2; 312/3 i 300 położone w Potrza-
nowie, zapisane w kw PO1B/00046125/6 
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu )

Powierzchnia 
nieruchomo-

ści

Działka nr 312/1 – 0,0440 ha; 312/2 – 0,0473 ha; 
312/3 – 0,0096 ha; 300 – 0,1300 ha 

Opis nieru-
chomości

Działki stanowią pas gruntu, w którym posadowiony jest 
rurociąg drenarski odprowadzający wodę w kierunku jez. 
Budziszewskiego. Grunt działek może być uprawiany 
jako jeden rozłóg z gruntami działek sąsiednich. 

Przeznacze-
nie w planie 
miejscowym 
oraz studium 

uwarunko-
wań i zago-
spodaro-

wania prze-
strzennego

Działka nie ma określonego przeznaczenia w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego z powodu utraty 
ważności tego opracowania . 
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
działki usytuowane są na obszarach rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczej  
-rolniczej oraz zalesień. Dla poszczególnych działek 
nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Termin za-
gospodaro-

wania 

Nie zostaje ustalony   

Cena nieru-
chomości

D z i a ł k a  n r 
3 1 2 / 1  – 
2300,00 zł
(dwa tysiące 
t r z y s t a 
00/100)
(brutto)

Działka nr 
312/2 – 

2250,00 zł
(dwa tysiące 

dwieście 
pięćdziesiąt 

00/100)
( brutto)

Działka nr 
312/3 – 

600,00 zł
(sześćset 
00/100) 
(brutto)

Obciążenia 
działek 

Działki nie są obciążone umowami .  

Termin 
wniesienia 
należności

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

Informacja 
o przezna-
czeniu do 

sprzedaży , 
oddania w 

użytkowanie 
wieczyste, 
najem lub 
dzierżawę

Działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze prze-
targu ograniczonego. 
W przetargu mogą uczestniczyć :
- na sprzedaż działki nr 321/1 właściciele działek nr 
314/4 i 311/2, 
- na sprzedaż działki nr 312/2 właściciele działek nr 
314/3 i 311/3,
- na sprzedaż działki nr 312/3 właściciele działek nr 
314/2  311/4,
- na sprzedaż działki nr 300 właściciele działek nr 314/2, 
301/1, 292/2 i 298/2

Termin do 
złożenia 
wniosku 

przez osoby 
, którym 

przysługuje 
pierwszeń-
stwo w na-

byciu nieru-
chomości na 

podstawie 
art. 34.1 pkt.1 

i pkt. 2

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

Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

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 09.04.2014r. pod nr 77655-2014

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61/ 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:   
4.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic o łącznej długości 400m na osiedlu TOPOLOWA I (ul. Brzozowa, 
Klonowa i część ul. Sosnowej) w Skokach polegająca na wykonaniu utwardzenia ulic nawierzchnią bitumiczną 
i odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczo-
wych na terenie osiedla.
Zakres robót 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: 

- warstwy odsączającej z piasku z piasku grubości 10 cm,
- 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 :
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, 
Kosztorys ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ, 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. – zał. nr 3 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 wa-
riantowych.
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): Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania; Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
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 
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 300 000 złotych 
(słownie: trzysta tysięcy złotych).
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:   
 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawcy 
powinni złożyć:
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. 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 Wyko-
nawców. 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 
300 000 złotych (słownie: trzysta 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 300 000,00 
PLN (słownie: trzysta 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 Wykonaw-
ców 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 (grupa kapitałowa).    
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonaw-
ców 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)
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.
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 25.04.2014r. 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.



6

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 marca 2014r. z udziałem 14-tu radnych odbyła się XXXV sesja 
Rady Miejskiej Gminy Skoki. 
Rada obradowała pod przewodnictwem Zbigniewa Kujawy a rolę 
sekretarza obrad pełnił radny Stanisław Kaniewski. 

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 12 uchwał w tym: 
1. Uchwałę nr XXXV/255/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2014.
Powyższą Uchwałą Rada wprowadziła zmiany jakie w trakcie realizacji 
budżetu zaszły po stronie jego dochodów spowodowane zarówno zmianą 
subwencji oświatowej, jak i zmianą wysokości planowanych dochodów 
z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt ich dzieci w placówkach przed-
szkolnych na terenie Gminy Skoki oraz z tytułu planowanego wzrostu 
podatku od nieruchomości.
Równocześnie dokonano zmian i przesunięć po stronie wydatków budże-
towych – np. z powodu rozstrzygnięcia przetargu na budowę wodociągów 
w Sławie Wielkopolskiej i uzyskaniu wykonawcy, który zobowiązał się 
do wykonania zadania za kwotę o 550.000 złotych niższą niż planowano, 
osiągnięto oszczędności które rozplanowano na realizacje innych zadań.
W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Gminy Skoki na rok 2014 
wynosi: 33.134.549 zł po stronie dochodów i 33.734.615 zł po stronie wy-
datków.

2. Uchwałę nr XXXV/256/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont nawierzchni 
bitumicznej odcinka 1.066km drogi powiatowej nr 2034 P (Skoki uli-
ca Rogozińska).
Uchwałą tą Rada postanowiła udzielić Powiatowi Wągrowieckiemu 
pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł na zadanie p.n. „Remont 
nawierzchni bitumicznej odcinka 1.066km drogi powiatowej nr 2034 P 
(Skoki ulica Rogozińska).
Udzielenie tej pomocy, mimo że ulica Rogozińska jest drogą powiatową 
i wszelkie prace inwestycyjne należą do zadań Powiatu Wągrowieckie-
go uzasadnia się tym, że w związku z wykonaniem przez Gminę Skoki 
w ostatnich latach w ciągu tej drogi wielu inwestycji infrastrukturalnych 
stan jej nawierzchni bitumicznej uległ znacznemu zużyciu techniczne-
mu. Powstałe ubytki, nierówności i garby stały się powodem licznych 
interwencji mieszkańców ulicy Rogozińskiej i mieszkańców Potrzanowa. 
Dlatego, po rozmowach prowadzonych z władzami Powiatu Wągrowiec-
kiego i pojawieniu się możliwości rozwiązania problemu w bieżącym 
roku, Rada postanowiła partycypować w kosztach remontu tej drogi.

3. Uchwałę nr XXXV/257/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont nawierzchni 
tłuczniowej odcinka 400mb drogi powiatowej w Łosincu”.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na udzielenie w 2014 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w kwocie 30.000 zł na zadanie 
p.n. „Remont nawierzchni tłuczniowej odcinka 400mb drogi powiatowej 
w Łosincu”. Partycypacja Gminy Skoki w kosztach realizacji tego zadania 
z uwagi na ograniczone środki Rady Powiatu przyspieszy remont tej 
drogi, której użytkownikami są głównie mieszkańcy Łosinca. 

4. Uchwałę nr XXXV/258/2014 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy 
nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2013 roku.
Uchwałą tą Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach 
z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Skoki nadwyżki środ-
ków obrotowych, ustalonej na koniec 2013 roku w wysokości 13.259,63 zł.
Równocześnie zobowiązano Zakład do przeznaczenia tej kwoty na wy-
konanie ogrodzenia na Stacji Uzdatniana Wody w Pawłowie Skockim, 

co pozwoli na zrealizowanie jednego z wymogów wynikających z audytu 
przeprowadzonego przez Spółkę  Aguanet SA niezbędnych do przyjęcia 
Zakładu przez tę Spółkę.

5. Uchwałę nr XXXV/259/2014 w sprawie ustalenia w wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Skoki.
Powyższą uchwałą Rada ustaliła że mający na celu nauczanie i wychowa-
nie dziecka oraz opiekę nad nim, pobyt dziecka w przedszkolu prowa-
dzonym przez Gminę Skoki w czasie pierwszych 5 godzin jest bezpłatny. 
Natomiast pobyt w kolejnych godzinach podlega opłacie w wysokości 1 
złoty za każda godzinę. 
Uchwała określa również sposób naliczania opłat oraz warunki rozlicza-
nia, obniżania i zwalniania rodziców z tej opłaty. 
Szczegóły czytelnik znajdzie w publikowanej w majowym wydaniu „Wia-
domości” Uchwale nr XXXV/259/2014 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina Skoki.

6. Uchwałę nr XXXV/260/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Potrzanowie.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
nr 312/1 o pow. 0,0440 ha, nr 312/2 o pow. 0,0473 ha, nr 312/3 o pow. 
0,0096 ha i nr 300 o pow. 0,1300 ha położonych w Potrzanowie w drodze 
przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich.
Za taką formą sprzedaży przemawiają: kształt, niewielka powierzchnia 
i położenie tych działek, które uniemożliwiają im dostęp do drogi pu-
blicznej. Tym samym działki te nie mogą być traktowane jako odrębne 
nieruchomości i nie mogą być przeznaczone do odrębnego użytkowa-
nia, co powoduje że nie mogą podlegać sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego. 

7. Uchwałę nr XXXV/261/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie 
zamiany gruntów położonych w Skokach.
W/w Uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zamiany nieruchomości 
położonych w Skokach w rejonie w rejonie ulicy Parkowej, pomię-
dzy Gminą Skoki – właścicielem działki nr 82/2 o pow. 3490 m² (Kw 
PO1B/00055635/0) i właścicielami działki nr 124/2 o pow. 858 m² (Kw 
PO1B/00047171/0). 
Celem tej zamiany jest poprawa możliwości zagospodarowania kom-
pleksu działek gminnych oznaczonych numerami: 123/2, 122/2 i 121/2. 
Przejęcie przez Gminę przyległej działki nr 124/2 wpłynie na poprawę 
funkcjonalności terenu położonego przy obwodnicy miasta Skoki.

8. Uchwałę nr XXXV/262/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonej we 
wsi Wysoka.
Uchwałą tą rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieogra-
niczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, 
położonej we wsi Wysoka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 73/3 
o pow. 01046 ha.
Równocześnie rada anulowała swą Uchwałę nr XXVIII/213/2013 z dnia 
8 sierpnia 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż tej nierucho-
mości na rzecz jej najemcy. 

9. Uchwałę nr XXXV/263/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Skokach w rejonie ulicy Falistej oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 70/62.
Uchwałą tą Rada postanowiła upoważnić Burmistrza do sprzedaży 
w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości 
przyległych obejmujących działki o nr geodezyjnych: 70/16, 1634 i 1612 
działki nr 70/62 o pow. 0,1001 ha.
Za taką formą sprzedaży przemawiają położenie działki i jej warunki 
gruntowe, które powodują że działka ta nie może być przeznaczona do 
samodzielnego wykorzystania. 

10. Uchwałę XXXV/264/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
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nieruchomości położonej w Sławicy oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 5/103.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do sprzedaży działki nr 5/103 
o pow. 0,0059 ha położonej w Sławicy w drodze przetargu ograniczonego 
dla właściciela działki nr 152 po uprzednim wykupieniu działki nr 5/69 
oraz właściciela działki nr 151.
Za takim rozwiązaniem przemawia zarówno położenie jak i niewielka 
powierzchnia działki nr 5/103, które nie kwalifikują jej do samodziel-
nego użytkowania.

11. Uchwałę XXXV/265/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skoki, na rok 2014.
Powyższą Uchwałą Rada przyjęła „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skoki na rok 2014.
Celem „programu” jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skoki oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
12 Uchwałę XXXV/266/2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwałą tą, na wniosek właściciela nieruchomości, Rada ustanowiła 
pomnikiem przyrody „dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Piaskowy” o obwo-
dzie 508cm i wysokości 23m, rosnący na terenie działki o nr ewidencyjnym 
5 – obręb geodezyjny Chociszewo.

W trakcie sesji rada przyjęła do wiadomości: 
- Sprawozdanie z realizacji z zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r,
- Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2013r
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za 2013r.
Na zakończenie sesji w Komunikatach i wolnych wnioskach Burmistrz 
Tadeusz Kłos przedstawił wizualizacje zagospodarowania obecnego 
boisko przy Szkole Podstawowej (obecne boisko piaskowe) na plac 
zabaw dla najmłodszych dzieci szkolnych – od sześciolatków do czwar-
toklasistów, a odpowiadając na pytania radnych omówił rozwiązania 
jakie będą obowiązywać w ruchu w trakcie budowy drogi wojewódzkiej 
nr 196 – m.in. obejście mostu na rzece Mała Wełna wzdłuż obwodnicy 
oraz ruch wahadłowy dla samochodów ciężarowych i objazd dla samo-
chodów osobowych przez miasto.

Wszystkie podjęte uchwały, podobnie jak protokół sesji Rady dostępne 
są do wglądu w Biuletynie Informacji publicznej Miasta i Gminy Skoki 
na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/ oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy Skoki u podinspektora ds. Rady i jej organów – pokój nr 8.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza

 przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż  działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. 

– obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 

I. Przetargi w dniu 19 maja 2014r. (poniedziałek) od godz. 930- 1230

L.p. Oznaczenie
nieruchomości 

wg
ewidencji 
gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wy-
woławcza

w zł 
(brutto)

Termin 
wpłaty 

wadium i 
wysokość

wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6
1.     Działka nr 64/34 o 

pow. 0,0998 ha
K . W  n r 
P01B/00059200/0  
SR Wągrowiec –
bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona 
jest działka opracowany został 
„Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Skoki” zatwierdzony Uchwałą  
Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego został opra-
cowany w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej oraz zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.  
Warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondy-
gnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budyn-
ku do kalenicy –  8,50 m  ,
3/dachy strome-dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 200 do 
450, pokrycie z dachówki lub ma-
teriałów dachówko-podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży 
wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii 
rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. 
w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia 
zabudowy działki – 25%

47.970,00 5.000,00
do dnia

15.05.2014r.
na koncie 

Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

19.05.2014r.
o godz. 930

2. Działka nr 64/42 
o  p o w.  0 , 1 0 2 0 
h a  . K . W  n r 
P01B/00059204/8    
SR Wągrowiec – 
bez obciążeń. 

j.w 49.200,00 5.000,00
do dnia

15.05.2014r
na koncie 

Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

19.05.2014r.
o godz. 1015

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

j.w. 55.350,00 5.700,00
do dnia

15.05.2014r.
na koncie 

Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

19.05.2014r.
o godz. 1100

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

 j.w. 44.280,00 4.600,00
do dnia

15.05.2014r.
na koncie 

Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

19.05.2014r.
o godz. 1145

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

j.w 47.970,00 5.000,00
do dnia

15.05.2014r.
na koncie 

Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

19.05.2014r.
o godz. 1230

II. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58 
9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym  w Gnieźnie – O/Skoki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 
aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 15 maja 2014r. (poniedziałek) 
IV. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce 
biblioteki  w dniu 19 maja 2014r. od godz. 930 - 1230 (poniedziałek), 5 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 15.05.2014r
V. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika 
przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.  
VI. Uwagi: a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w 
ogłoszeniu o przetargach. b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. 
c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. d) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61  8925-814  lub 815.

