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NOC KOŚCIOŁÓW 
PONOWNIE W SKOKACH

Celtyckie rytmy zabrzmiały 
w murach kościoła świętego Mi-
kołaja Biskupa w Skokach. Zagrał 
tam zespół JRM - Jig Reel Ma-
niacs. Muzyka skoczna, taneczna, 
biesiadna na tę wyjątkową okazję 
musiała ustąpić balladom i utwo-
rom instrumentalnym. W koń-
cówce koncertu zespół zagrał 
trochę żywiej i tylko powaga świą-
tyni powstrzymała publiczność od 
tańca, publiczność niemałą, bo 
wypełniającą niemal cały skocki 
kościół. 

Po koncercie sześcioosobo-
wej grupie muzyków za występ 
podziękował Burmistrz Tadeusz 
Kłos, Przewodniczący Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielon-
ka Tomasz Łęcki oraz Proboszcz 
Karol Kaczor. 

Noc Kościołów w skockiej świą-
tyni zakończyła historia kościoła 
opowiedziana przez Proboszcza 
Karola Kaczora oraz prelekcja 
filmu o całym Szlaku Kościołów 
Drewnianych. 

Dwa kolejne koncerty odbyły 
się: o godz. 20 w kościele pw. 
św. Mikołaja w Sławnie, Gmina 
Kiszkowo, gdzie zagrał Grzegorz 
Kloc i o godz. 22 w kościele pw. 
św. Katarzyny w Węglewie, gmina 
Pobiedziska gdzie wystąpiła Mo-
nika Kuszyńska. 

Kolejna, V Noc Kościołów 
jeszcze w tym roku - 6 września 
w kościołach w Kicinie i w Wie-
rzenicy, gdzie zagrają m.in. „Tre-
bunie Tutki”. 

Noc Kościołów Drewnianych, to nietypowe przedsięwzięcie po raz IV organizowane przez Związek Mię-
dzygminny Puszcza Zielonka oraz Gminę Skoki. Co roku organizowane są koncerty w trzech wybranych 
kościołach z 12 należących do „Szlaku Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka”. Noc Kościołów 
Drewnianych poprzedza Noc Muzeów.

Organizatorzy dziękują Pro-
boszczowi Karolowi Kaczorowi 
za wyrozumiałość oraz udostęp-
nienie świątyni. 

Zapraszamy do obejrzenia ga-
lerii zdjęć oraz filmu z koncertu 
w Skokach na stronę www.gmina-
-skoki.pl

Karolina Stefaniak 
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Rozegrane 6 kwietnia 2014r na boisku „Wełny” spotkanie skockiej 
drużyny z piłkarzami GLKS Wysoka w pamięci kibiców zapisało się 
nie tylko dobrą grą Ich ulubieńców.

Zapisało się w niej też efektywnym wprowadzeniem na boisko za-
wodników obu drużyn przez młodych chłopców, na co dzień grających 
w drużynie „Orlika” najmłodszych piłkarzy „Wełny”.

Edmund Lubawy

CZY WŚRÓD PIŁKARZY 
DRUŻYNY „ORLIKA” WIDZIMY 

PRZYSZŁE GWIAZDY „WEŁNY”?

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

Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Miczyńska Katarzyna 09.04.2014 r.
Muelle Maksymilian 21.04.2014 r. 
Baranowska Zofia 17.04.2014 r. 
Kołaczkowska Paulina 26.04.2014 r.
Dudziński-Rapczewski Antoni 28.04.2014 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:
Erenc Radosław i Raczyńska Ewelina Maria
Aleksiuk Adam i Napierała Joanna Lidia
Nyczka Mikołaj i Smolanowicz Sylwia
Perz Grzegorz i Popielska Kinga

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:

Rogoziecka Lidia ur. 1932 r. - Skoki zm. 19.04.2014r.
Łączyński Stanisław ur. 1931 r. - Potrzanowo zm. 23.04.2014r.
Maćkowiak Jan ur. 1934 r. - Potrzanowo zm. 12.04.2014r.
Kunc Janina ur. 1947 r. - Skoki zm. 19.04.2014r.
Kokowska Joanna ur. 1921 r. - Chociszewo zm. 08.05.2014r.
Jagielska Anna ur. 1932 r. - Pawłowo Skockie zm.10.05.2014r.
Sipurzyńska Irena ur. 1923 r. - Skoki zm. 10.05.2014r.
Wróblewska Urszula ur. 1954 r. - Rejowiec zm. 07.05.2014r.

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

Wychodząc naprzeciw problemom lokalnej społecz-
ności Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu 

mł. insp. Magdalena Sławińska 
wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji 

w Skokach podinsp. Jackiem Matysiakiem  
zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skoki  

na  

DEBATĘ SPOŁECZNĄ  
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

w dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 17.00  
w Bibliotece Publicznej w Skokach przy ul. Ciastowicza

Celem debaty jest próba zdefiniowania i wskazania z perspektywy 
lokalnej społeczności czynników powodujących podniesienie bez-
pieczeństwa w przestrzeni publicznej, a zarazem tych czynników, 
które go obniżają. Chcemy, by mieszkańcy wskazali nam najbardziej 
dotkliwe dla nich przewinienia i miejsca zagrożone.
Do aktywnego udziału w debacie zapraszamy mieszkańców naszego 
regionu, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo.

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu 

„CZY MNIE jESZCZE PAMIętASZ?”

SKOKI i SKOCZANIE 
w starym obiektywie

W naszym cyklu, pod w/w tytułem przypominamy dawne Skoki oraz ich 
mieszkańców. Zamieszczane tu fotografie, często wykonane przez niezna-
nych już autorów, dokumentują m.in. zainteresowania skoczan i zdarzenia 
nadające rytm życiu ówczesnej społeczności naszego miasteczka.

Dzisiaj publikujemy ludzi związanych z historią Klubu Sportowego 
„Wełna”.

Pierwsze zdjęcie wykonano w 1935r. na ówczesnym rynku, a dzisiaj 
Placu Powstańców Wielkopolskich z okazji uroczystych obchodów 
10-lecia powstania Klubu. Widzimy na nim włodarzy miasta, działaczy 
i zawodników oraz sympatyków Klubu – przy tej okazji proponujemy 
zwrócić uwagę na struj uwidocznionych na nim osób, a zwłaszcza na 
nakrycia głowy młodych dziewcząt i chłopców. W tle widzimy też 
stojącą tu wówczas figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 
usunięta w trakcie okupacji hitlerowskiej, po perturbacjach w latach 
powojennych, ostatecznie znalazła swe miejsce na placu przykościelnym 
kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach.

Drugie zdjęcie (zamieszczamy je dzięki uprzejmości działacza „klubu 
Wełna” Bogdana Graczyka) powstałe w 1954r. upamiętnia I drużynę 
ówczesnych piłkarzy naszego Klubu. Skoccy piłkarze prowadzeni 
w tych latach przez skoczanina – trenera Edmunda Kliczbora należeli 
do czołowych drużyn nie tylko w powiecie wągrowieckim.