UWAGA 
NOWE KONTO BANKOWE!!!

Od 1 stycznia 2014 roku wpłaty 
albo należności i zobowiazania z tytułu podatków 

i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, 
najmu i sprzedaży mienia komunalnego 

prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gnie-
zno 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
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych  

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

I. Przetargi w dniu 15 maja 2014 roku (czwartek) od godz. 900 – 1245

L.p. Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji gruntów, numer KW Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

Cena wywo-
ławcza w  zł 
(brutto)
z podatkiem 
VAT

Termin wpłaty 
wadium i wyso-

kość
wadium w zł

Miejsce i ter-
min przetargu

1 2 3 4 5 6

1.  Działka nr 858/27o pow. 0,0625 ha. 
Księga Wieczysta nr PO1B/00057904/1 
SR Wągrowiec

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  został „Miejscowy plan zagospodarowania 
w części Miasta Skoki – rejon ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki” zatwierdzony  Uchwałą Nr X/76/2011 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany  
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
Warunki zabudowy:
1. lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu : nie mniej niż 4,0 m,
2. forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem 
w zależności od warunków gruntowo-wodnych 1 kondygnacji podziemnej,
5. maksymalna wysokość budynku do kalenicy  - 9,00 m,
6. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
8. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m, 
9. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-
-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów  wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”.

35.055,00 3.800,00
do 12.05.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 900

2.     Działka nr 858/28o pow. 0,0627 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec

j.w. 35.055,00 3.800,00
do 12.05.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 945

3.     Działka nr 858/30 o pow. 0,0626 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

j.w. 35.055,00 3.800,00
do 12.05.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 1030

4.     Działka nr 858/31o pow. 0,0617 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

j.w. 34.440,00 3.700,00
do 12.05.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 1115

5.     Działka nr 858/34 o pow. 0,0601 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

j.w. 33.456,00 3.500,00
do dnia

12.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 1200

6.     Działka nr 858/37 o pow. 0,0708 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 12.05.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
15.05.2014r.
o godz. 1245

II. Przetargi w dniu 16 maja 2014 roku (piątek) od godz. 900 do 1245

7.     Działka nr 858/38 o pow. 0,0706 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 900

8.     Działka nr 858/39 o pow. 0,0704 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a   n r 
PO1B/00057904/1  SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 945

9.     Działka nr 858/40 o pow. 0,0703 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a   n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 1030

10.     Działka nr 858/41 o pow. 0,0701 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a   n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 1115

11.     Działka nr 858/42 o pow. 0,0700 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

39.360,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 1200

12.     Działka nr 858/43 o pow. 0,0698 ha. 
K s i ę g a  W i e c z y s t a  n r 
PO1B/00057904/1 SR Wągrowiec.

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

38.745,00 4.200,00
do 13.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
16.05.2014r.
o godz. 1245

III.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Skokach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 1. 12 maja 2014 roku – poniedziałek  (przetargi w dniu 15 maja 2014 roku  - czwartek)  
2. 13 maja 2014 roku – wtorek  (przetargi w dniu 16 maja 2014 roku -piątek) 
V. Termin i miejsce przetargów: Przetargi  odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki  w dniach:
1. 15 maja 2014 roku od godz. 900  do 1245  - czwartek (6 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 12.05.2014 roku)
2. 16 maja 2014 roku od godz. 900 do 1245  -  piątek  (6 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 13.05.2014 roku) 
VI. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.  
VII. Uwagi: a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych 
powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu, c) teren działek nie jest uzbrojony, d) szczegółowych informacji o przetargu 
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza II-przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  
I. Przetargi w dniu 09 maja 2014 roku (piątek) od godz. 900 – 1330

L.p.
Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki
zabudowy

Cena  wywo-
ławcza

w zł (brutto)
z podatkiem 

VAT

Termin wpłaty wa-
dium i wysokość

wadium w zł
Miejsce i ter-
min przetargu

1 2 3 4 5 6
 1.     Działka nr 2/6 o pow. 0,0707 ha 

Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4   
SR Wągrowiec

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej Rościnno-Grzybowo.  Dla działki 
wydana została decyzja Nr 106/13 Burmistrza Miasta  i Gminy Skoki z dnia  09.10.2013r.  
o warunkach zabudowy.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego. 
Warunki zabudowy:
1. nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości min. 5,0 m od frontowej granicy działki,
2. szerokość elewacji frontowej – max. 15,0 m,
3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki-max 4,0 m,
4. geometria dachu: dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 
nie mniejszej niż 300 i nie większej niż 450,
5. wysokość głównej  kalenicy  - max. 9,00 m,
6. kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – równoległy,     
7. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – max. 30%, 
Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia badań archeologicznych.

32.595,00 3.500,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 900

2.     Działka nr 2/7 o pow. 0,0686 ha. 
Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4  
SR Wągrowiec

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

27.675,00 3.000,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 945

3.     Działka nr 2/8 o pow. 0,0707 ha. 
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4  SR Wągrowiec.

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

32.595,00 3.500,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 1030

4.     Działka nr 2/9 o pow. 0,0955 ha.
Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4  
SR Wągrowiec.

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

38.745,00 4.000,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 1115

5.     Działka nr 2/10 o pow. 0,0884 ha. 
Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4  
SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 1200

6.     Działka nr 2/11 o pow. 0,1022 ha. 
Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4 
SR Wągrowiec.

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

41.205,00 4.200,00
do dnia

06.09.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 1245

7.     Działka nr 2/15 o pow. 0,0876 ha. 
Księga Wieczysta nr PO1B/00056799/4 
SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

06.05.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

09.05.2014r.
o godz. 1330

II.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  90650006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Skokach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 06 maja 2014 roku – wtorek  ( przetargi w dniu 09 maja 2014 roku -piątek)  
IV.  Termin i miejsce przetargów: Przetargi  odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki w dniu 09 maja 2014 roku  od godz. 900  (piątek ) - 7 działek - wadium na koncie 
Urzędu do dnia 06.05.2014 roku 
V. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:  W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
VI. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061)  8925-814 lub 815.



10

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

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

działki nr 1525 położonej w Skokach przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania działki 1231 
w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 1525 w Skokach, zapisana w KW PO1B/00046203/7 Sądu Rejonowego w Wągrowcu

Powierzchnia nieruchomości 0,0102 ha (grunty orne RVI)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunt przeznaczony jest na poszerzenie istniejącej działki 
letniskowej 1231

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego

Działka 1525 nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. przed-
miotowa działka stanowiła tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. działka nr 1525 położona 
w Skokach stanowi obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.

Cena nieruchomości 3.500,00 zł

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytko-
wanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla współwłaścicieli działki 1231.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości 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. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.), winny najpóźniej w ciągu 6 ty-
godni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

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

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

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

części działki nr 526/27 położonej w Sławicy
przeznaczonej do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 289 

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 526/27 w Sławicy, zapisana w KW 48065 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia ogólna 0,0164 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0143 ha (RVI- grunty orne klasy VI)

Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunt przeznaczony będzie na poprawę warunków 
zagospodarowania działki przyległej.

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004 
r. wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. przed-
miotowa działka stanowiła tereny zabudowy letniskowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. działka nr 1525 położona 
w Skokach stanowi obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności 
rolniczych i nierolniczych.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny 130 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.

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

Dzierżawa w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 289 w Sławicy.
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

Termin wniesienia należności Czynsz dzierżawny za 2014 rok płatny w terminie 30 dni od podpisania umowy dzierżawy, za kolejne 
lata czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 
925 814 lub (061) 8 925 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

działki nr 5/69 o pow. 0,0222 ha  położonej w Sławicy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 152

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 5/69 położona  w Sławicy, zapisana w KW PO1B/00048072/3 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Powierzchnia nieruchomości 0,0222 ha (grunty zakrzewione i zadrzewione)
Opis nieruchomości Działka leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunt przeznaczony jest na poprawę warunków zagospo-

darowania działki nr 152. 
Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 5/69 nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. 
nieruchomość leży na terenach zabudowy letniskowej . W studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 5/69 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania prze-
strzennego: „obszary zabudowy  zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności rolniczej 
i nierolniczej. z usługami towarzyszącymi”.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.
Cena nieruchomości 6.500,00 zł  brutto
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki nr 152 .

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 102 z 2010r., poz. 
651 ze zmianami)

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości 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 Referat Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 
lub (61) 8 925 815

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 66/16 - przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej Działka nr 66/16 położona w Brzeźnie zapisana w KW PO1B/00048134/6 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Powierzchnia nieruchomości 0,0727 ha
Opis nieruchomości Działka nr 66/16 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 mieszkalnym 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 działek przyległych nr 66/4, 
nr 66/9 i nr 66/10.   
Na terenie działki ułożone jest przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego na działce nr 66/4 oraz 
częściowo zlokalizowany zbiornik bezodpływowy na ścieki obsługujący wyodrębnione lokale mieszkalne 
w budynku  mieszkalnym na działce nr 66/4.     

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość składająca się z działki nr 66/16 nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. 
nieruchomość leży na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr 
XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 66/16 został wyznaczony następujący kierunek zagospodaro-
wania przestrzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych ”.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.
Cena nieruchomości 11500,00 zł  brutto
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytko-
wanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż  działki ograniczona została do  właścicieli lokali mieszkalnych posiadających udział w gruncie 
działki nr 66/4 oraz dla właścicieli działek nr 66/9 i nr 66/10. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce 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.

Uwagi: Działka nr 66/16 obciążona zostanie służebnością przesyłu ze względu na przebieg po terenie działki 
przyłącza wodociągowego oraz służebnością dostępu na zbiornika bezodpływowego na ścieki w celu 
umożliwienia jego opróżniania.

Informacji dotyczących wykazanej do sprzedaży nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 
lub (61) 8 925 815
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości    
WYKAZ

działki budowlanej przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
położonej w Brzeźnie

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer KW

Opis 
nieruchomości Warunki zabudowy

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena 
zbycia

z podat-
kiem

VAT w zł

Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

7. Działka nr 66/15
o pow. 0,0908 ha
K . W  n r 
P 0 1 B / 0 0 0 4 8 1 3 4 / 6              
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona jest działka 
wydana została decyzja Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki             Nr 87/09 o warunkach 
zabudowy z dnia 13.08.2009r. znak sprawy:
RIGP 7331-1/77/09.
Wymieniona decyzja ustala warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu obejmują-
cego dz. nr 66/6 położoną w Brzeźnie w za-
kresie inwestycji polegającej na budowie 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – budynki parterowe, maksymalnie 
z poddaszem użytkowym,
2/ wys. głównej kalenicy - max 10,5 m od poziomu 
terenu ,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
4/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia od 300 do 450, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-podobnych, 
5/wys. górnej krawędzi  elewacji frontowej –wysokość 
okapu – max. 4,5 m,
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na 
załączniku graficznym do decyzji o warunkach za-
budowy.

25.000,00 30.750,00 Sprzedaż 
w przetar-
gu ustnym 
nieograni-
czonym

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  ( 
tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  -Biuletyn Informacji Publicznej
3) informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (61) 8925-814 lub 815.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

podaje do publicznej wiadomości    
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Wysoka 
zabudowanej budynkiem jednorodzinnym -dz. nr 73/3 o pow. 0,1046 ha

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji

gruntów, numer
księgi wieczystej

Opis
nieruchomości

Opis budynku i lokalu
mieszkalnego

Wartość
nieruchomości

ogółem w zł
w tym:

Cena
 sprzedaży

nieruchomości 
(brutto)  w zł

(sprzedaż 
zwolniona 

od VAT)

Sposób
sprzedaży

1 2  3 4 5 6

Nieruchomość zabudowana 
obejmująca działkę nr 73/3 
o pow. 0,1046 ha położona we 
wsi Wysoka. 
Nieruchomość u jawniona  
jest w księdze wieczystej Nr 
PO1B/00047225/4 prowadzonej 
przez SR w Wągrowcu jako 
własność Gminy Skoki.
KW nie wykazuje
obciążeń. 

Nieruchomość  we wsi Wysoka 
przeznaczona do sprzedaży 
(dawne siedlisko) zabudowana 
jest budynkiem jednorodzin-
nym,  w którym znajduje się 
jeden lokal mieszkalny oraz 
budynkiem gospodarczym.
Nieruchomość jest uzbrojona  
w  sieć energetyczną i wodo-
ciągową.      

Na nieruchomości położony jest:   
1. murowany, parterowy  budynek miesz-
kalny kryty eternitem z jednym lokalem 
mieszkalnym.             
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, 
kuchni,  werandy  oraz klatki schodowej 
(schody do piwnicy i na strych).
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 
49,80 m2. 
2. murowany parterowy budynek gospo-
darczy o pow. użytkowej 41,60 m2

70.500,00 70.500,00 Sprzedaż nierucho-
mości 

w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 

Uwaga: 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
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DLA POPRAWY BEZPIECZEŃ-
STWA JAZDY – OKRESOWE 
UTRUDNIENIA NA DRODZE 

WOJEWÓDZKIEJ NR 196
10 marca Eurovia Polska S.A rozpoczęła prace związane z moderni-

zacją drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie Gminy Skoki. Równocześnie 
kontynuowane są prace na terenie Gminy Wągrowiec.

Jak zapowiada wykonawca robót, wszystkie planowane prace będą 
prowadzone w sposób zapewniający bezpieczenstwo ruchu i stwarzający 
najmniej utrudnień dla podróżnych. I właśnie w tym celu na obwodnicy 
Skoków, w związku z planowaną modernizacją mostu wykonano tym-
czasową przeprawe – droge objazdową i most na rzece Mała Wełna, 
którą bez przeszkód będą mogły poruszać się samochody zarówno 
osobowe, jak i ciężarowe. 

W ramach modernizacji nastąpi poszerzenie drogi, złagodzenie 
zakrętów oraz modernizacja mostów na Kanale Dzwonowskim w Sła-
wicy i na Małej Wełnie w okolicy Karolewa. Na skrzyżowaniu drogi 
196 i drogi wojewódzkiej nr 197 w Sławie Wielkoolskiej powstanie 
rondo. Zmodernizowane też zostanie skrzyżowanie ulic Poznańskiej, 
Rościńskiej, Rogozińskiej i Kościelnej w Skokach – zostanie tu też 
zainstalowana pełna sygnalizacja świetlna. Przebudowane też zostanie 
skrzyżowanie ulicy Rościńskiej z ulicą Parkową w Skokach.

Tak więc po zakończeniu robót, które ma nastąpić do końca bie-
żącego roku bezpieczniej i szybciej podróżowac będziemy zarówno 
w kierunku Wągrowca jak i Poznania.

Ale póki co, musimy uzbroić się w cierpiwość i liczyć się z ruchem 
wahadłowym, zarówno w kierunku Poznania, jak i Wągrowca, a czas po-
stoju na czerwonych światłach wliczyć w czas przejazdu na w/w trasach.

Dla ograniczenia utrudnień w ruchu, głównie w czasie robót na 
terenie miasta Skoki Samorząd Gminny przewiduje rozwiązania 
usprawniające ruch samochodów osobowych. O ustaleniach z tym 
związanych informowac będziemy na bieżąco w kolejnych wydaniach 
„Wiadomości Skockich”.

Edmund Lubawy

25 MAJA WYBIERAMY POSŁÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W niedzielę 25 maja wybieramy posłów do Parlamentu Europej-
skiego.

W wyborach tych głosujemy na kandydatów zgłoszonych przez 
uprawnione Komitety Wyborcze w okręgach określonych w Kodeksie 
Wyborczym – dla Gminy Skoki, tak jak dla całego województwa wiel-
kopolskiego jest to okręg nr 7. 

Samego aktu głosowania dokonujemy w lokalach stałych 
Obwodowych Komisji Wyborczych, a nad prawidłowym przebiegiem 
wyborów czuwają Obwodowe Komisje Wyborcze.

Podział na obwody głosowania na terenie Miasta i Gminy Skoki 
określa Obwieszczenie Burmistrza z dn. 16 kwietnia 2014r, które 
publikujemy w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Skockich” na str. 4.  

Sygnalizowaną w marcowym wydaniu „Wiadomości” Informację 
o tworzeniu okręgów wyborczych oraz o podziale Miasta i Gminy 
Skoki na okręgi wyborcze zamieścimy w kolejnym wydaniu nasze-
go miesięcznika.

Edmund Lubawy

DYŻURY CZŁONKÓW GMINNEJ 
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie informujemy, że od 1 – go kwietnia br., członkowie Gmin-

nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach, 
będą pełnili dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 
11 (pomieszczenia dawnego ośrodka pomocy społecznej - zejście po 
schodach w dół) mające na celu przyjmowanie wniosków o zastosowa-
nie procedury sądowego zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia 
leczenia odwykowego, a w przypadku braku przesłanek wynikających 
z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007, Nr 70, poz. 473 
ze zm.) udzielą porad dotyczących możliwości dobrowolnego podjęcia 
terapii w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc w wypełnieniu 
wniosku, który następnie zostanie przekazany Komisji do rozpatrzenia.

Poniżej podajemy terminy dyżurów oraz osoby je pełniące:
09.05.2014 (piątek) w godz. 15.00 – 16.00  Violetta Guner

15.05.2014 (czwartek) w godz. 16.00 – 17.00 
Małgorzata Wojciechowska

23.05.2014 (piątek) w godz. 12.00 – 13.00  Alicja Kramer
28.05.2014 (środa) w godz. 17.00 – 18.00 Agata Student

02.06.2014 (poniedziałek) w godz. 15.00 – 16.00 
Małgorzata Szpendowska-Wylegalska

11.06.2014 (środa) w godz. 11.00 – 12.00 Bożena Talar
20.06.2014 (piątek) w godz. 15.00 – 16.00 Violetta Guner

Ponadto wnioski można złożyć w tym samym miejscu w każdy 
czwartek w godz. 8.30 – 12.30 na dyżurze Gminnego Koordynatora 
ds. Uzależnień.

SANDRA SKIBIŃSKA 
„Młodym Kreatorem Sztuki Kulinarnej”

Z lektury „PODSKOKÓW” dowie-
dzieliśmy się - o czym z przyjemnością 
informujemy naszych czytelników, - że 
mieszkanka Skoków Sandra Skibińska 
uczennica IV klasy Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych w Murowanej 
Goślinie zajęła I miejsce w organizowanym 
przez Firmę „Unilever Food Solutions” 
z Poznania Ogólnopolskim Konkursie 
„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”.

Wyczarowana przez skoczankę potrawa 
z królika z dodatkiem m.in. jadalnych 
kasztanów uznana została przez jurorów za najsmaczniejszą i najlepszą 
z prezentowanych w Konkursie potraw. 

W nagrodę za zwycięstwo prócz dyplomu i tradycyjnych gratulacji 
nasza współmieszkanka otrzymała skuter „Junak”, którego przekaza-
nie wraz z symbolicznym przy takich okazjach kluczykiem nastąpiło 3 
kwietnia w trakcie apelu przed goślińską szkołą.

Przy tej okazji (również dzięki „PODSKOKOM”), informujemy 
że zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji konkursu została również 
i identyczną nagrodą cieszyła się mieszkanka Jagniewic Andżelika 
Piechowiak. 

Obecne zwycięstwo, podobnie jak ubiegłoroczne zwycięstwo An-
dżeliki, otwiera Sandrze drogę do praktyki w uznawanej za najlepszą 
w Polsce - warszawskiej restauracji „Atelier Amaro”. 

Edmund Lubawy
Fot. Piotr Borowicz

WAŻNA INFORMACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

POSIADAJĄCYCH 
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH
Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 

na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki przypominamy, że 31 maja 2014 r. upływa ustawowy termin 
do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w 2014 r.
WAŻNE! Nieterminowe wniesienie opłaty skutkuje wygaśnięciem 
posiadanego zezwolenia.
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SENIORZY NIE ZWALNIAJą, 
czyli kulisy realizacji projektu cz.3

W ciągu zaledwie 19 dni roboczych uczestnicy 
projektu spotykali się aż 12 razy. I spotykali się 
licznie, bo czego jak czego, ale obowiązkowości 
można im pozazdrościć. Ale nie tylko solidność 
tu zadecydowała, bo myślę, że oferta zajęć była 
tak atrakcyjna, iż nie sposób było z czegoś zre-
zygnować.

Było więc spotkanie z dietetykiem, z którego 
każdy wyniósł nie tylko ciekawą wiedzę, ale 
i ściągę co jeść, a czego unikać. Ci, którzy nie 
do końca przejęli się zaleceniami dietetycznymi, 
już na drugi dzień mogli zrzucić nieco kalorii 
w trakcie zajęć gimnastycznych, a kilka dni 
później wypocić w czasie marszu z kijkami. Co 
prawda pogoda nie rozpieszczała piechurów, ale 
im niestraszna żadna pogoda, bo jak mówi pani 
Karolina – „nie ma złej pogody, jest tylko nie-
odpowiedni strój”. Zaplanowana trasa została 
pokonana, a na mecie czekał ciepły posiłek na 
rozgrzewkę i uzupełnienie sił. Niech żałują ci, 
których wystraszyła pogoda i nie dotarli na start.

Jeszcze w marcu wybraliśmy się w podróż 
marzeń wspólnie z panem Markiem Fiedlerem. 
Była to podróż wirtualna śladami podróżnika 
i pisarza Arkadego Fiedlera – syna naszego 
gościa, który poszedł w ślady swego ojca, który 
zaraził Go pasją podróżowania i ciekawości 
świata. Poznaliśmy kulisy powstania znanej 
powieści „Dywizjon 303”, odwiedziliśmy Ma-
dagaskar oraz pełną tajemnic Rapa – Nui czyli 
Wyspę Wielkanocną oraz wiele innych cieka-
wych zakątków świata. Stanęliśmy oko w oko 
z tarantulą, zachwycaliśmy się pięknem motyli 
południowoamerykańskich innymi ciekawymi 
eksponatami zaprezentowanymi przez pana 
Marka. Prelegent tak zaciekawił swoimi opo-
wieściami, że seniorzy planują już wycieczkę do 
Puszczykowa, gdzie mieści się Muzeum – Pra-
cownia Arkadego Fiedlera.

Tajniki sztuki pałuckiej odkryła przed nami 
pracownica Muzeum Regionalnego z Wągrow-

ca. Pod Jej czujnym okiem wyczarowywaliśmy 
nieco już zapomniane ozdoby z kolorowych 
bibuł. 

W ostatni marcowy dzień spotkaliśmy się na 
zajęciach kulinarnych w pracowni pana Bartosza 
Wołkowa, gdzie wspólnymi siłami przygotowy-
waliśmy wykwintne dania z rybami w roli głów-
nej. Toż to była uczta dla podniebienia i oczu! 
Nie sprawdziła się prawda zawarta w przysłowiu, 
że „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”, bo 
wszystko było smaczne, a nawet pyszne.

W środę 2 kwietnia tworzyliśmy arcydzieła 
artystyczne, czyli uczestniczyliśmy w zajęciach 
z dequpage’u, a dwa dni później z anielską 
cierpliwością robiliśmy szklane anioły techni-
ką witrażu.

Wyjazd na basen to kolejne zajęcia, w których 
gremialnie uczestniczyli nie tylko ci, co pływać 
potrafią, ale także ci, którzy chcieli pojeździć na 

rowerach lub poćwiczyć w wodzie lub zwyczajnie 
zażyć relaksu.

O blaskach i cieniach wieku dojrzałego 
i sposobach zachowania jak najdłużej młodo-
ści, jeśli nie ciała, to choćby ducha był kolejny 
wykład, tym razem z lekarzem geriatrą. To było 
wielce budujące spotkanie, bo utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że o tym, jak przeżywamy 
tzw. starość nie decyduje nasz wiek metrykal-
ny, ale przede wszystkim nastawienie do życia 
i sposób życia.

Ostatnimi zajęciami przed świętami wielka-
nocnymi były warsztaty kaletnicze, gdzie z wielką 
cierpliwością i determinacją każdy z uczestników 
wykonywał ze skóry etui do telefonu komór-
kowego.

To wszystko, o czym pisałam wcześniej 
przewidywał program projektu, ale seniorzy 
uczestniczyli w jeszcze jednym wydarzeniu, 
którym było spotkanie z panem Burmistrzem, 
poświęcone działalności lokalnego samorządu. 
Włodarz gminy w towarzystwie pani sekretarz 
Blanki Gaździak w bardzo przejrzysty i obrazowy 
sposób przedstawił budżet gminy, poczynione 
i planowane inwestycje, zadania władz samorzą-
dowych i wiele innych spraw bliskich każdemu 
mieszkańcowi gminy. 

Zainteresowanie spotkaniem było bardzo 
duże, o czym świadczy frekwencja. Sala led-
wie mogła pomieścić wszystkich słuchaczy, co 
pewnie zaskoczyło samego pana burmistrza. 
Może to wyraz podziękowania za troskę, jaką 
otacza się w Skokach seniorów, a może pierwszy 
z przejawów tworzenia się społeczeństwa oby-
watelskiego?

Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Irena Kasica

Seniorzy „rozkręcają się” powoli, ale jak już nabiorą rozpędu, to trudno ich zatrzymać. Tak można by 
było w najbardziej lapidarny sposób podsumować to wszystko, co wydarzyło się w drugiej połowie marca 
i w okresie przedświątecznym u ludzi w wieku 50 plus, biorących udział w projekcie „Aktywni seniorzy 
gminy Skoki”. 
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PODRÓŻE KSZTAŁCą
CZYLI Z MAŁEJ GMINY W WIELKI ŚWIAT

ODSŁONA 4
Marcin Szymczak – podróżnik, fotografik, 

autor wielu ciekawych zdjęć i pokazów slaj-
dów. Wraz z rodziną zwiedził najodleglejsze 
zakątki naszego globu. W początkach kwietnia 
przyjechał do Skoków, by spotkać się z ucznia-
mi szkół i przedszkoli należących do Stowa-
rzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” z Jabłkowa. 

W trakcie spotkań młodzi odkrywcy dowie-
dzieli się jak wygląda życie w Nowej Zelandii 
– państwie położonym na dwóch wyspach 
znajdujących się na półkuli południowej, na 
wschód od Australii. Niektórzy uważają, że na 
tym niewielkim, malowniczym zakątku znaleźć 

można wszystkiego po trochu: pustynie, góry, 
lodowce, klify, piaszczyste plaże, a także bo-
gatą florę i faunę. Wiele emocji wśród dzieci 
wywołała włoskowata kulka, która okazała 
się ptakiem kiwi, nielotem zamieszkującym 
przede wszystkim północną cześć kraju. To 
sympatyczne zwierzątko było również bohate-
rem krótkiego filmiku o nauce latania. 

Wspólnie z Panem Marcinem dzieci przewę-
drowały z północy na południe kraju, poznały 
historię Maorysów – korzennych tubylców, 
podziwiały turkusowo-błękitne jeziora wy-
pełnione kwasem, wysokie drzewa kauri, lwy 
morskie, wieloryby, delfiny, pingwiny niebie-

skie oraz żółtogłowe. Łącznie przemierzyli 
razem około 12 tys. Kilometrów, by dotrzeć 
daleko na południe i poczuć przenikliwy chłód 
płynący prosto z Antarktydy. 

Za miesiąc kolejne spotkanie z cyklu 
„Z małej gminy Skoki do wielkiego Świa-
ta – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci 
z gminy Skoki”. 