Na zdjęciu tym, patrząc od lewej strony, stoją: trener - Edmund 
Kliczbor, zawodnicy - Czesław Springer, Józef Wołkow, Stanisław 
Springer, Florian Gotschling, Jakub Wolniewicz, Zdzisław Ratajczak, 
Bogdan Graczyk, Jan Kubacki, Feliks Kubacki i Florian Peksa oraz 
gospodarz Klubu - Józef Kowalski.

Patrząc na powyższe stare fotografie, może nie tylko obecni nasi 
sportowcy, dla których piłka nożna to już wielopokoleniowa tradycja, 
wspomną czasy nam odległe i odnajdą swych protoplastów, którzy 
torowali drogę rozwoju skockiej piłki nożnej.

Edmund Lubawy



4

REHABILITACJA W SKOKACH 
STAŁA SIĘ FAKTEM!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta i Gminy 
Skoki na dzień 2 czerwca 2014 r. zaplanowano otwarcie nowoczesnych 
gabinetów rehabilitacyjnych – działających w ramach Przychodni Me-
dycyny Rodzinnej FALCO, której właścicielem jest dr Marcin Sokół.

Po akceptacji pomysłu przez Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz 
znaczącym współudziale Gminy Skoki, Pan Sokół przebudował część 
pomieszczeń przychodni i stworzył w nich gabinety rehabilitacji i fizy-
koterapii, których pozazdrościć mogą niejedne ośrodki zdrowia. 

Gabinety będą czynne w godzinach od 1000 do 1800 z możliwością 
wydłużenia ich pracy, według potrzeb społeczności lokalnej. Niskie 
ceny poszczególnych zabiegów oraz szeroki wachlarz usług z pewnością 
przyciągną wielu pacjentów. 

Jest się czym pochwalić, bowiem w gabinetach oferowane będą:
- zabiegi laserem, ultradźwiękami, fonofarezą (nowoczesna metoda 

wprowadzania leku (żelu) za pomocą fali dźwiękowej), prądem tj. 
galwanizacja, jontoforeza, diadynamik, interferencja, elektrosty-
mulacja Tense, tenoliza;

- krioterapia;
- ciepłolecznictwo;
- masaż klasyczny i limfatyczny;
- ćwiczenia w kabinie UGUL;
- ćwiczenia z rehabilitantem;
- instruktarze ćwiczeń.
Planowany jest również zakup Magnetronu – nowoczesnego urzą-

dzenia rehabilitacyjnego wykorzystującego pole magnetyczne. 
Jak zapewnia właściciel Przychodni FALCO, do nowopowstałej 

placówki nie będzie kolejek i wielomiesięcznych oczekiwań na za-
biegi. Wszyscy pacjenci bowiem obsługiwani będą praktycznie „od 
ręki” – po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu się 
z rehabilitantem. 

Gabinety rehabilitacyjne mieszczą się w budynku Przychodni Me-
dycyny Rodzinnej FALCO – ostatnie wejście od strony parkingu przy 
ulicy Wągrowieckiej. 

 

INFORMACJA  
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl 
został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego, który 
zawiera nieruchomość położoną w Skokach w 
rejonie ulicy Falistej numer geodezyjny  70/62 . 

Oferowana działka ma powierzchnię 0,1001 ha a 
jej cena wywoławcza została oszacowana na kwotę 
15 200 zł brutto. Ze względu na brak dostępu do 
drogi publicznej, została przeznaczona na sprzedaż 
w celu poprawy warunków zagospodarowania 
działek przyległych, tj. działki 1612, 1634 i 70/16.  
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INFORMACJA  
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl 
został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, który 
zawiera nieruchomości położone w Potrzanowie w 
rejonie ulicy Szkolnej. 

Oferowane nieruchomości : 
Numer 

geodezyjny 
Powierzchnia Cena 

wywoławcza 
brutto 

762/8 0,0974 ha 45 510,00 zł 
762/9 0,0974 ha 45 510,00 zł 

762/11 0,0893 ha 41 820,00 zł 
762/3 0,1334 ha 57 810,00 zł 

Na wszystkie działki zostały wydane decyzje o 
warunkach zabudowy na inwestycje polegające na 
budowie budynków mieszkalnych wraz z małym 
obiektem handlowo-usługowym.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACJA  
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że w 
Urzędzie Miasta i Gminy Skoki na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl 
został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, który 
zawiera nieruchomość położoną w Sławie 
Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) oznaczoną 
numerem geodezyjnym 15/17. 

Działka ma powierzchnię 762 m2 a jej cena 
sprzedaży z podatkiem VAT została ustalona na 
kwotę 30 135,00 zł.   

Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
domu jednorodzinnego. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



6

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

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

działek budowlanych  przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych  

w Potrzanowie  w rejonie ul. Szkolnej

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości

wg ewidencji

gruntów, numer

księgi wieczystej

Opis 

Nieruchomości

Warunki zabudowy Wartość

nieruchomośc

i

w zł

Cena zbycia

z podatkiem

VAT w zł

Uwagi:

 1            2                 3        4        5        6         7

1. Działka nr 762/8

o pow. 0,0974 ha 

K.W nr 

P01B/00048770/6      

SR Wągrowiec

Dla terenu, na którym położona jest 

działka wydana została decyzja 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki      

Nr 68/09 o warunkach zabudowy z 

dnia 17.06.2009r. znak sprawy:

RIGP 7331-1/8/09.

Wymieniona decyzja ustala warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu

obejmującego dz. nr 762 w zakresie 

inwestycji polegającej na budowie 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z małym 

obiektem handlowo-usługowym. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

1/wys. zabudowy – II kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze użytkowe, do wys. max  9,0 m od poziomu 

terenu do kalenicy dachu,

2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,

3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 

od 250 do 400, pokrycie z dachówki

lub materiałów dachówko-podobnych, 

4/wysokość górnej krawędzi  elewacji frontowej –

wysokość okapu – max. 4,5 m,

7/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na 

załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy.

8/ budynki bez podpiwniczenia.

37.000,00 45.510,00 Sprzedaż działki w

przetargu ustnym

nieograniczonym

  2. Działka nr 762/9

o pow. 0,0974 ha 

K.W nr 

P01B/00048770/6      

SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.000,00 45.510,00 j.w.

  4. Działka nr 762/11

o pow. 0,0893 ha

K.W nr 

P01B/00048770/6      

SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 34.000,00 41.820,00 j.w.

5. Działka nr 762/3

o pow. 0,1334 ha

K.W nr 

P01B/00048770/6      

SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 47.000,00 57.810,00 j.w.

Uwaga:

1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 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 

oublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl  

3) teren działek uzbrojony został w sieć wodociągową.

4) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 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 działki budowlanej przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

położonej w Sławie Wielkopolskiej 

L.p.
Oznaczenie 

nieruchomości

wg ewidencji

gruntów, numer KW

Opis nieruchomości Warunki zabudowy Wartość

nierucho

mości

w zł

Cena sprzedaży

z podatkiem 

VAT

w zł

Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

 1. Działka nr 15/17 

o pow. 0,0762 ha

w Sławie Wlkp. - obręb

geodezyjny 

Szczodrochowo 

ujawniona w K.W Nr 

PO1B/000/45997/2 SR 

Wągrowiec jako 

własność Gminy Skoki.

W/wym. księga 

wieczysta nie wykazuje

obciążeń. 

Działka  przeznaczona  jest  pod  budownictwo

mieszkaniowe  jednorodzinne.  Dla  działki  Nr

15/17  wydana  została  decyzja  Nr  99/09

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o warunkach

zabudowy   znak:  RIGP.7331-1/111/09  z  dnia

16.09.2009r.

Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i

zagospodarowania  terenu,  dla  inwestycji

polegającej na budowie domu jednorodzinnego.  

 

Warunki zabudowy określone decyzją:

1. budynek mieszkalny jednorodzinny – parterowy,

maksymalnie z poddaszem użytkowym,

2.  geometria  dachu  –  dachy  dwuspadowe  lub

wielospadowe  o  kącie  nachylenia  połaci

dachowych 250-450,

3. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,

4.  rodzaj  pokrycia  dachu  –  dachówka  lub

blachodachówka,

5. szer. elewacji frontowej – max. 14,0 m, 

6. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,

7. wys. okapu – max. 4,0 m,

8.  nieprzekraczalne  linie  zabudowy:   4,0  m  od

frontu działki i 9,5 m od tylnej granicy działki.

24.500

,00

30.135,00 Sprzedaż

działki

w drodze

przetargu

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) informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (61) 8925-814 lub 815.
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SPRZEDAŻ         
Dom mieszkalny o powierzchni u ytkowej 49,80 m2 , budynek gospodarczy o powierzchni 30,00 m2 na działce o powierzchni 0,1046 ha  ż

POŁOŻENIE: WYSOKA, DZIAŁKA 73/3

CENA WYWOŁAWCZA 70 500 zł 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Gmina Skoki oferuje do sprzedaży działkę w miejscowości Wysoka o powierzchni 1046 m2 zabudowaną domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,80 m2 i budynkiem

gospodarczym o powierzchni 30 m2 położony na działce 73/3 w miejscowości Wysoka. Budynek wzniesiony na początku XX w. , murowany w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji
murowanej z cegły ceramicznej, częściowo podpiwniczony.  Więźba dachowa drewniana, pokryta papą. Dom ogrzewany piecami kaflowymi, bez instalacji ciepłej wody użytkowej.
Budynki wymagają remontu i adaptacji. Działka jest ogrodzona i uzbrojona w infrastrukturę techniczną.  

Wieś Wysoka stoi na dość wysokim brzegu doliny, którą przepływa Mała Wełna spływająca z lewej strony do rzeki Wełny. Przez miejscowość Wysoka przechodzą dwa szlaki
rowerowe: Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce oraz łącznikowy szlak rowerowy R8 z trasą R-3 . Gmina Skoki to region położony w pagórkowatej okolicy, z czystym
powietrzem, bogactwem szaty roślinnej, pełnej urokliwych zakątków, które tworzą lasy, pola i łąki rozrzucone wśród licznych jezior umiejscowionych wzdłuż rzeki Małej Wełny. 

Zachęcamy do zamieszkania w Gminie Skoki!

WIĘCEJ INFORMACJI :

na stronie : http://skoki.nowoczesnagmina.pl  

lub pod numerem telefonu: 61 8925 814

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  Rościnnie  przeznaczonych   pod  budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne  

I. Przetargi w dniu 18 czerwca 2014 roku (środa) od godz. 900 – 945

L.

p.

Oznaczenie

nieruchomości wg

ewidencji

gruntów, KW

Opis nieruchomości,

przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena

wywoławcza

w zł (brutto)

z podatkiem

VAT

Termin wpłaty

wadium i

wysokość

wadium w zł

Miejsce i

termin

przetargu

1 2 3 4 5 6

1.

Działka nr 2/5

o pow. 0,0745 ha

Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4

Sąd Rejonowy w

Wągrowcu 

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej

Rościnno-Grzybowo. Dla działki wydana została decyzja

Nr 132/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia

26.11.2013r. 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.

29.520,00

3.500,00

do dnia

13.06.2014r.

na koncie

Urzędu

UMiG-Skoki

w dniu

18.06.2014r.

o godz. 900

2.

Działka nr 2/14

o pow. 0,0808 ha.

Księga Wieczysta

PO1B/00056799/4

Sąd Rejonowy w

Wągrowcu 

Działka położona w Rościnnie przy drodze gminnej

Rościnno-Grzybowo. Dla działki wydana została decyzja

Nr 133/13 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26.11.

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 2/5.

Przy realizacji inwestycji istnieje obowiązek prowadzenia

badań archeologicznych

31.980,00

3.500,00

do dnia

13.06.2014r.

na koncie

Urzędu

UMiG-Skoki

w dniu

09.05.2014r.

o godz. 945

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 13 czerwca 2014 roku – piątek  ( przetargi w dniu 18

czerwca 2014 roku  - środa)  

IV.  Termin i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce

byłej biblioteki  w dniu 18 czerwca 2014 roku od godz. 900 ( środa ) 

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.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61) 8925-801, fax 61 8925-803

ogłasza
przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata boksów garażowych o powierzchni

użytkowej 15,39 m2 w budynku garażowym położonym na działce nr 337/6 przy ulicy Ciastowicza w Skokach. Przetarg

ograniczony jest do najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach byłego GOZ przy ulicy Ciastowicza 12 w

Skokach.

1. Określenie przedmiotu dzierżawy

Oznaczenie nieruchomości 

według katastru oraz księgi 

wieczystej

Budynek garażowy, w którym znajdują się boksy garażowe przeznaczone do dzierżawy położony jest

na działce nr 337/6 o pow. 0,0284 ha przy ulicy Ciastowicza w Skokach. Nieruchomość  zapisana jest

w K.W PO1B/00049100/6 Sądu Rejonowego w Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.

Opis  lokalu użytkowego

a) boks garażowy nr 2 o pow. użytkowej 15,39 m2,

b) boks garażowy nr 3 o pow. użytkowej 15,39 m2. 

Boksy garażowe wyposażone są  w instalację elektryczną. 

Przeznaczenie lokalu Boksy  garażowe  przeznaczone  są  do  garażowania  samochodu,  bez  możliwości  zmiany  ich

przeznaczenia i sposobu wykorzystywania.

Okres oddania w dzierżawę 

lokalu użytkowego.

Boksy  garażowe  oddane  zostaną  w  dzierżawę  na  czas  nieokreślony  z  prawem  trzymiesięcznego

wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.

Zasady aktualizacji czynszu 

dzierżawy  

Do miesięcznego czynszu dzierżawy doliczony zostanie podatek  VAT – obecna stawka 23%. Ustalony

w przetargu miesięczny czynsz dzierżawy podwyższany będzie z początkiem każdego roku o wskaźnik

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok, bez

konieczności sporządzania aneksu do umowy i zgody Dzierżawcy.