Tym razem organizator, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w Skokach, zaprosi 
młodych podróżników do dalekiej Arktyki. 
Przewodnikiem tej wyprawy będzie Miko-
łaj Golachowski.

Sylwia Popadowska

„ETNO - WARSZTATY W BIBLIOTECE
CYKL SPOTKAŃ LUDOWYCH DLA DZIECI Z GMINY SKOKI” – CZ. 3

Swoją wiedzę mogli zgłębić poprzez wspólną 
pracę nad wykonaniem Marzanny – słomianej 
kukły symbolizującej zimę oraz Gaika – ustrojo-
nej gałązki przygotowywanej na powitanie wio-
sny. Mimo trudności związanych z podołaniem 
temu zadaniu pomysłowość dzieci i ich zdolności 
manualne pozwoliły na powstanie wspaniałych 
prac i co najważniejsze sprawiły im wiele radości, 
a pomieszczenia Biblioteki zamieniły w pachną-
cą słomą pracownię artystyczną.

W czasie drugiego spotkania dzieci do-
wiedziały się jak wyglądały kuchnie naszych 
babć i prababć, a także z jakich sprzętów 
korzystały one podczas przygotowywania po-
traw. Miały również okazję obejrzeć i poznać 
zasadę działania m.in. urządzeń do palenia 
i mielenia kawy, wyrobu masła, itp. W trakcie 
zajęć młodzi skoczanie uczestniczyli w pokazie 
pieczenia podpłomyków, palenia kawy oraz 
przygotowania postnego dania wywodzą-
cego się z wielkopolski, a składającego się 
z gotowanych ziemniaków i gziku. Spotkanie 
zakończyło się wspólną degustacją przygoto-
wanych potraw.

Warsztaty taneczne upłynęły natomiast pod 

znakiem Polki. Taniec ten powstał w wieku 
XIX i dość szybko zyskał popularność również 
w Polsce. Według niektórych znawców tema-
tyki Polka wywodzi się z Czech. „Etno – od-
krywcy” oprócz nauki kroków podstawowych 
tańca mieli okazję poznać jego historię oraz 
elementy składowe stroju tancerzy.

Organizatorem warsztatów etnograficznych 

Marcowe spotkania „etno-odkrywców” rozpoczęły się wiosennym akcentem. Podczas pierwszych zajęć 
młodzi skoczanie mieli okazję poznać tradycje związane ze zmieniającymi się w tym okresie porami roku, 
czyli z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
w Skokach, która do współpracy zaprosiła 
Muzeum Regionalne w Wągrowcu oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Sylwia Popadowska
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CENy ZBÓŻ I WARZyW
Obecnie (z dnia 15 kwietnia 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  

żyto na mąkę 550 - 570 zł/tona, pszenica na mąkę 770 - 780  zł/t, jęcz-
mień na kasze do 710 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu 
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz  na poziomie: pszenica na paszę 
do 800 zł/tona, pszenżyto ok.  660 zł/tona, jęczmień na paszę  do  750 
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 : 
pszenżyto, jęczmień  40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki 
jadalne ok. 1,10 zł za 1 kg. Ceny warzyw : marchew, cebula, czerwone 
buraczki ok. 1,50 – 2,00 zł/kg, pietruszka do 5,00 zł/kg, seler do 4,50 
zł/kg,  ogórki do 7,00 zł/kg, pomidory  ok. 10,00 zł/kg. Jabłka 2,0 – 2,50 
zł/kg. Jaja kurze 0,50 – 0,60 zł/szt.

CENy TUCZNIKÓW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 15 kwietnia 2014) – 4,50 – 4,60 zł/kg 

plus VAT. Maciory do 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
270 – 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 1,25 - 1,45 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń 15 KWIETNIA 2014 R.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa ok. 1430 (rok temu 1430) zł/t, 

Mocznik ok. 1530 (rok temu do 1745) zł/t, Sól potasowa ok. 1500 zł/t 
(rok temu 1800) , Polifoska  „5” do 1700 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 
1200 zł/t. Otręby pszenne ok. 720 - 750 zł/tona – rok temu ok. 830 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  
5,20 – 5,40 zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,60 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 980 zł/t, 

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 4,50-4,60. Rok temu wynosiła ok. 4,80 zł/kg plus VAT. W Polsce 
nadal jest niski (a nawet maleje) stan pogłowia trzody chlewnej. Bar-
dzo zaszkodziła nam wiadomość, że w Polsce wykryto chorobę „Afry-
kańskiego pomoru świń” u padłego dzika. To bardzo skomplikowało 
eksport Polskiej wieprzowiny.

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

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 rol-
nicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie ( JPO, ST ) i ONW. 
Rolnicy otrzymali 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 zasie-
wom. Ostatnie opady deszczu bardzo poprawiły wegetację na polach. 
Rozpoczyna kwitnąć rzepak. Jednak na wielu uprawach występuje (tam 
gdzie nie zwalczano chwastów jesienią) bardzo duże zachwaszczenie. 
Jest miotła zbożowa, chaber bławatek (modrak) i inne chwasty. Była 
ostatnia chwila, aby stosować opryski na chwasty w pszenżycie ozimym 
i pszenicy ozimej. Były obawy o przezimowanie pszenicy ozimej – tam 
gdzie wysiewano wrażliwe, zachodnie odmiany. Można jednak spotkać 
miejsca gdzie nieco wymarzło pszenżyto ozime czy jęczmień ozimy, 
a nawet pszenica. Problem jest na Warmii i Mazurach. Część rolników 
ubezpieczyła swoje uprawy rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy. 
Teraz rolnicy mogą ubezpieczyć zboża jare. Oby tylko nie wystąpiły 
duże przymrozki tak jak to było kiedyś, bo będą straty.

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. Nadal ceny skupu tuczników nie są 
zadowalające i rolnicy – producenci trzody chlewnej mają problemy. 
Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje program pomocy dla producen-
tów trzody chlewnej. Sytuacja dla hodowców jest trudna.

Życzę rolnikom, mieszkańcom ciepłej wiosny - takiej pogody, aby można 
było dokonać terminowych prac wiosennych. Pozdrawiam już po Wielka-
nocy!

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

W ARIMR TRWA PRZYJMOWANIE 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 

PŁATNOśCI BEZPOśREDNICH 
ZA 2014

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 do ARiMR można 
składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, 
płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na 
zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach 
PROW 2007 - 2013 za 2014 

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności 
można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym 
terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniej-
szone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji 
finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym 
terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami 
finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
będzie już 11 z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na 
realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld 
euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej 
w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar. 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym 
wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się o: 

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach 

górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania (płatność ONW);

płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.
Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzy-

mali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności 
wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania. 

ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników 

do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem for-
mularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. W zakładce 
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„System teleinformatyczny ARiMR-Wniosek przez Internet” (http://
www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.
html) znajduje się specjalny formularz takiego wniosku. Umożliwia 
on wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR 
oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem do ARiMR 
wniosku o przyznanie płatności. 

Aby móc skorzystać z tego wygodnego sposobu składania wniosku, 
rolnik musi posiadać login i kodu dostępu do systemu teleinforma-
tycznego ARiMR. Jeżeli nie posiada takich uprawnień, powinien 
złożyć u kierownika „swojego” biura powiatowego specjalny wniosek 
o nadanie loginu i kodu dostępu, który można pobrać ze strony in-
ternetowej ARiMR. Uprawnienia do systemu teleinformatycznego 
ARiMR nadawane są bezterminowo i pozwalają także na korzystanie 
z elektronicznej drogi przy zgłaszaniu spraw związanych z identyfikacją 
i rejestracją zwierząt gospodarskich. 

O JAKIE PŁATNOŚCI MOŻNA UBIEGAć SIę W 2014
W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się 

o przyznanie:
- jednolitej płatności obszarowej;
- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin 

strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do po-

midorów); 
- oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
- płatności cukrowej;
- płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
- płatności do krów i owiec;
- płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia 

krajowego, tj.: płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy 
chmielu niezwiązanej z produkcją, płatności uzupełniającej dla 
producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do ty-
toniu), płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka 
skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przy-
znawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza 
pewnymi wyjątkami. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

WĘDKARZE SPRZĄTALI 
PO SWOICH KOLEGACH

Prawie 30 wędkarzy, członków Koła nr 120 PZW w Skokach ze-
brało się w sobotni poranek 12 kwietnia koło przysłowiowego Robin 
Hooda, aby wziąć udział w corocznej akcji sprzątania brzegów jeziora 
Rościńskiego. 

Jezioro sprzątano od strony Skoków jak i od strony Rościnna. Łącz-
nie zebrano i odwieziono ok 50 worków odpadów, które nigdy się nie 
powinny znaleźć tam skąd je uprzątnięto. Niestety wśród zebranych 
śmieci królowały takie które w 100% świadczyły o tym, że zostawili 
je właśnie wędkarze, czyli np. pudełka po przynęcie, opakowania po 
zanęcie i inne. Smutny to fakt, że ci którzy przychodzą nad wodę i chcą 
się cieszyć pięknem przyrody tak się właśnie zachowują!!!

W tym roku sprzątanie jeziora podsumowano ogniskiem i pieczonymi 
kiełbaskami na plaży od strony Rościnna. 

Wcześniej bo z początkiem kwietnia przedstawiciele Koła wzięli też 
udział w akcji sprzątania jez. Borowego w Sławicy.

Karolina Stefaniak 
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KARCIANE ZMAGANIA 
W ROśCINNIE

Sołectwo Rościnno od kilku lat organizuje turniej karciany w Ty-
siąca. Tak też się stało i w tym roku. 7 marca w świetlicy wiejskiej 
w Rościnnie odbyły się szóste karciane zawody, w których udział wzięło 
12 graczy. I miejsce wywalczył Marcin Wojtaś, II Stanisław Pędziński, 
a III Karol Majntas. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez pana Bur-
mistrza Tadeusza Kłosa oraz sklep Kujawianka z Rościnna.

Hubert Czarnecki 

100 ROWERÓW POJECHAŁO 
W CIEMNO! 

Tylko orientacyjną ilość kilometrów znali uczestnicy III Rajdu 
w Nieznane stawiając się na jego starcie w niedzielny poranek 13 
kwietnia na targowisku w Skokach. Do wyboru były dwie trasy, jedna 
rekreacyjna o długości jak się okazało 27,5 km oraz druga sportowa 
na zmęczenie licząca ok 45 km. Łącznie na starcie zjawiło się ok 100 
miłośników dwóch kółek. 

Przewodnicy tras bardzo starali się wywieść rowerzystów w tzw. 
„pole”, niektórzy do końca nie wiedzieli gdzie są, i jakie było zdziwienie 
gdy obydwie grupy wjechały do Wągrowca od strony Bobrownik, czyli 
od takiej z której mało kto kiedykolwiek dostawał się do stolicy naszego 
powiatu.  Jak założyli niegdyś organizatorzy mety rajdu w nieznane 
powinny znajdować się w miejscach ciekawych, głownie pod względem 
historyczno-poznawczym. Dwa lata temu był to przepiękny pałac 
w Krześlicach koło Pobiedzisk, w roku ubiegłym Muzeum Młynarstwa 
w Jaraczu koło Rogoźna, w tym roku zawitano do Muzeum Regionalne-
go w Wągrowcu, gdzie na rowerzystów czekała już jego dyrektorka pani 
Małgorzata Kranc oraz pyszna strawa przygotowana przez Katering 

Wołkow. Podczas chwili wytchnienia przy spaghetti bolognese wśród 
zgłoszonych w regulaminowym terminie obecnych uczestników rajdu 
rozlosowano nagrody w postaci akcesoriów rowerowych oraz gadżetów 
Gminy Skoki.  Był też czas na zwiedzenie ekspozycji muzealnych pod 
okiem etnografa-regionalisty. 

Powrotna droga była już całkiem w znane - czyli do Skoków jakieś 
15 km w linii prostej tzw. traktem. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani Małgorzacie 
Kranc dyrektorce Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za okazaną 
pomoc i gościnę. 

Zdjęcia z imprezy www.gmina-skoki.pl lub www.facebook.com/
GminaSkoki 
Póki co znamy terminy następujących imprez pieszych i rowerowych: 

WSTĘPNY KALENDARZ IMPREZ 
PIESZO – ROWEROWYCH

- 18 maja XI Rajd Pieszo Rowerowy – Puszcza Wpuszcza z metą dla 
wszystkich tras na Targowisku w Skokach - Skocka trasa rowerowa 
ok 30 km wyruszy z Targowiska w Skokach godz. 10:00 - 2 trasy 
nordic walking z Targowiska w Skokach wokół jez. Rościńskiego: 
REKREACYJNA start godz. 10:00 i SPORTOWA start godz. 10:30. 
– szczegóły na osobnym plakacie 

- 1 czerwca VII Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka – ok 
20 km start godz. 10:00 z Targowiska w Skokach, meta w Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Relax4all” w Potrzanowie. – szczegóły 
na osobnym plakacie 

- 14 lub 21 września X Cysterski Rajd Rowerowy – szczegóły w póź-
niejszym czasie 

- 28 września Rajd Rowerowy – „Etno Klimaty” do Muzeum Młynar-
stwa w Jaraczu na „Festyn Młynarski”

Do zobaczenia na szlaku 
Karolina Stefaniak 

DOBRA PASSA PIŁKARZY 
„WEŁNY”

29 marca, meczem wyjazdowym z „Iskrą Krajenka”, piłkarze Klubu 
„Wełna” prowadzeni przez trenera Tomasza Bekasa rozpoczęli rundę 
rewanżową sezonu piłkarskiego 2013/2014. 

Spotkanie to pokazało dobrą formę naszej drużyny i zakończyło się 
wynikiem 4:0 dla Skoczan. Zwycięskie strzały do bramki przeciwnika 
oddali: Arkadiusz Dereżyński, Krzysztof Gryszczyński, Eryk Nadworny 
i Jakub Ślósarczyk.