Pierwsza waloryzacja czynszu od 01 stycznia 2015 r.

Oprócz czynszu dzierżawy – dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości (podatek od garażu)

Uzasadnienie wyboru formy 

przetargu

Przetarg  ogranicza się do najemców lub właścicieli mieszkań w budynkach byłego GOZ przy ulicy

Ciastowicza  12  w  Skokach.  Powodem  ograniczenia  przetargu  jest  przeznaczenie

przedmiotowych garaży do obsługi mieszkańców wyżej wymienionych budynków.  .

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (netto) bez podatku VAT  

a) boks garażowy nr 2                          48,50 zł

b  boks garażowy nr 3                          48,50 zł

3. Wadium 

a) boks garażowy nr 2                          10,00 zł

b) boks garażowy nr 3                          10,00 zł

4. Forma wniesienia wadium:  wadium winno być wniesione w pieniądzu

5. Termin i miejsce  wpłaty wadium:

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku

Spółdzielczym w Gnieźnie-O/Skoki, tak aby wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 26 maja

2014r. ( poniedziałek ). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział najemcy i właściciele mieszkań w budynkach przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach, którzy:

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości i nie później, niż do dnia 26 maja 2014 roku a dowód wniesienia

wadium przedłożą komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2. Dowód wpłacenia wadium winien

wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

b) złożą pisemne oświadczenie nie później  niż do dnia 26 maja 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 , że

są najemcami lub właścicielami mieszkania w budynkach byłego GOZ przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach.

Nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu Komisja Przetargowa ogłosi na tablicy informacyjnej w

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach „Listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu”.  

7. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 30 maja 2014 r. ( piątek  ) 

a) boks garażowy nr 2                       o godz. 1000 

b) boks garażowy nr 3                       o godz. 1045.  

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy

W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium ulega przepadkowi

9. Uwagi 

- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2

tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,

- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu

przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potrzanowo stanowiących działki  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.  

1. Określenie przedmiotu sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości według 

katastru oraz  księgi wieczystej

  Działki nr 312/1; 312/2; 312/3 i 300 położone w Potrzanowie, zapisane w KW PO1B/00046125/6 - Sąd Rejonowy w Wągrowcu 

Powierzchnia  nieruchomości   nr 312/1 – 0,0440 ha; nr 312/2 – 0,0473 ha; nr 312/3 – 0,0096 ha; 

  nr 300 – 0,1300 ha 

Opis nieruchomości Działki  stanowią  wąski  pas  gruntu,  w  którym  posadowiony  jest  rurociąg  drenarski  odprowadzający  wodę  w  kierunku  jez.

Budziszewskiego. Grunt poszczególnych działek wejdzie w skład czterech kompleksów należących do rolników indywidualnych.

Przeznaczenie w planie miejscowym

oraz studium uwarunkowań  i 

zagospodarowania przestrzennego

 Działki  nie  mają  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 zagospodarowania Nie zostaje ustalony  

Cena  nieruchomości Działka nr 312/1 – 

2 300,00 zł

(dwa tysiące 

trzysta 00/100)

(brutto)

Działka nr 312/2 – 

2 250,00 zł

(dwa tysiące 

dwieście 

pięćdziesiąt 

00/100)

( brutto)

Działka nr 312/3 – 

600,00 zł

( sześćset 00/100)

      (brutto)

Działka nr 300 – 

5 200,00 zł

(pięć tysięcy dwieście  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 przeznaczeniu do 

sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, najem  lub dzierżawę

Działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. W przetargu mogą uczestniczyć :

- na sprzedaż działki nr 321/1 - właściciele działek nr 314/4  i 311/2 z Potrzanowa, 

- na sprzedaż działki nr 312/2 właściciele działek nr 314/3 i 311/3 z Potrzanowa,

- na sprzedaż działki nr 312/3 właściciele działek nr 314/2 i 311/4 z Potrzanowa,

- na sprzedaż działki nr 300 właściciele działek nr 314/2, 301/1, 292/2 i 298/2 z Potrzanowa.

 Informacje dotyczące 

sprzedawanych gruntów 

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tel. 8925-815 lub 8925-814

 

2. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

W przetargu mogą brać udział osoby wymienione w tabeli w punkcie 1 wiersz 9, którzy:

- wpłacą wadium w następującej wysokości : 

 na działkę nr 312/1  – 460 zł 

 na działkę nr 312/2  –  450 zł 

 na działkę nr 312/3 –  120 zł  

 na działkę nr 300 – 1040 zł 

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 tak, aby najpóźniej w dniu 18 czerwca 2014r. ( środa) figurowały na

wskazanym koncie. 

-  przedłożą w terminie  wyznaczonym dla  wpłaty wadium,  tj.  do  18 czerwca 2014r.  potwierdzenie  prawa własności  działek przyległych  –   stosowne

oświadczenie z podaniem numeru księgi wieczystej .

Na dzień przed przetargiem ogłoszona zostanie na tablicy informacyjnej lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych przetargach. 

3. Termin i miejsce przetargu: 

Przetargi odbędą się w dniu 24 czerwca 2014 r. (wtorek) w sali biblioteki  :

- o godz. 1000 - na działkę nr  312/1

- o  godz. 1030 - na działkę nr  312/2

- o godz. 1100  - na działkę  nr 312/3

- o godz. 1130 – na działkę nr  300

4.  Skutek uchylenia się od zawarcia umowy:  Osoba,  która wygrała  przetarg winna stawić się  w wyznaczonym terminie  w kancelarii  notarialnej.  W

przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone

wadium nie zostanie zwrócone.

5. Uwagi.

Informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa , tel. ( 61) 8925815

lub 814 w godzinach pracy Urzędu. .  

UWAGA!!!  Zadbaj o swój numerek!
Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek oznaczenia nieruchomości - umieszczenia tabliczek z numerem domu. Na tabliczce, 

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 frontowej 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 wy-
kroczeń (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.). 

Karolina Stefaniak 
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24 kwietnia 2014r. w sali Biblioteki Publicznej odbyła się XXXVI 
sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom przewodniczył radny Zbi-
gniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Maria Kozłowska.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 7 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XXXVI/266/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2014.
Powyższą uchwałą Rada wprowadziła zmiany jakie w trakcie reali-

zacji budżetu zaszły po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 
Zmiany po stronie dochodów obejmują zarówno zwiększenia jakie 

nastąpiły w budżecie w rezultacie otrzymania dodatkowych środków 
na realizacje zadań finansowanych w porozumieniu z Wojewódz-
twem Wielkopolskim, np. „Wykonanie dokumentacji technicznej na 
rewitalizacje dworców” i remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej 
w Bliżycach, jak i zmiany związane z przesunięciem środków między po-
szczególnymi Działami budżetu. Równocześnie w związku z mniejszym 
niż się tego spodziewano zainteresowaniem kupnem nieruchomości 
gminnych o 500.000 zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności.