Pierwszy mecz rundy wiosennej na własnym boisku „Wełna” stoczyła 
6 kwietnia a naprzeciw niej w szrankach wystąpili zawodnicy GLKS 
„Wysoka”. I to spotkanie przyniosło wygraną podopiecznych Tomasza 
Bekasa. Jego wynik to 5:0 dla Wełny, a wykorzystując dobre podania 
kolegów, bramki dla „Wełny” zdobyli Arkadiusz Dereżyński – 2, Artur 
Slósarczyk - 2 i Bartosz Wojciechowski – 1.
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Ale, w pamięci przybyłych na ten mecz kibiców pozostała nie tylko 
dobra gra ich ulubieńców. Zapisało się w niej też efektowne wprowadze-
nie na stadion zawodników obu drużyn przez występujących w barwach 
Klubowych młodych chłopców – na co dzień grających w drużynie „Or-
lika” najmłodszych piłkarzy „Wełny”. Zresztą wywołało ono też dyskusję 
i głosy proponujące by tę nowość wprowadzić jako stały rytuał na boisku 
„Wełny”, a nawet propozycje by przerwę w rozgrywanych tu meczach 
okręgówki wykorzystać na kilkuminutowe spotkania drużyn „Orlika”. 

13 kwietnia nasi zawodnicy zaliczyli kolejne udane spotkanie wy-
jazdowe z „Pogonią” Łobżenica. Wynik tego spotkania na 4:2 ustalili 
Jakub Ślósarczyk, Arkadiusz Dereżyński oraz Paweł Smykowski i Eryk 
Nadworny.  

Kolejne mecze skoccy piłkarze rozegrają: 
- na własnym boisku, w Wielką Sobotę 13 kwietnia z „Sokołem” 

Szamocin
- na wyjeździe z „Spartą” Złotów 
- na własnym boisku z „Notecią” Czarnków

Relacje z tych spotkań, podobnie jak z innych rozgrywanych 
w pierwszej połowie maja zamieścimy w najbliższym wydaniu „Wia-
domości Skockich”.

Edmund Lubawy

SUKCESY I NIEWYKORZYSTA-
NE SZANSE SKOCKICH 

SIATKAREK I SIATKARZY
Turniej piłki siatkowej LZS Rejonu Pilskiego

2 marca br. w hali Skockiego Gimnazjum odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej Ludowych Zespołów Sportowych Rejonu Pilskiego w kate-
gorii żeńskiej i męskiej.

W Turnieju tym, zarówno w kategorii pań  jak i panów powiat wągro-
wiecki reprezentowały skockie drużyny, które wywalczyły I miejsca na 
Powiatowej Spartakiadzie LZS w dniu 2 lutego w Wapnie – o sukcesie 
naszych reprezentacji informowaliśmy w lutowym wydaniu nasze-
go miesięcznika.

W meczach eliminacyjnych Turnieju nasze siatkarki występujące 
w składzie: Izabela Fidos, Kamila Frydrych, Natalia Glapa, Patrycja 
Kobryś, Małgorzata Kucharska. Daria Kucz, Katarzyna Makowska, 
Monika Oksza Skibińska i Dominika Szczepaniak wygrały spotkanie 
z drużyną Piły z wynikiem 2:1, a przegrały z reprezentacją powiatu 
szamotulskiego – wynik 1:2. W rezultacie zapewniły sobie start w spo-
tkaniu finałowym o trzecie i czwarte miejsce. W meczu tym pokonując 
reprezentację powiatu chodzieskiego z rezultatem 2:0 uplasowały się 
na 3 miejscu w rejonie pilskim.

Z kolei, nasi siatkarze grający w składzie: Aron Becker, Artur Glapa, 
Łukasz Grabowski, Szymon Jankowski, Bartosz Kramer, Radosław 
Kramer, Łukasz Mioduszewski i Piotr Słoma wygrali wszystkie mecze. 
Pokonali oni drużyny: powiatu czarnkowskiego z wynikiem 2:1, powiatu 
szamotulskiego z wynikiem 2:0 i Piły z wynikiem 2:0. W rezultacie zajęli 
I miejsce, co zapewniło im udział w rozgrywanym 9 marca w Ostrowie 
Wlkp. Finale Wojewódzkim.

Jednak – prawdopodobnie z uwagi na świętowany w przeddzień 
Dzień Kobiet – nasi panowie nie potrafili się zmobilizować na wyjazd do 
Ostrowa i tym samym walkowerem sklasyfikowani zostali na ostatnim 
IV miejscu w Województwie Wielkopolskim. 

W Finale Wojewódzkim wystąpił natomiast skocki animator sportu 
Bronisław Piechocki, który startując w Konkursie Wiedzy o Igrzyskach 
Olimpijskich uplasował się na 7 miejscu.

Edmund Lubawy

SKOCZANIE MISTRZAMI 
„ZŁOTEJ WIEŻY”

W niedzielę 6 kwietnia w Wapnie odbył się Powiatowy Turniej Sza-
chowy o „Złotą Wieżę”. 

Startujący w tym Turnieju zawodnicy z Gminy Skoki w składzie Prze-
mysław Sydow oraz jego córki – Weronika i Anita Sydow i Bronisław 
Piechocki wygrali spotkania ze wszystkimi drużynami startującymi 
w turnieju. Tym samym zdobyli I miejsce i utwierdzili zdobyty w roku 
2013 Tytuł Mistrzowski.

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się następująco: Skoki 
– Wapno 3:1; Skoki – Gołańcz 3:1; Skoki – Wągrowiec 3,5:0,5.

Naszym zawodnikom gratulujemy sukcesu i wytrwałości w ich 
pięknej pasji.

Edmund Lubawy

OGŁOSZENIE
TURNIEJ GMINNEJ 

LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2014
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza 
mieszkańców Gminy Skoki do wzięcia udziału w TUR-
NIEJU GMINNEJ LIGII PIŁKI NOŻNEJ 2014.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na formularzach (dostępnych 

w Urzędzie pok. Nr 7).

2. Zgłoszeni do Turnieju zawodnicy ubezpieczają się we własnym za-
kresie.

3. Kapitan danej drużyny może zgłosić maksymalnie 12 zawodników.

4. W skład drużyny mogą wchodzić wyłącznie osoby niezrzeszone 
w klubach sportowych, zameldowane na terenie Gminy Skoki, 
dopuszcza się obecność maksymalnie dwóch osób niezrzeszonych, 
zameldowanych poza Gminą Skoki.

5. Sędziów wyznacza organizator Turnieju, a w razie nieobecności 
wyznaczonego sędziego, sędziego wyznacza gospodarz pojedynku.

6. Każdy z zawodników obowiązkowo powinien posiadać przy sobie 
dowód tożsamości.

7. Sędzia i koordynator mają prawo do legitymowania zawodników 
oraz usuwania z meczu osób, które nie są ujęte na formularzach 
zgłoszeniowych lub nie spełniają kryteriów niniejszego Regulaminu.

8. Punktacja: 3pkt.-wygrana, 1pkt.-remis, 0pkt.-przegrana.

9. „Żółte i czerwone kartki” otrzymane przez zawodników są anulo-
wane po każdym turnieju i nie przechodzą na kolejne spotkania.

10. Rozgrywki odbywają się na boiskach sportowych, na terenie 
Gminy Skoki. Wymiary boisk to 40x60m. Czas trwania meczu 2 
x po 15 minut.

11. W przypadku równej ilości punktów o miejscu drużyny w końcowej 
klasyfikacji decyduje bezpośredni mecz.

12.Wszelkie zmiany, po otrzymaniu harmonogramu rozgrywek 
kapitanowie drużyn mogą uzgadniać z koordynatorem Turnieju.

13. Nagrody dla wszystkich drużyn funduje Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skoki.

14. Terminarz rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń, 
które należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 
ul. Ciastowicza 11, pok. nr 7, tel. (61) 8 925 811, w terminie do 
31.05.2014r.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Re-
gulaminu i dostosowanie go do zaistniałej ewentualnie sytuacji.
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Informacja o bieżącym funkcjonowaniu 
Biblioteki Publicznej w związku 

ze zmianą jej siedziby
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach po 24 latach funkcjo-

nowania przy ulicy Ciastowicza 11A zmienia swoją siedzibę. Nowy budynek 
książnicy mieści się obecnie przy ulicy Rogozińskiej 1B (rozbudowany 
budynek gimnazjum). Obecnie trwają czynności związane z przewożeniem 
księgozbioru, prace nad systemem oznakowania Biblioteki w przestrzeni 
miasta i w jej pomieszczeniach, szkolenia pracowników przygotowujące ich 
do pracy w nowoczesnych warunkach (katalog elektroniczny, urządzenia 
multimedialne), tworzenie dodatkowej oferty dla mieszkańców (nauka 
gry na instrumentach muzycznych, „Kreatywna poczekalnia dla dzieci”, 
„Biblioteka Młodych”, „Mała Edukacja Filmowa”, „Akademia Filmu 
Animowanego”, „Scena Czytana”, platformy e-learning „MegaMatma” 
i „FunEnglish w  Bibliotece”, „Webinaria, „Komputer dla seniora”, „Festi-
wal planszówek”, „Eksperymentalny piątek”). W nowej Bibliotece działają 
już zespoły artystyczne i sekcje plastyczne oraz nauka języka angielskiego. 

Czynny jest dział kultury i sprzedaż biletów. Usługi kserograficzne, ska-
nowania i drukowania dokumentów oraz fax, wypożyczanie księgozbioru 
dla dzieci, korzystanie z czytelni czasopism i ich wypożyczanie, dostęp 
do Internetu czynne będą od 5 maja 2014. Wypożyczalnia dla dorosłych 
czynna będzie od 2 czerwca 2014. Do końca roku 2014 Biblioteka dokona 
zakupów sprzętu i urządzeń zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na bie-
żący rok ze środków ministerialnych. Zadanie z programu wieloletniego 
Kultura + zakończone zostanie 31.12.2015. Rok 2015 będzie rokiem, 
w którym Biblioteka ma obowiązek spełnić wszystkie kryteria certyfikatu 
Biblioteka + 

Na pytania dotyczące aktualnego stanu funkcjonowania Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach odpowiadamy na bieżąco pod 
numerami telefonów 798824520 i 618242281 (nowy stacjonarny i fax) 
w godzinach pracy Biblioteki od pon. do piątku 9-19. Od września br 
Biblioteka czynna będzie w soboty w godz. 9-14. Zwiedzanie Biblioteki 
możliwe jest od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Biblioteki. 
W ciągu 2 tygodni odwiedziło nas ponad 500 osób z zamiarem zwie-
dzenia siedziby. ZAPRASZAMY

Elżbieta Skrzypczak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

WIELKOPOSTNE śPIEWANIE
Okres Wielkiego Postu nie oznacza przestoju w życiu „Emeryckiego 

Zespołu Śpiewaczego Harfa”. Nadal odbywają się próby i prezentacje 
Zespołu. Ale zasadniczej zmianie uległy zarówno repertuar, jak i miej-
sca jego prezentacji – miejsce dotychczasowych sal i świetlic, zastąpiły 
wnętrza kościołów i kaplic.

Okres ten, Zespół zaingurował 21 marca o godzinie 18-tej w Bu-
dziszewku śpiewem Wielkopostnych Pieśni w trakcie odprawianej 
w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła Mszy świętej w intencji ś.p. 
Raczyńskich – rodziców chórzystek Kazimiery Głazowskiej i Lucyny 
Nowickiej. Mszę świętą poprzedziła Droga Krzyżowa z udziałem 
„Harfy”. Uroczystości w Budziszewku poprowadził zaprzyjaźniony 
z „Harfą” proboszcz tamtejszej parafii ks.Grzegorz Kuliński.

Minęło kilka dni i w niedzielę, 6 kwietnia o godzinie 10-tej, na 
zaproszenie ks. Krzysztofa Burwiela nasi chórzyści zaśpiewali w Ar-
chidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie. Najpierw wspól-
nie z mieszkańcami śpiewali odprawiane w dniach Wielkiego Postu 
przed Mszą świętą Gorzkie Żale. Następnie ich Pieśni Wielkopostne 
towarzyszyły modlitwom w trakcie Mszy świętej celebrowanej przez 
ks. dyrektora dr Franciszka Jabłońskiego i ks. Krzysztofa Burwiela. 
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INTEGRACYJNY BOWLING
 Do Gniezna wyjeżdża się najczęściej, aby zwiedzić pierwszą stolicę 

Polski, by zrobić zakupy w Biedronce, względnie uregulować zaległości 
w PGNiG-e, czy uszyć sobie kreację w „ADRIANO”, od czasu do czasu 
zaliczyć jakiś koncercik np. Teresy Werner albo Damiana Holeckiego. 
Mogą też wywieźć Cię tam w jedno niezbyt miłe miejsce.

Grupa nauczycieli i pracowników Stowarzyszenia Edukacyjnego 
TĘCZA w Jabłkowie wymyśliła wyjazd w jeszcze innym celu - celu in-
tegracyjnym.

W popołudniowych godzinach 14 marca, wspomniane towarzystwo 
udało się autokarem do zarezerwowanego przez Dyrekcje Stowarzy-
szenia NEST CLUBU na tzw. BOWLING. Było to spotkanie z okazji 
minionego Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny (8 marca i 10 marca, to 
dla niewtajemniczonych lub dla tych, którzy udają, że nie pamiętają).

A teraz pokrótce, co to bowling ? Jest to rodzaj gry w kręgle - 
najpopularniejsza odmiana. W odmianie tej, występuje dziesięć 
pinów - kręgli ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je 
wszystkie w jak najmniejszej liczbie rzutów. Aby strącić je wszystkie 
w pierwszym rzucie należy uderzyć kulą między pierwszy a trzeci pin 
(kręgiel) – w przypadku graczy praworęcznych, lub między pierwszy 
a drugi pin dla osób leworęcznych. Gra składa się z dziesięciu rund 
dla każdego gracza. Na początku każdej rundy piny czyli kręgle są 
ponownie ustawiane. W każdej rundzie gracz ma dwa rzuty. Runda 
kończy się gdy zawodnik strąci wszystkie kręgle, bądź skończą mu się 
rzuty. Za każdy strącony pin gracz dostaje 1 punkt. Są tez wyjątki, czyli 
dodatkowe bonusy – ale to już na miejscu.         