Analogicznie rzecz ma się ze zmianami po stronie wydatków bu-
dżetowych.

W rezultacie, dochody budżetu zmniejszają się o 122.244 zł i na dzień 
24 kwietnia br wynoszą 33.598.033 zł, a wydatki budżetu zwiększają 
się o kwotę 258.624 zł i po zmianach wynoszą 34.578.967 zł.

Wszystkie w/w zmiany szczegółowo omawiają załączniki do w/w uchwały.  
2. Uchwałę nr XXXVI/267/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 
2014/2036.

Uchwałą tą, zmiany wynikające z Uchwały nr XXXVI/266/2014 Rada 
wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na 
lata 2014/2033.

3. Uchwałę nr XXXVI/268/2014 w sprawie: udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi 
powiatowej nr 2651P w m. Łosiniec”.

Dnia 27 marca 2014r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę nr 
XXXV/257/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont nawierzchni tłuczniowej 
odcinka 400mb drogi powiatowej w Łosincu”. W dniu 9 kwietnia br. 
wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach prośba Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wągrowcu o zmianę nazwy zadania na „Remont drogi 
powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec”. 

Z uwagi na fakt, że uchwała ta pozwoli na ujednolicenie nazw tego 
wspólnie realizowanego zadania jej podjęcie jest uzasadnione.

4. Uchwałę nr XXVI/269/2014 w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Piła.

W/w uchwałą Rada postanowiła udzielić Gminie Piła pomocy fi-
nansowej w kwocie 522 zł z przeznaczeniem na podejmowanie przez 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pile czynności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu 
Miasta i Gminy Skoki w zakresie działań przewidzianych przepisami 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Uchwałę nr XXXVI/270/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Parkowej prze-
znaczonej pod budynek handlowo-usługowy z parkingami.

Uchwałą tą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budynek handlowo 
usługowy z parkingami nieruchomość położoną w Skokach przy ul. 
Parkowej oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 121/4 o pow. 0,1775 
ha i nr 122/4 o pow. 0,7825 ha.

6. Uchwałę nr XXXVI/271/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Skokach w rejonie 
ul. Rościńskiej.

W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieru-
chomości położonych w Skokach w rejonie ul. Rościńskiej pomiędzy 
Gminą Skoki - właścicielem działki nr 470 o pow. 0,0592 ha oraz osobą 
fizyczną – właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 
nr 468/1 o pow. 0,1616 ha. 

Dokonanie tej zamiany ma na celu zabezpieczenie terenu pod 
przyszłą obwodnice miasta w planowanym pasie przebiegu pomiędzy 
ulicami Rościńska i Rogozińską (działka nr 468/1). Osoba fizyczna 
występującą jako druga strona transakcji uzyska swobodny dostęp do 
drogi publicznej (ul. Rościńska) poprzez działkę nr 470.

Dokonanie tej zamiany związane jest z koniecznością wyceny 
przedmiotowych nieruchomości gruntowych i rozliczenia ewentualnej 
różnicy pomiędzy wartościami poszczególnych działek.

7. Uchwałę nr XXXVI/272/2014 w sprawie: trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W/w uchwałą Rada przyjęła zaproponowany przez Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego wraz ze szcze-
gółowymi warunkami jego funkcjonowania.

Zadaniem Zespołu powołanego zgodnie z prawem przez Burmistrza 
jest realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdzia-
łania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Równocześnie z nowym określeniem zadań Zespołu, Rada anulowała 
swą Uchwałę nr LII/319/2010 z dnia 3 listopada 2010r., która dotychczas 
regulowała te sprawy.

Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skoki. Wszystkie one podobnie jak protokół 
z 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. 

XXXVI SESjA RADY MIEjSKIEj

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66/17 o pow. 0,0374

ha. Przetarg ograniczony jest do właścicieli mieszkań posiadających udział w gruncie działki przyległej nr 66/4.

1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży

Oznaczenie  nieruchomości  według

katastru oraz księgi wieczystej

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

Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości 0,0374 ha

Opis nieruchomości

Działka  nr  66/17  leży  na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  i  stanowi  pozostałość  gruntową  po

przeprowadzonej w roku 1997 sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości oznaczonej jako działka

nr  66/4,  zabudowanej  budynkiem  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 działki przyległej nr 66/4.

Przeznaczenie w planie miejscowym

oraz  studium  uwarunkowań  i

zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość składająca się z działki nr 66/17 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  66/17  został

wyznaczony  następujący  kierunek  zagospodarowania  przestrzennego:  „obszary  rozwoju  funkcji

mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych ”.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.

Cena nieruchomości 6000,00 zł  brutto

Forma sprzedaży:

Sprzedaż działki odbędzie się w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

W przetargu  mogą  brać  udział   właścicieli  lokali  mieszkalnych  posiadających  udziały w gruncie

działki przyległej nr 66/4. 

2. Cena wywoławcza sprzedaży działki (brutto): 6000,00 zł

3. Wadium: 1000,00 zł

4. Forma wniesienia wadium:  wadium winno być wniesione w pieniądzu

5. Termin i miejsce  wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58 9065

0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie-O/Skoki  z  odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium

wpłynęło  na konto Urzędu Miasta i  Gminy w Skokach najpóźniej  do  dnia 02 czerwca 2014r. (  poniedziałek ).  Za termin

wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:  W przetargu mogą brać udział właściciele mieszkań posiadających udziały w gruncie

działki przyległej nr 66/4, którzy:

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości i nie później, niż do dnia 02 czerwca 2014 roku dowód wniesienia

wadium przedłożą komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2. Dowód wpłacenia wadium winien

wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

b) złożą pisemne oświadczenie nie później  niż do dnia 02 czerwca 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 , 

że są  właścicielami lokali mieszkalnych i posiadają udziały w gruncie działki przyległej nr 66/4.

Nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu Komisja Przetargowa ogłosi na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy w Skokach „Listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu”.

7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) w dniu 06 

czerwca 2014 r. ( piątek  ) o godz. 1000 

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który 

przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi

9. Uwagi: Informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – 

pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815, ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych 

powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 

przetargu.
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KOSZEnIE TRAW
 „Mała Wełna” przy targowisku zarasta. Wiosenne deszcze i bogata 

w glony woda powoduje, że trawa na skarpach osiągnęła ponad 1 m 
wysokości, jeszcze szybciej porasta dno rzeki.

Do akcji przystąpiła ekipa Gminnej Spółki Wodnej, we wzmocnio-
nym składzie przez dwa dni doprowadziła teren do porządku. 

Największą trudność sprawia zawsze koszenie porostów dennych. 
Silne ręce melioranta, zwykła krótka kosa i wysokie gumowe buty i z 
tym sobie poradzą.

Pracownicy GSW uporządkowali również teren wokół stawu wiej-
skiego w Szczodrochowie. Ten niedawno odbudowany ze środków 
unijnych (7 ryb) zbiornik prezentuje się bardzo okazale.

Niestety trawy rosną bardzo szybko i za dwa- trzy tygodnie trzeba 
będzie akcję ponowić. Tylko załączone zdjęcie poświadczy, że było 
tak ładnie. 

Ryszard Kobus 

KOSIARKA dLA LECHLInA
W maju Burmistrz Miasta i Gminy 

Skoki przekazał nową kosiarkę na po-
trzeby sołectwa wsi Lechlin. 

Dzięki temu mieszkańcy będą mieć 
możliwość regularnego koszenia trawy 
oraz należytego utrzymywania terenów 
zielonych w obrębie placu zabaw, boisk 
i zieleńca w centrum wsi.

Krzysztof Mańka 

PORZądKI WOKóŁ dWORCA 
PKP W SKOKACH

Po przejęciu przez Gminę 
Skoki dworca PKP w Skokach 
ruszyły wiosenne prace porząd-
kowe w obrębie istniejących 
budynków. 

Wycięto zbędne odrosty 
drzew, prześwietlono krzewy, 
skoszono trawę. 

Pracami objęto także usu-
nięcie z zieleńców starych liści 
i obumarłych roślin. 

Z istniejących utwardzonych fragmentów komunikacyjnych 
uprzątnięto zalegający piasek.

Krzysztof Mańka

nOWE PLACE ZABAW
Samorząd Gminy Skoki wychodząc na potrzeby mieszkańców wybu-

dował dwa kolejne place zabaw w Rościnnie i w Rakojadach. 
Inwestycje te dofinansowane zostały ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach tzw., małych pro-
jektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Wełny”.

Koszt obu obiektów wyniósł łącznie 93.073 zł, a przyznane dofinanso-
wanie wyniosło 50.000 zł. Na chwilę obecną Gmina Skoki wybudowała 
cztery place zabaw przy wsparciu środków pozyskanych z Unii Europej-
skiej – w Lechlinie, w Pawłowie Skockim, w Rościnnie i w Rakojadach 
na łączną kwotę ok. 100.000 zł dofinansowania. 

Placom zabaw towarzyszy mała infrastruktura turystyczna przy 
szlakach turystycznych, które licznie wiodą przez teren naszej Gminy. 
Mieszkańcy oraz przejeżdżający obok placów turyści mogą odpocząć 
i posilić się przy ustawionych stołach i ławkach oraz zapoznać się 
z opisaną na tablicy informacyjnej historią miejscowości w której się 
znajdują. 

Marianna Gregorczuk

nOWE WOdOCIąGI 
W SŁAWIE WIELKOPOLSKIEJ

W Sławie Wlkp. kontynuowane są prace przy budowie sieci wodo-
ciągowej. W pierwszej kolejności wykonawca budowy, którą jest firma 
EKO – BUDOWA z Międzyrzecza zgodnie z harmonogramem robót 
rozpoczął budowę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, aby 
przed sezonem wakacyjnym roboty zostały zakończone. 

Jest to najtrudniejszy etap budowy z uwagi na wąskie drogi wyno-
szące ok. 3m szerokości, w których jest już ułożona inna infrastruktura 
techniczna, kolidująca z budową wodociągu. W dalszej kolejności będą 
wodociągowane gminne tereny budowlane o pow ok. 20 ha w Sławie 
Wlkp. W końcowym etapie budowy nastąpi wykonanie przecisku 
z siecią wodociągową pod drogą wojewódzką nr 196. Łączna długość 
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wodociągu do wybudowania wynosi 4,79km. Postęp prowadzonych 
prac pozwala stwierdzić, że termin ich wykonania  wyznaczony na 
dzień 30.09.2014r. będzie dotrzymany. Koszt inwestycji to 394.182,85 zł.

Adam Zdanowski

ZAPRASZAMY 
dO KORZYSTAnIA Z PSZOK-U
Już prawie rok funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), jest to  miejsce, do którego Mieszkańcy mogą 
przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne. 
PSZOK zlokalizowany jest w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10a. Od-
pady można dowozić w dni robocze od wtorku do soboty w godzinach 
od 8:00 do 16:00. 

Do PSZOK-u należy przekazywać:
Odpady wielkogabarytowe: meble, duże AGD/RTV, opony, duże 

opakowania, w tym opakowania styropianowe, itp.
Odpady problematyczne: baterie, akumulatory, żarówki, świetlów-

ki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji 
drewna, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, pojemniki 
po aerozolach, olejach, przeterminowane leki (można je również gro-
madzić w pojemnikach umieszczonych w aptekach), stare kosmetyki, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, termo-
metry i odpady medyczne powstające w gospodarstwach domowych, itp.

Odpady z remontów: odpady remontowo – budowlane, pochodzące 
z remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
itp.

Tekstylia i odzież
Odpady zielone: liście,  ścięta trawa, pozostałości roślin, przycięte 

fragmenty drzew i krzewów, itp.
Kinga Lubawa

OSZCZĘdZAMY EnERGIĘ 
W BLIżYCACH

14 maja br. została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy umowa 
dotycząca wykonania   docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliży-
cach.  W trybie przetargu nieograniczonego wybrano najtańszego wy-
konawcę, którym jest firma „ODNOWA” Modlibowscy s.j. ze Skoków. 
Roboty budowlane będące przedmiotem postępowania przetargowego 
zostaną wykonane za cenę 121006,16 zł brutto.

Obecnie na obiekcie dokonano wymiany pokrycia dachu wraz 
z opierzeniami i rozpoczęto roboty ociepleniowe.

Artur Nowakowski

BUdOWA nAWIERZCHnI dRóG
Zakład Instalacji Sanitarnych, Ślusarstwo, Betoniarswto, Transport 
– Tadeusz Kopała z Bliżyc będzie wykonawcą zadania pod nazwą: 
przebudowa ulic na osiedlu Topolowa I w Skokach – ul. Brzozowa, 
Klonowa i część ul. Sosnowej. 

O wyborze wykonawcy zadecydował ogłoszony przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki przetarg w którym jedynym kryterium wyboru 
była cena realizacji zadania.

Na przetarg wpłynęły 4 oferty, z których Zakład z Bliżyc przedłożył 
najniższą cenę i zobowiązał się wykonać zadanie za 432.482,08 zł brutto.

Pozostałe 3 oferty oferowały wykonanie tego samego zadania za 
cenę znacznie wyższą, tj.: 
- STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za 560.346,88 zł brutto,
- Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” z Nekli za cenę 548.521,30 

zł brutto.
- Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z Borowego 

Młyna za cenę 499.103,27 zł brutto.
W ramach przetargu i podpisanej przez Burmistrza w imieniu Gminy 

Skoki umowy Zakład Tadeusza Kopały do dnia 15 września 2014 roku 
wykona „przebudowę ulic na osiedlu Topolowa I w Skokach o łącznej 
długości 400m, w tym  ul. Brzozowej na długości 125m, ul. Klonowej 
na długości 175m i części ul. Sosnowej na długości 100m”.