Wspominany NEST CLUB znajduje się w centrum historycznej, 
pierwszej stolicy Polski. Niedalekie sąsiedztwo największych zabytków 
gnieźnieńskiej starówki, a przede wszystkim położenie w trzygwiazd-
kowym hotelu NEST, przy pięknym parku wyróżnia to miejsce na tle 
innych miejskich obiektów.

W tym oto „przybytku radości” rozgrywaliśmy pojedynki w bowlingu. 
Od godziny osiemnastej do dwudziestej drugiej kręgielnia była „nasza”. 
Urządzona jest według najwyższych światowych standardów. Dysponuje 
czterema torami do gry, wyposażonymi w całkowicie skomputeryzo-
wany system liczenia punktów. Profesjonalnie przeszkolona obsługa 
zapewniła miłą i fachową pomoc. 

Ponieważ był to pierwszy wyjazd na taki turniej, ustaliliśmy, że wszy-
scy uczestnicy są zwycięzcami – nie ma przegranych. I tak też się stało.

Sąsiadujący z kręgielnią LOBB BAR, serwował nam wymyślne na-
poje chłodzące, co wybitnie uprzyjemniało zawody i ożywiało reakcję 
walczących „bowlingowców”.

Końcówka turnieju ukazała ogromny kunszt i zaangażowanie kręgla-
rzy, których rzucane, a nawet pchane kule czyniły spustoszenie wśród 
bezbronnie ustawionych pinów.

Ostatnia godzina pobytu w NEST CLUBIE to śpiewanie pieśni 
biesiadnych, które godnie i efektywnie wypełniły nam czas do obowią-
zującej nas dwudziestej trzeciej. 

Powrót z imprezy utkwił nam także mocno w pamięci, ponieważ 
„Bogdanowy autokar” rozbrzmiewał różnymi pieśniami, które umiliły 
nam drogę.

Dziękujemy za integracyjne spotkanie i prosimy o kolejne.
Antoni Wiśniewski

Również w niedzielę, 6 kwietnia swym śpiewem „Harfa” dodawała 
splendoru Mszy świętej odprawianej w kościele pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa w Skokach w intencji zmarłej swej członkini ś.p. Zofii Kacz-
kowskiej. Zmarła 14.10.2013r. Zofia Kaczkowska członkinią „Harfy” 
była od chwili jej powstania w 1991r i do czasu, gdy tylko zdrowie na to 
jej pozwalało brała aktywny udział we wszystkich jej przedsięwzięciach.

Prezentując Pieśni Wielkopostne nasi chórzyści równocześnie 
przygotowują się do Pieśni Wielkanocnych, ale o tym już w kolejnym 
wydaniu naszego czasopisma.

Edmund Lubawy

Tanecznym krokiem na podium, 
czyli SKOCZKI na Witrynie

Już kolejny raz  Grupa Artystyczna Skoczki wzięła  udział   w Powia-
towych Konfrontacjach Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych  
WITRyNA 2014,, które odbyły się  12 kwietnia 2014 roku w sali wą-
growieckiego kina. Skoczki zaprezentowały się w dwóch kategoriach:  
zespołów wokalnych i  tanecznych. W kategorii zespołów wokalnych 
wykonały 2 utwory : „Wiosna” i „Marzenia się spełniają”.  Może i ma-

rzenia się spełniły, ale nie w pełni, gdyż zwyciężyły tylko w kategorii 
grup tanecznych.  Jest to tym większa  niespodzianka i radość, gdyż  
Skoczki w tym roku po raz  pierwszy wystąpiły w tej kategorii, a niewąt-
pliwie jest to zasługa  Pani Katarzyny Kędziory – Dukszty, choreografa 
Skoczków. Zaprezentowały układy do utworów: HIT ME UP – Gia 
Farrell i THRILLER – Michaela Jaccksona. Skład grupy tanecznej, 
która przyczyniła się do tego sukcesu to: Maja Kucz, Kacper Kujawa, 
Anita Łukaszewska, Marianna Dukszta, Wiktoria Markwitz, Martyna 
Frąckowiak, Gabrysia Mistrzak i Kamila Przywarska. Na tegorocznej 
Witrynie Skoczki pokazały się w zupełnie nowej odsłonie i chociaż na 
podium stanęła tylko część zespołu to sukces odniosły wszystkie, bo 
przecież to również Grupa Artystyczna SKOCZKI.

Gabriela Bałażyk

NASZE MAŁE SUKCESY
Tradycyjnie już, działający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-

czym w Antoniewie zespół wokalny PŁOMIEń, w dniu 12.04.2014r. 
wziął udział w kolejnej edycji Powiatowych Konfrontacji Szkolnych 

Zespołów Muzycznych i Tanecznych WITRyNA’2014, zorganizowa-
nych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu.

Tym razem, piosenkami pt. „Nauczę Cię żyć” oraz „Jeszcze się 
spotkamy”, młodym ludziom udało się wyśpiewać wyróżnienie w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cieszy uznanie 
jury, ale niewątpliwie zespół chciałby jeszcze bardziej się wykazać. 
Jednak śpiewanie wielogłosowe, której to sztuki próbuje się ciągle 
uczyć, wymaga nie tylko predyspozycji słuchowych  oraz  wokalnych  
ale i systematycznej, ciężkiej pracy. 

W obecnym składzie, PŁOMIEŃ będzie śpiewać tylko do końca 
czerwca, a we wrześniu (jak co roku) kolejny nabór i praca nad szlifo-
waniem talentów zacznie się od podstaw.

Małgorzata Wylegalska
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Zając w przedszkolu
W naszym przedszkolu bardzo starannie przygotowywaliśmy się 

do Świąt Wielkanocnych. Ozdabialiśmy pisanki, wykonywaliśmy 
wiele ozdób świątecznych (zajączki, kurczaczki, baranki, palmy do 
dekoracji sal). 

Aż wreszcie nadszedł ten wyjątkowy dzień - była to środa 16 kwietnia. 
Na ten dzień swoją wizytę zapowiedział wielkanocny zajączek. Dzieci 
czekały na niego z niecierpliwością. Co chwilę wyglądały przez okno 
wypatrując gościa. I wreszcie się udało! Zobaczyłiśmy uszy Zajączka 
ukrytego za krzakami. Zajączek, gdy ujrzał machające do niego dzieci 
pokiwał łapkami i szybko uciekł. 

Wszyscy bardzo szybko ubraliśmy się i powędrowaliśmy do naszego 
ogródka przedszkolnego, a tam… całe mnóstwo kolorowych paczek 
ze słodyczami. Radość wszystkich była ogromna.

Program zdrowotny
Przedszkole im. Kubusia Puchatka wzięło udział w akcji  „Przed-

szkolak Pełen Zdrowia” zorganizowanej przez Akademię Zdrowego 
Przedszkolaka. Hasło akcji to: “Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe 
żywienie i higienę dbamy”.

Przez 4 tygodnie dzieci wraz ze „Zwierzątkami ze Zdrowego Zakąt-

ka” Wieprzusiem, Raptusiem i Ociupinką naszymi nowymi bajkowymi 
postaciami, uczyły się, jak zapobiegać chorobom, w „Wielkim Labora-
torium Aptekarza” tworzyły naturalne leki na przeziębienia, a także 
dowiadywały się, jak dokładnie umyć rączki oraz jak właściwie myć 
zęby i dbać o higienę jamy ustnej.

Na zakończenie akcji zaproszeni zostali rodzice, którzy wysłuchali 
piosenek i wierszy w wykonaniu dziec,i wspólnie ze swoim pociechami  
rozwiązywali zagadki, rebusy,brali udzał w grach i zabawach ruchowych.

Warsztaty wielkanocne
W naszym przedszkolu, jak co roku organizowane są we wszyst-

kich grupach Warsztaty Wielkanocne. W wesołej, ciepłej i rodzinnej 

atmosferze wykonywaliśmy różne ozdoby związane z tradycją Świąt 
Wielkanocnych. Wyobraźnia nie zna granic, dlatego co roku powstają 
coraz to ładniejsze dzieła. Wspólnie spędzony czas, jak i wyśmienita 
zabawa, która towarzyszy temu przedświątecznemu spotkaniu udzielała 
się wszystkim zebranym.

Wszystkie wykonane prace zostały wystawione na sprzedaż podczas 
Kiermaszu Wielkanocnego. 

„Sześciolatek w szkole
- potrzeby i wymagania”

W związku z projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wdra-
żanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjne-
go” – realizowanym w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki” specjaliści zPoradnia Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Wągrowcu - psycholog Michalina Kozanecka-Kmieciak i pedagog 
Renata Pieczka – prowadzą na terenie placówek  spotkania dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli w formie: zajęć pokazowych dla rodziców dzieci 
5,6-letnich; spotkań i warsztatów dla rodziców dzieci 5,6-letnich. 
Rodzice mogą zaobserwować jak ich dziecko radzi sobie z zadaniami 
i ćwiczeniami, poznając m. in. elementy metody terapeutycznej dr. P. 
Dennisona.

Takie zajęcia odbyły się również w naszym przedszkolu. Rodzice, 
którzy wzięli udział w spotkaniu mieli możliwość porozmawiać ze 
specjalistami, uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania, ale przede 
wszystkim zobaczyć swoje dziecko podczas zajęć w grupie.

Warsztaty – metoda dobrego startu
W dniach 15 – 16 marca 2014r. odbyły się w naszym przedszkolu 

warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem Metodą Dobrego Startu Marty 
Bogdanowicz. W warsztatach prowadzonych przez Panią Ewę Jakacką 
– współautorkę programu wzięły udział nauczycielki z naszego przed-
szkola, jak również nasze koleżanki ze Stowarzyszenia Edukacyjnego 
“Tęcza”, oraz Przedszkola “Leśne Ludki” z  Mieściska. 

ZAŁOŻENIA METODy DOBREGO STARTU
Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psycho-

motorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę 
i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, 
wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja 
tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą 
udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-prze-
strzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania 
(integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie 
lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i pra-
wej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, 
aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy:         

element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a tak-
że ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem 
piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopo-

dobne, litery i znaki matematyczne).

Dzień Wiosny
W piątek, 21 marca w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” 

w Jabłkowie dzieci z wszystkich oddziałów – w Jabłkowie, w Łosińcu 
i w Rejowcu obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. Przez kilka dni przy-
gotowywaliśmy się do tego dnia. Już w środę wykonywaliśmy grzechotki 
z rolek po papierze toaletowym, a w czwartek wspólnie w swoich gru-
pach robiliśmy Marzannę. W piątek wyruszyliśmy z naszymi Marzan-
nami w pochód wiosenny po okolicy. Obeszliśmy nasze wioski wołając 
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„żegnaj zimo, witaj wiosno”. W Rejowcu barwny korowód prowadziła 
sama PANI WIOSNA. Następnie na przedszkolnym placu zabaw 
spaliliśmy nasze zimowe Panie Marzanny. Jak już Marzanny spłonęły 
wspólnie zasiedliśmy do kiełbasek z grilla. Był to pierwszy grill w tym 
sezonie wiosennym. Jedzenie na powietrzu bardzo nam smakowało. 
Z uśmiechem na twarzach i radością, że mamy długo oczekiwaną 

wiosnę powróciliśmy do domów. Uwieńczeniem naszego świętowania 
nadejścia wiosny było poniedziałkowe spotkanie z animatorem oraz 
wzięcie udziału w prowadzonym przez Pana Jurka Ogórka Balu Wiosny, 
na którym mieliśmy okazję potańczyć, pośpiewać i odpowiedzieć na 
parę zagadek. I oto tak w tym nastroju odganiamy deszczowe chmury, 
by znów powrócił urok piątkowego dnia.   

Bal wiosny u Przedszkolaków 
w Rejowcu

24 marca 2014 r. w przedszkolu w Rejowcu odbył się bal wiosny, 
który poprowadził dla nas pan Jurek Ogórek.

Były pląsy, zagadki dla dzieci i pań oraz super konkursy. Nareszcie 
mamy już wiosnę i mimo, że dziś pogoda nie dopisywała, to w sali 
przedszkolnej po raz kolejny uczciliśmy jej przybycie.

Powitanie wiosny
Wiosnę w naszej szkole powitano z wielką radością. Po wielu zimo-

wych i pochmurnych tygodniach pierwsze promienie słońca u wszyst-
kich wyzwoliły energię i pozytywne emocje.

Uczniowie piątej klasy pod opieką nauczycielek: Eweliny Andrze-
jewskiej, Anny Macioszek i Agnieszki Wasylewicz przygotowali przed-
stawienie o tematyce wiosennej. Komiczne scenki teatralne, dowcipy 
z uczniowskich zeszytów i zabawne dialogi stanowiły motyw przewodni 
scenariusza. Aktorzy przebrani w charakterystyczne stroje, wyposaże-
ni w rekwizyty na tle scenografii przypominającej park i prezentacji 
multimedialnej zaśpiewali piosenkę „Wiosna”, czym wywołali aplauz 
publiczności, co świadczyło o tym, że wiosna zagościła wśród nas.

Dyktando wiosenne
Mistrzowie pióra zmierzyli się z okazji nadejścia wiosny z zawi-

łościami polskiej ortografii w Szkolnym Dyktandzie Wiosennym 
przygotowanym przez nauczycielki: Ewelinę Andrzejewską, Wioletę 
Grzegorzewską i Agnieszkę Wasylewicz. 38 uczniów w kategoriach 
poszczególnych klas udowodniło, że pisanie może być świetną zabawą, 

a nie tylko przykrym obowiązkiem, a wiosna okazją do sprawdzenia 
swoich umiejętności i talentów. Okazało się, że teksty dyktanda naje-
żone pułapkami ortograficznymi dla kilkorga z nich były bardzo łatwe.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Klasa IV: I miejsce Kacper Mocny, II miejsce Paulina Kawczyńska, 

III miejsce Karolina Nowak
Klasa V: I miejsce Paulina Kubiak, II miejsce Bartosz Sierzchuła, 

III miejsce Aleksandra Szymańska
Klasa VI: I miejsce Weronika Rojtek , II miejsce Julia Martynek, 

III miejsce Karolina Wysocka

Turniej legend i baśni
Znajomość legend i baśni była głównym tematem cyklicznego pro-

jektu organizowanego w naszej szkole przez Barbarę Surdyk, Wioletę 
Grzegorzewską i Ewelinę Andrzejewską. Stanowi on formę podsu-
mowania omawianych baśni i legend podczas lekcji języka polskiego 
i historii w klasie czwartej. Turniej to nie tylko sprawdzenie znajomo-
ści tekstu, ale także nauka rywalizacji, współpracy, pracy w grupach, 
zaangażowania, kreatywności i wspaniała zabawa. Czwartoklasiści 
rozwiązywali rebusy, krzyżówki, uczestniczyli w quizach i zabawach 

ruchowych, a także prezentowali umiejętności artystyczne i chore-
ograficzne. Komisja konkursowa na podstawie punktacji przyznała 
pierwsze miejsce klasie IVa.