Zadanie to obejmuje m.in. budowę:  
• kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o średnicy 250 mm i 300 mm 

o łącznej długości 313 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej na terenie osiedla,

• nawierzchni drogi na pow. 1.807,5m2 w tym:
- warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm, 
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0-63mm grubości 15 cm – warstwa dolna, 
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

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

AC16W grubości 4 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego-
AC11S grubości 4 cm wraz z krawężnikami i ściekami.

Edmund Lubawy 
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PODRÓŻE KSZtAŁCĄ
CZYLI Z MAŁEj GMINY W WIELKI ŚWIAt

ODSŁONA 5 - ANtARKtYKA
Arktyka – teren otaczający najbardziej wysunięty na północ punkt 

na Ziemi zwany Biegunem Północnym. Od tej części kuli ziemskiej roz-
począł swoją opowieść podróżnik, przewodnik wypraw turystycznych, 
doktor nauk przyrodniczych, biolog Mikołaj Golachowski. 

Spotkał się On w połowie maja (15 i 16 maja) br. z uczestnikami 
projektu pn. „Z małej gminy Skoki do wielkiego Świata – cykl spotkań 
podróżniczych dla dzieci z gminy Skoki.” Tak jak jego poprzednicy od-
wiedził szkoły i przedszkola położone na terenie gminy Skoki, należące 
do Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza z Jabłkowa. Organizatorem 
tych spotkań jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, 
a projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

Pan Mikołaj w kilku słowach przedstawił dzieciom warunki życia na 
dalekiej północy, przybliżył sylwetkę jednego z największych drapież-
ników lądowych - niedźwiedzia polarnego, a także rozwikłał zagadkę 
ilości zjadanych dziennie przez niego pingwinów. Po krótkim wstępie 
przeniósł się wraz z dziećmi na przeciwległą stronę naszego globu – 
Antarktykę, by wnikliwiej poznać florę i faunę odległego kontynentu 
półkuli południowej. Młodzi podróżnicy mogli zobaczyć oraz poznać 
ciekawostki z życia pingwinów, fok, słoni morskich, albatrosów i wielu 
innych zwierząt. Dzieci mogły nie tylko zobaczyć ww. zwierzęta, ale 
również posłuchać wydawanych przez nie dźwięków. Największą 
atrakcją okazał się głos wydawany przez fokę Weddella. Polarną 
podróż ubarwiły slajdy przedstawiające różnorodne w kształtach, 
a nawet barwach góry lodowe oraz „bajeczne” krajobrazy Wyspy Króla 
Jerzego i Georgii Południowej. Spotkania zakończyły się oglądaniem 
przywiezionych z „krainy wiecznych śniegów” pamiątek, m.in.: stopy 
pingwina, kawałka drewna, kła.  

Niebawem projekt dobiegnie końca. Młodych podróżników czeka 
jeszcze jedno spotkanie. Tym razem będą oni mieli okazję poznać 
piękno swojej „Małej Ojczyzny” i oprócz spotkania z regionalistą 
uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczo-kulinarnych. Wszystko to 
będzie miało miejsce 29 i 30 maja w Świetlicy Koła Gospodyń Wiej-
skich w Potrzanowie.

Sylwia Popadowska

Co nowego w Bibliotece?

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach 5 maja 2014 otworzyła podwoje dla swoich

użytkowników.  Nie było to wszakże huczne otwarcie (zadanie pn.: Budowa i wyposażenie Biblioteki

Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum jeszcze trwa), ale z pewnością

sympatyczne. Codziennie odwiedza nas około 150 osób. Wśród nich młodzież i dzieci, dorośli, nasi

artyści, uczestnicy projektów. 

Nasze zasoby: nowoczesne narzędzia technologiczne  aranżacja i wyposażenie pomieszczeń bogate w

przyjazne kolory, w różnorodne rozwiązania multimedialne, komfortowe warunki do pracy dla

użytkowników, dogodne warunki do pracy dla pracowników Biblioteki, atrakcyjne zbiory

Biblioteki( książki, audiobooki, DVD, filmy, gry), katalog elektroniczny, książki kupowane pod

zamówienia czytelników, książki dla niedowidzących, książka na telefon, play station, wielofunkcyjny

ekran interaktywny, pozwalający między innymi na wysłanie pocztówki wirtualnej z Biblioteki oraz

przygotowanie quizów tematycznych z różnych dziedzin, 

 platformy e-learning "FunEnglish" i "MegaMatma", biblioteka na Facebooku

https://www.facebook.com/BibliotekaSkoki, dogodne godziny otwarcia Biblioteki codziennie od 9 do

19,  kadra przygotowana merytorycznie, otwarta na nowe wyzwania, darmowy Internet, nowoczesne

systemy bezpieczeństwa( ppoż, antywłamaniowe, inne), brak barier architektonicznych, winda, sale:

multimuzyka, multisztuka, multizabawa i laboratorium językowe.  Obecnie w Bibliotece działa 8

nowoczesnych  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w wypożyczalni i czytelni,

stanowiska odsłuchowe. Można wypożyczyć literaturę dziecięcą i młodzieżową, pograć w planszówki,

poukładać lego, spotkać się w gronie znajomych, poczytać na miejscu czasopisma. O pełnej ofercie

Biblioteki poinformujemy Państwa na łamach prasy WS w sierpniu 2014. Niebawem w mieście i w

Bibliotece pojawi się spójny i estetyczny system identyfikacji wizualnej m.in. logo, czcionki,

kierunkowskazy, tablice informacyjne, szablony dokumentów, plakaty, naklejki, gadżety,   ruszy www.

Biblioteki. 

Nasze dane teleadresowe: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. E. Paukszty, ul. Rogozińska 1B, tel.

798824520, tel/fax 618242281, e-mail dzialkultury@bibliotekaskoki.pl, sekretariat@biblioteka

skoki.pl.

      

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum.

„Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka

+Infrastruktura bibliotek”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach posiada w swoich 
zasobach kilkadziesiąt płyt winylowych. Płyty przekazała w darze 

Pani Małgorzata Wojciechowska ze Skoków.
Dziękujemy Pani Małgosi i zapraszamy do słuchania winyli.
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CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 16 maja 2014 r.) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto 

na mąkę 570 - 580 zł/tona, pszenica na mąkę 780 - 790 zł/t, jęczmień 
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 do 700 zł/tona, jęczmień na paszę do 750 zł/tona. Do 
ceny doliczyć VAT. Są głosy, że ceny skupu zbóż do żniw 2014 roku będą 
już na tym poziomie.

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie: pszen-
żyto, jęczmień 40 - 45 zł, pszenica 45-50 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne 
1,0 - 1,2 zł za 1 kg. 

Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki ok. 2,00 zł/kg, 
pietruszka do 5,00 zł/kg, seler do 4,50 zł/kg, ogórki do 4,00 - 5,00 zł/kg, 
pomidory  5,00 - 8,00 zł/kg. Jabłka 1,50 – 2,50 zł/kg. Jaja kurze do 0,60 zł/szt.