Wielki sukces 
młodych historyków

Grupa uczniów już od września bardzo systematycznie pracowała 
w ramach kółka historycznego pod opieką Barbary Surdyk, przygoto-
wując się do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopol-
skim. Zdarzało się, że spotykali się codziennie, aby utrwalić materiał 
i wyjaśnić wątpliwości. Wysiłek włożony w przygotowanie i zaangażo-
wanie przyniosło wymierne korzyści, ponieważ do etapu wojewódz-
kiego mogło zakwalifikować się tylko 5 uczniów. W etapie szkolnym 
wyłoniono najlepszych: Julię Frąckowiak, Martynę Frąckowiak, Kaspra 
Grzegorzewskiego i Karolinę Wysocką, którzy reprezentowali naszą 
szkołę wśród 168 uczestników z całego województwa.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że skoczanie opanowali wiedzę 
doskonale i nie mają sobie równych w województwie. Pierwsze miejsce 
przypadło w udziale Julii Frąckowiak, Martynie Frąckowiak i Kacpro-
wi Kujawie, Kasper Grzegorzewski zajął drugie miejsce, a Karolina 
Wysocka uplasowała się na czwartym miejscu. Gratulujemy uczniom 
i życzymy kolejnych sukcesów!

Warsztaty z dogoterapii
W piątek 28.03.2014r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewi-

cza w Skokach wizytę złożyli wyjątkowi goście- trenerzy psów oraz ich 
pięcioro podopiecznych z Golden Retriver WOŚP z Poznania.

W ramach lekcji z edukacji przyrodniczo-społecznej zaproszeni 
goście przeprowadzili w klasach trzecich warsztaty z elementami 
dogoterapii pod tytułem: „Pies przyjacielem człowieka”. W zajęciach 
z udziałem psa-terapeuty zwanym Amaro wzięły udział także cztery 
przepiękne goldenki: Dżej Dżej, Trufcia, Zara i Yoshi. 

Dokończenie na str.24
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Warsztaty składały się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz 
relaksacyjnej. W pierwszej części dzieci poznały historię pochodzenia 
rasy golden retriever i labrador retiever. Utrwaliły wiadomości na 
temat dziedzin pracujących psów. Dowiedziały się o prawidłowym 
zachowaniu w kontakcie z psem. W drugiej części uczniowie mieli 
okazję w praktyce prawidłowo przywitać się z psem, nauczyły się po-

zycji bezpiecznej „żółwik” w razie niebezpieczeństwa, obejrzały pokaz 
posłuszeństwa i psich sztuczek. Trzecia część miała na celu bezpośredni 
kontakt z psem w postaci: głaskania, czesania, słuchania bicia serca 
psa, a także zabawy z psem. 

Dzieci były zachwycone formą zajęć lekcji przyrody i z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejne spotkanie. 

Zmagania biegaczy
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego 

w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kobylcu. Do rywalizacji 
stanęli reprezentanci kilku szkół w tym Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skokach. Wśród uczniów naszej szkoły wystą-
pili: Jarzembowski Filip, Dąbrowski Sebastian, Grabiszewski Michał, 
Szwed Adrian, Konieczny Krystian, Dąbrowska Dominika, Stoińska 
Kornelia, Janus Seweryn, Wojtaszek Sergiusz, Krych Anna, Liberska 
Weronika, Szymańska Daria i Kubicka Paulina. Najlepszy wynik 
w naszej drużynie uzyskał Krystian Konieczny, który wygrał w swojej 
kategorii wiekowej i zdobył  Mistrzostwo Powiatu Wągrowieckiego. 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym reprezentantom za godne 
reprezentowanie szkoły.

Opiekun drużyny: Janusz Bojarski

Wycieczka do „śnieżycowego Jaru”
Korzystając ze słonecznej marcowej pogody kl. IVb i IVc udały się do 

„Śnieżycowego Jaru”, aby tam powitać wiosnę. Leśniczy z Uchorowa 
–Jan Andrzejczyk spotkał się z uczniami i opowiedział im o niezwy-
kłym rezerwacie. Chroni się w nim śnieżycę wiosenną, która rzadko 
występuje na terenach nizinnych. Prawdopodobnie dawno, dawno 
temu tę piękną roślinę zasadził tu człowiek. Obecnie śnieżyca jest ściśle 
chroniona. Do ciągłego powiększania powierzchni porośniętej przez 
śnieżyce przyczynia się buchtowanie dzików oraz przenoszenie nasion 
przez mrówki. Dzielni czwartoklasiści nie poprzestali na zachwycaniu 
się białymi kwiatami, lecz udali się leśną ścieżką nad Wartę. Z wysokie-
go brzegu trzecia pod względem długości rzeka w Polsce prezentowała 
się okazale. Wiosenna wędrówka uczniów liczyła ponad 8 km.

Magdalena Fertsch

Szkolny turniej warcabowy
Organizatorem Szkolnego Turnieju Warcabowego była Wioletta 

Molińska – opiekunka kółka szachowo – warcabowego. Sędziował  
pan Bronisław Piechocki – znany i szanowany w powiecie wągrowiec-
kim 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.

Wioletta Molińska

Super Wiewiórka
W kwietniu w ramach programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – 

przyjaciółka Oli i Kuby” uczniowie klas trzecich  uczestniczyli w dwóch 
spotkaniach: z kpt. Markiem Piekutowskim z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz z przedstawicielem Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej – Ewą Czarnecką.

Marek Piekutowski w interesujący sposób opowiadał o trudnej i nie-
bezpiecznej pracy strażaków. Dzieci dowiedziały się, że zajmują się oni 

nie tylko gaszeniem pożarów, ale również pomagają poszkodowanym 
w czasie wypadków drogowych. Uczniowie poznali zasady, jak się zacho-
wać, kiedy zauważymy pożar. Przypomniane zostały numery alarmowe. 
Pan strażak wyjaśnił, jakie informacje należy przekazać podczas wzywa-
nia pomocy. Zaproszony gość mówił również o tym, jak unikać niebez-
piecznych sytuacjii w jaki sposób należy się zachować w razie pożaru. 

Spotkanie z Ewą Czarnecką miało na celu kształtowanie nawyków 
i przyzwyczajeń higienicznych. W ciekawy sposób wyjaśniła dzieciom, 
na czym polega higiena osobista i zdrowy styl życia. Udzieliła prak-
tycznych rad, jak dbać o swoją higienę. Mówiła o zdrowym odżywianiu 
i o konieczności dbania o zdrowie. 

Oba spotkania odbywały się w miłej atmosferze. Trzecioklasiści  byli 
żywo zainteresowani podejmowaną tematyką i mieli mnóstwo pytań 
do zaproszonych gości. 

Wioletta Molińska

Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego 

17 marca, w Dzień Świętego Patryka, Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu 
zorganizowało konkurs języka angielskiego dla szkół podstawowych 
z powiatu wągrowieckiego. Patronat nad konkursem objęło Starostwo 
Powiatu Wągrowieckiego i Wydawnictwo MacMillan.

Szkołę Podstawową w Skokach reprezentowali uczniowie klas szó-
stych: Adam Balicki, Patrycja Gronowicz, Magdalena Mróz, Karolina 
Wysocka. Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że wiele potrafią. 
Patrycja Gronowicz zajęła zaszczytne drugie miejsce, a Adam Balicki 
czwarte. Pozostali uczniowie uplasowali się tuż za czołówką. Gratulu-
jemy znakomitych osiągnięć i życzymu dalszych sukcesów.

Opiekun: Krystyna Czajka

Dokończenie ze str.23
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Finał XIII edycji konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Dnia 11.03.2014r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu odbył się finał XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobra-

zowe Polski”. W konkursie wzięło udział 12 czteroosobowych drużyn 
reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe województwa 
wielkopolskiego. Drużyna skocka zajęła V m-ce. W nagrodę uczniowie 
pojadą na warsztaty do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

Skład drużyny: Anna Surdyk, Edward Surdyk, Julia Wasylewicz, 
Anna Zrobczyńska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Dudek

Konkurs „3 X Atmosfera”
22 marca bieżącego roku w Gimnazjum im. Adama Borysa w Wit-

kowie po raz kolejny odbył się Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny. 
Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „3 x ATMOSFERA”. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II b - Izabela Drucia-
rek i Daria Szwed. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany. Dziewczęta 
zajęły V miejsce. Do pierwszego miejsca zabrakło im tylko 4 punktów! 
Test składał się z zadań o dużym stopniu trudności, które zdecydowanie 
wybiegały poza podstawę programową i obejmowały materiał klasy III. 
Dzięki udziałowi w tym konkursie, uczennice utrwaliły i poszerzyły 
swoją wiedzę o atmosferze. Śmiało można powiedzieć ,że z atmosferą 
są za pan brat! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Małgorzata Dudek 

Gimnazjaliści na Bułgarskiej
Dnia 14 marca 2014 klasa 3 d Gimnazjum nr 1 w Skokach wraz 

z swoim wychowawcą a zarazem jednym z opiekunów panem An-
drzejem Surdykiem zorganizowała wyjazd na mecz piłki nożnej Lech 
Poznań - Podbeskidzie Bielsko Biała. Uczniom naszej szkoły, bardzo 
spodobał się pomysł, licznie się zgłosili, więc w bardzo szybkim czasie 
miejsc na wyjazd zabrakło. 

Ubrani w niebiesko – białe barwy z flagami i specjalnie przygotowa-
nym transparentem uczniowie, po przybyciu na stadion, byli bardzo 
podekscytowani i jak najszybciej chcieli zacząć już dopingować swoją 
ukochaną drużynę. Mecz rozpoczął się o godzinie, 20:30 ale emocje 
towarzyszyły przez całe spotkanie. Pierwszą bramkę z rzutu karnego 
strzelił w 31 minucie kapitan drużyny Hubert Wołąkiewicz, radość 
uczniów i zarazem pozostałym kibicom klubu towarzyszyła do 63 mi-
nuty, kiedy to zawodnik przeciwnej drużyny- Przemysław Pietruszka 
strzelił z dystansu wyrównującego gola. Przez pozostałą cześć meczu 
utrzymywał się remis, kiedy już wszyscy zwątpili w zwycięstwo Kolejorza 
w doliczonym czasie, Mateusz Możdżeń z rzutu wolnego z odległości 17 

metrów wykonał perfekcyjny strzał w okienko bramki, przez co mecz 
zakończył się wynikiem 2:1 dla Lecha Poznań. 

Popłynęły łzy szczęścia, zaczęto skakać i śpiewać z radości że nasza 
ukochana drużyna nie zawiodła nas i pokazała że w piłce nożnej wszyst-
ko jest możliwe. Podczas gdy większość kibiców opuszczała stadion 
nasi gimnazjaliści nadal świętowali i śpiewali a czym zwrócili na siebie 
uwagę wielu kibiców, ze strony „kotła” było widać uniesione kciuki. 
Skocka młodzież pokazała jak potrafi się bawić. 

Jakub Hahn

Gimnazjalistki w wojewódzkich 
Finałach!

28 marca br. w Poznaniu w hali sportowo-widowiskowej ARENA 
odbyły się Finały Wojewódzkie XV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Aerobiku Grupowym. Do rywalizacji stanęły zespoły z całej 
wielkopolski, które przeszły wcześniejsze eliminacje w swoich rejo-
nach sportowych. Gimnazjum Polskich Olimpijczyków podlega pod 
rejon pilski. Pokazy oceniało 8 sędziów. Drużyna naszego gimnazjum 
w składzie: Kaczmarek Agnieszka kl.IIIc, Kopydłowska Blanka KL.IIIa, 
Korczak Patrycja kl. IIb, Krych Angelika kl.IIIb, Krzymieniewska 
Michalina kl.IIIa, Ku-
biatowicz Klaudia kl. 
IIb, Podraza Kamila 
kl.IIIa, Rychlicka Zu-
zanna kl.IIIa, Springer 
Patrycja kl.IIIb  zajęła 
w  końcowej klasyfikacji 
XIV miejsce. Jest to dla 
nas ogromne osiągnię-
cie, gdyż ta dyscyplina 
sportu nie jest  w Skokach  zbyt popularna a chętnych do jej uprawiania 
jest niewielu a raczej niewiele. Zazwyczaj uważa się, że to „ zabawa” 
dla dziewcząt. Nie ma nic bardziej mylnego. Kiedy 2 lata temu byliśmy 
w Arenie sensację wywołał zawodnik drużyny z konińskiego liceum , 
a w tym roku jedna z drużyn miała w swoim składzie aż 4 chłopaków. 
O dziwo są to drużyny licealistów , które zajmują od 1 do 5 miejsca 
w klasyfikacji końcowej. I co ciekawe, nie ustępowali oni niczym 
dziewczynom. Wniosek jest bardzo prosty. Bawić się tańcem może 
każdy i w każdym wieku może ćwiczyć. Jednak, żeby zajmować czoło-
we miejsca trzeba zakorzenić różne formy ruchu już w przedszkolu. 
Wtedy też najłatwiej wyrobić poprawne nawyki. Organizm dziecka 
jest bardzo elastyczny i ćwiczenia, nad którymi gimnazjalista pracuje 
latami on robi po kilku tygodniach. Widać to najlepiej po występach 
szkół podstawowych. Reszta to  tylko i aż: opracowanie odpowiedniej 
choreografii, synchronizacja ruchów  przy lustrach, ćwiczenia z opóź-
nieniem czasowym, praca nad wyrazem artystycznym, dobór stroju  do 
charakteru tańca, dobór muzyki do kroków aerobiku itd. Dziewczyny 
jestem z WAS dumna

Wiesława Hauke 

Skoccy Gimnazjaliści 
na Sejmiku

4 kwietnia 2014 r. w składzie: Weronika Sydow, Patryk Jankowski 
oraz Radosław Szczepaniak wraz opiekunką samorządu Panią Mał-
gorzatą Zrobczyńską reprezentowaliśmy nasze gimnazjum na VIII 
Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich 
w Gołańczy. Tematami sejmiku były: ,,Działania prospołeczne na te-
renie szkoły i mojej miejscowości’’, a także „Wybory samorządowe’’. 
Każde gimnazjum przedstawiło wcześniej przygotowaną prezentację 
multimedialną, w której opowiadało o wyborach Rady Samorządu 
Uczniowskiego w swojej szkole oraz o jej działalności na rzecz innych. 
W części warsztatowej pracowaliśmy w trzech grupach, w których 
odpowiadaliśmy na jedno z pytań:
1. Jak zachęcić młodzież naszego powiatu do udziału w wyborach?
2. Jakie podjąć działania, aby ich uaktywnić w życiu społecznym?

Dokończenie na str.26
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3. Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzać kampanię wyborczą, 
aby zaktywizować potencjalnych i czynnych wyborców?

Nasze głowy były pełne pomysłów, które zapisywaliśmy na przygo-
towanych tablicach. Doskonała współpraca w zespołach pozwoliła na 
szersze spojrzenie dotyczące omawianej problematyki. Byliśmy bardzo 
zadowoleni z wyjazdu i czekamy na kolejne zaproszenie.

Weronika Sydow  

Sportowe zmagania
W piątek 4 kwietnia dziewczęta z klasy I i II naszego gimnazjum 

zagrały mecz sparingowy z reprezentacją z Kiszkowa. Zarówno repre-
zentacje klas I jak i II wygrały swoje pojedynki. 

Skład reprezentacji klas I: Kamila Budka, Ewelina Gruszka, Natalia 
Jahnz, Natalia Lichota, Natalia Malczewska, Magdalena Moszczyńska, 
Julia Nowicka, Paulina Paśk, Natalia Stożek, Paulina Wojtkowiak.

Opiekun: Hanna Węglewska
Skład reprezentacji klas II: Paulina Andrzejewska, Klara Burzyńska, 

Marta Dudzińska, Dominika Jasińska, Izabela Klewenhagen, Anna 
Kostecka, Izabela Pawlicka, Marika Sekowska, Katarzyna Szczepaniak.

Opiekun: Elżbieta Chojnacka
5 kwietnia reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej wzięła udział 

w X Memoriale im. Blanki Rusinek w Szamotułach. Ideą tego turnieju 
jest pamięć o tragicznie zmarłej zawodniczce klubu „ Szamotulanin” 
Szamotuły. W turnieju rywalizowało 13 zespołów z pięciu powiatów: 
„Szamotulanin I”, „ Szamotulanin II”, Chrzypsko, Krzyż I, Międzychód, 
Kwilcz, Parkowo, Krzyż II, Wronki, Rogalinek, Rokietnica, Rogoźno, 
Skoki. Dziewczęta z naszego gimnazjum zajęły IV miejsce, a najlepszą 
zawodniczką zespołu została  Anna Wocińska.

Skład reprezentacji gimnazjum: Justyna Bartkowiak, Ilona Bor-
kowska, Karolina Gasińska, Blanka Kopydłowska, Kamila Podraza, 
Karolina Połczyńska, Małgorzata Repczyńska, Zuzanna Rychlicka, 
Natalia Stożek, Anna Wocińska, Marta Dudzińska, Anna Kostecka, 
Patrycja Stożek, Natalia Jahnz.

Opiekun: Hanna Węglewska

 „Paczka dla Ukrainy”
Społeczność Gimnazjum nr 1 im .Polskich Olimpijczyków w Skokach 

aktywnie  włączyła się w ogólnopolską akcję zorganizowaną przez 
Pocztę Polską  „Paczka dla Ukrainy”.  Celem akcji było  przygotowanie 
i wysłanie paczek dla rodzin potrzebujących wsparcia  na Ukrainie 
.Można  je było wysyłać bezpłatnie – spełniając  warunki  organizatora 
akcji  . Odbiorcami paczek były rodziny mieszkające w Białej Cerkwi 
w obwodzie kijowskim. Jest to miejscowość , w której dwukrotnie gościli 
skoccy gimnazjaliści , a uczniowie tamtejszego miejskiego gimnazjum 
przyjechali z rewizytą do Skoków. Adresy rodzin, dzięki pośrednictwu 
pani Jarosławy Biłorusowej-Fertsch, otrzymaliśmy od nauczycieli 
zaprzyjaźnionego Gimnazjum Miejskiego w Białej Cerkwi. 

Od 17 do 29 marca trwała w skockim gimnazjum zbiórka produktów 
żywnościowych, środków higieny oraz ubrań i zabawek. Wyniki zbiórki 
i ofiarność społeczności gimnazjalnej/ nauczycieli i pracowników, ro-
dziców i uczniów/ przerosły oczekiwania pomysłodawców akcji. Dzięki 
pomocy Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w każdej paczce mogły  
znaleźć się słodycze, kawa i herbata. Jak zawsze niezawodni okazali się 
skoccy harcerze ,którzy zaangażowali się w akcję pakowania paczek. 
Dzięki nim oraz wsparciu członków samorządu szkolnego, młodzieży 
ze świetlicy wiejskiej w Potrzanowie i nauczycieli udało się zapakować 
49 paczek. Samo pakowanie paczek trwało łącznie ponad 10 godzin .

Urząd Pocztowy w Skokach, w poniedziałkowe popołudnie 31 marca 
2014r., został zastawiony paczkami i tylko wielka cierpliwość i zaan-
gażowanie pracowników Urzędu Pocztowego w Skokach pozwoliły 
w terminie wysłać przygotowane paczki.

Akcja „Paczka dla Ukrainy ”przeprowadzona w skockim gimnazjum  
była wyrazem solidarności i wsparcia dla mieszkańców Ukrainy wal-
czących o prawo do życia w niepodległym i demokratycznym państwie. 

Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję „Paczka dla Ukrainy”, w imie-
niu organizatorów, składam serdeczne podziękowania - 

- Wiesława Surdyk-Fertsch

Edward Surdyk 
znawca Wielkopolski

Zdobywanie i utrwalanie przez lata szkolne wiedzy o naszym regionie 
przyniosły w tym roku sukcesy uczniowi III klasy skockiego gimnazjum 
olbrzymie sukcesy w różnego rodzaju konkursach.

22 II w Sali wykładowej Wydziału nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Po-
wstaniu Wielkopolskim. Głównym organizatorem był Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli przy współpracy Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wieklopolskiego 1918/1919. Gimnazjum w Skokach reprezentowali: 
Aleksandra Szymaś Ic, Anna Surdyk Ic, Jacek Śrama Ic, Mateusz 
Pawlicki Id i Edwrd Surdyk IIId, którzy po pomyślnym przebrnięciu 
eliminacji szkolnych zmierzyli się z testem etapu wojewódzkiego. 
Niecały miesiąc później 18 III odbyło się podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród. Ku wielkiemu zadowoleniu Edward z największą 
ilością punktów został zwycięzcą i laureatem tego konkursu.

Zaproszenie
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 

serdecznie zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki w środę, 30 
kwietnia br. na obchody Święta Szkoły połączone z Dniami Olim-
pijczyka oraz VII Ogólnopolskim Spotkaniem Gimnazjów im. Pol-
skich Olimpijczyków.
Program
09.00 – Akademia z odczytaniem Apelu Olimpijskiego.
10.00 – 10.30 – I część Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „Śladami Polskich 
Olimpijczyków” – test.
10.00 – 11.30 – Piknik Olimpijski - konkursy sprawnościowe.
11.30 – Festiwal Sztafet – 7 x 800 metrów.
13.00 – II część Konkursu Wiedzy Olimpijskiej – quiz.
14.15 – Podsumowanie i wręczenie nagród.
15.00 – Zakończenie.

Zmiany w skockim Oddziale ZNP
We wtorek, 15 kwietnia 2014 w świetlicy Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Skokach odbyło się spotkanie sprawozdawczo-
-wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Skokach. 
Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału Andrzej Surdyk, który 
serdecznie powitał zgromadzonych w tym gościa specjalnego p. Halinę 
Lubawą reprezentującą władze związkowe z Piły.

Następnie prezes przedstawił program spotkania, które poprowa-
dziła Wiesława Surdyk-Fertsch, zapoznając wszystkich z porządkiem 
i regulaminem obrad. Dokonano wyboru komisji: mandatowej, uchwał 
i wniosków oraz skrutacyjnej. W dalszej kolejności prezes Surdyk zdał 
sprawę z czteroletniej działalności Zarządu Oddziału. Głos zabrała 
również przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Kobus-Boginia 
przedstawiając sprawozdanie tejże komisji. Po wysłuchaniu obu wy-
stąpień w jawnym głosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi. Prezes Surdyk podziękował wszystkim zebranym za współ-
pracę, a członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej wręczył okolicznościo-
we dyplomy. W dalszej części spotkania miały miejsce wybory prezesa 
oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni 
w sali nauczyciele i pracownicy reprezentujący Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Skokach, Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Antoniewie dokonali poprzez tajne głosowanie wyborów władz 
ZNP Oddział w Skokach. Prezesem Zarządu Oddziału jednogłośnie 
wybrano ponownie Andrzeja Surdyka. Po ukonstytuowaniu się Za-
rząd Oddziału przedstawia się następująco: Prezes – Andrzej Surdyk, 
wiceprezes – Renata Stróżewska, skarbnik – Małgorzata Adrych, 
sekretarz – Elżbieta Słoma oraz członek – Zbigniew Kowalewski. Ko-
misję Rewizyjna stanowią: Maria Malinowska, Lidia Eksler i Maciej 
Ślósarczyk – przewodniczący.

W trakcie obrad wybrano również delegatów ma Konferencję 
Międzyoddziałową ZNP, która odbędzie się 9 maja br. w I LO w Wą-
growcu. Skocki Oddział reprezentować będą prezes i wiceprezes oraz 
członkowie: Elżbieta Berendt i Zbigniew Kowalewski. 
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Następnie głos zabrała Halina Lubawa przedstawiając aktualne 
działania Związku oraz sprawy i problemy, z jakimi się boryka na-
uczycielska organizacja.

W wyniku dyskusji zaproponowano kilka wniosków do dalszej pracy. 
Jednym z nich jest dalsze zabieganie o przyznawanie członkom ZNP 
odznaczeń resortowych i państwowych. Kolejnym – podjęcie starań 
o reaktywację sekcji emerytów i rencistów.

Na tym obrady zakończono.
Iwona Migasiewicz – członek ZNP

OGŁOSZENIE KONKURSU
§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska 
dyrektorów następujących szkół publicznych:
1) Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach ul. Sienkiewicza 19,
2) Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach ul. Poznańska 2,

§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 ust.1, § 5 
ust.1 oraz w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436)

§ 3
1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego 

przedszkola, szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo:
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędą-

cej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym :
a) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
b) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa 

ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowa-

niem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 
z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku 
kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

2. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10 i 11 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono 
jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

§ 4
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora....” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 
11, w terminie do 30 maja 2014 r.
2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powia-
domieni indywidualnie.
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MASZ POMYSŁ, PODZIEL SIĘ Z NAMI!
W związku z przejęciem przez Gminę Skoki dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. oraz Rosz-

kowie, w ramach unijnego dofinansowania, planowana jest modernizacja wyżej wymienionych budynków. 
Opracowania powstaną do końca czerwca 2015 r.

Zanim zostanie opracowana koncepcja na modernizację budynków dworcowych chcielibyśmy poznać Państwa opinie i pomysły, dotyczące 
nowych funkcji, które mogłyby zostać przypisane tym budynkom.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły na zagospodarowanie pomieszczeń dworcowych w Skokach, Sławie Wlkp. oraz Rosz-
kowie do przesyłania swoich propozycji na adres e-mailowy sekretariat@gmina-skoki.pl lub złożenie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11. Na pomysły czekamy do 31 maja br. Dla osób szczególnie zainteresowanych istnieje możliwość udo-
stępnienia rzutów budynków w skali 1:50 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w pokoju nr 1.Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych obiektów.

DWORZEC W SKOKACH
Budynek główny wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Na 
parterze budynku głównego znajdują się pomieszczenia związane 
z obsługą podróżnych – obecnie część jest nieczynna.

Na piętrze i poddaszu znajdują się łącznie trzy mieszkania, do 
których dostęp jest przez niezależną klatkę schodową. 

Zestawienie pomieszczeń do zagospodarowania:
Piwnica 132,40 m2

Parter 336,80 m2

Piętro 178,90 m2 
Poddasze (pow. podłogi) 142,90 m2

BUDYNEK MAGAZYNOWY W SKOKACH
Budynek magazynowy wykonany jest w technologii tradycyjnej jako 

obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony – obiekt zniszczony 
przez pożar (do odbudowy) Powierzchnia użytkowa 172,00 m2

DWORZEC W SŁAWIE WLKP.
Budynek główny wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Na 
parterze budynku głównego obecnie znajdują się pomieszczenia 
wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (Bar Zapiecek)

Na piętrze znajdują się dwa mieszkanie dostępne przez nieza-
leżną klatkę schodową. Na poddaszu budynku znajdują się różne 
pomieszczenia. 

Zestawienie pomieszczeń do zagospodarowania:
Piwnica 68,30 m2

Parter 127,90 m2

Piętro 106,40 m2 
Poddasze (pow. podłogi) 94,40 m2

DWORZEC W ROSZKOWIE
Budynek główny wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Cały budynek jest obecnie nie-
użytkowany.

Zestawienie pomieszczeń do zagospodarowania:
Piwnica 64,40 m2

Parter 117,30 m2

Piętro 57,30 m2 
Poddasze (pow. podłogi) 64,50 m2