CENy TUCZNIKóW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  16 maja 2014) – ok. 4,50 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 16 MAJA 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. 800 zł/t. Otręby 
żytnie ok. 590. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok temu do 2400 zł/t, śruta 
rzepakowa ok. 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego około  5,25 – 5,40 
zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,40 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 940 zł/t, żyto 

średnio 650 zł za 1 tonę, pszenżyto do 840 zł/t, jęczmień był w cenie do 
800 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników ok. 4,50. Rok temu wynosiła ok. 4,70 zł/kg plus 
VAT. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – nasi 
producenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produkcji.  

Podobne (lub nieco niższe) są ceny śruty sojowej i rzepakowej, koncen-
tratów paszowych, otrąb, nawozów. Podobna jak rok temu jest cena oleju 
napędowego. Nieco niższa niż w 2013 była wiosną cena nasion zbóż jarych. 

W dniu 15 maja br. minął podstawowy termin składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie (płatności JPO, ST ) i ONW w biurach powiatowych 
ARiMR. Jednak zasada wypełniania tych wniosków się nieco zmieniła 
w stosunku do lat poprzednich. Niektórych płatności bezpośrednich 
(dotacji), np. UPO i PZ  już od tego 2014 r nie będzie. Można jeszcze 
składać korekty do tych wniosków.

Nowe wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesienią 
2013 r. (oraz wiosną 2014) rolnicy mogą nadal składać do ARR od 15 
stycznia - do 25 czerwca 2014 roku. Obowiązują nowe druki. Stawki 
dopłat są takie same jak w 2013 roku, tj. 100 zł do 1 ha zboża, 160 zł do 1 
ha strączkowych i 500 zł do 1 ha ziemniaków obsadzonych zakupionymi 
kwalifikowanymi sadzeniakami. 

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają zasie-
wom. Ostatnie opady deszczu bardzo poprawiły wegetację na polach. 
Jednak na wielu uprawach występuje zagrożenie chorobami grzybowymi 
– głównie mączniak w zbożach. Obecna pogoda sprzyja też wegetacji 
miotły zbożowej.

Uwaga Rolnicy! Od 15 maja do 21 czerwca br. w Biurach Wojewódzkich 
ARiMR młodzi rolnicy mogą składać Wnioski o dotację „Młody Rolnik”. 
Jest kwota 100 tys. zł dla młodego rolnika, który spełni pewne zasady. Nie 
może mięć więcej niż 40 lat. Najlepiej, aby miał średnią szkołę rolniczą 
i planował przejęcie gospodarstwa po rodzicach. Może to być dzierżawa, 
jednak zawarta na 10 lat i spisana w biurze notarialnym. Może też być 
młody rolnik, który ma już gospodarstwo od około kilku do 15 miesięcy. 
Więcej informacji na stronach internetowych Agencji lub Ministerstwa 
Rolnictwa. Pomocy w przygotowaniu wniosku i planu rozwoju gospodar-
stwa udzielają doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W dniach 7 i 8 czerwca br. w Sielinku k. Opalenicy odbędą się Wielko-
polskie Targi Rolnicze i wystawa zwierząt hodowlanych. WODR Poznań 
zaprasza. 

Doradca Rolników - Stanisław  Kida

Dzieci wspólnie z Panią Wiesią, instruktorem z Muzeum Regional-
nego w Wągrowcu, zabawili się w projektantów wnętrz. Przystąpili do 
wykonania dawnej izby mieszkalnej. W ruch poszedł więc styropian, 
farby, papier kolorowy, a nawet glina, która posłużyła do wyrobu mebli 
i sprzętu domowego. 

Dopełnieniem spotkania były warsztaty taneczne. Tym razem in-
struktorzy z poznańskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” pod lupę 
wzięli Poloneza.  

Organizatorem etno-warsztatów jest Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Skokach. Projekt współfinansowany został ze środków Unii 
Europejskiej. 

Sylwia Popadowska

„EtNO - WARSZtAtY W BIBLIOtECE
CYKL SPOtKAŃ LUDOWYCH DLA DZIECI Z GMINY SKOKI” – CZ. 5

12 maja br. młodzi „etno-odkrywcy” spotkali się już po raz piąty. Tym razem spotkanie miało miejsce w nowej 
siedzibie Biblioteki przy ul. Rogozińskiej. Zajęcia odbyły się w przeznaczonej do tego typu prac sali Multisztuka. 
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,,TAK PRZEMIJAŁ WEEKEnd 
MAJOWY W LECHLInIE”

1 maja w godzinach popołudniowych odbył się mecz towarzyski piłki 
nożnej pomiędzy drużyną z Lechlina, a drużyną z Mieściska o puchar 
Wójta Gminy Mieścisko. W meczu udział wzięli Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Wójt Gminy Mieścisko Andrzej 
Banaszyński. Po zakończonym meczu i rozdaniu pucharów wspólnie 
z piłkarzami i kibicami udaliśmy się na grilla.

3 maja w naszej miejscowości to ,,majówka połączona z dniem stra-
żaka”. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od mszy świętej w kościele 
parafialnym, którą to odprawił ks. proboszcz Sławomir Komorski, gdzie 
podczas homilii zwrócił się do braci strażaków. 

Po mszy prosto z kościoła udaliśmy się na plac przy szkole podsta-
wowej gdzie nastąpiło powitanie gości i życzenia dla strażaków. Słowo 
skierował także do wszystkich zebranych mieszkańców Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorz Owczarzak. 
Swoją obecnością zaszczycił nas również Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusz Kłos. Po części oficjalnej przeszliśmy na boisko, gdzie 
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy strażakami z Lechlina, a stra-
żakami z Nieszawy. Po zakończonym meczu nasi goście, strażacy 
oraz wszyscy mieszkańcy zajadali się pyszną grochówką harcerską 
z kotła wojskowego.

W tym dniu także pamiętając o dzieciach, strażacy z Nieszawy przy-
gotowali dla naszych milusińskich atrakcję strażacką. Po zakończonych 
atrakcjach nadszedł upragniony moment, na który wszyscy z nas czekali 
i rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem TWISTERS z Nieszawy 
oraz wspólne grillowanie do późnych godzin nocnych. 

Korzystając z okazji, Sołectwo w Lechlinie pragnie gorąco podzię-
kować za dofinansowanie tej majówki; Urzędowi Miasta i Gminy 
w Skokach oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Wągro-
wieckiego Grzegorzowi Owczarzakowi z Lechlina i Prezesowi Firmy 
Lemar z Potrzanowa Leszkowi Dworzyńskiemu. Dziękujemy również 
Adamowi Korczakowi z Rościnna, Halinie Nowak – sklepowej, pra-
cownikom Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie na czele 
z Prezesem Tadeuszem Myszką, strażakom oraz wszystkim mieszkań-
com, dzieciom i młodzieży, którzy włączyli się czynnie do przygotowań 
i wykonywania różnych prac.

Paweł Grabiński

WĘdKARSKIE POTYCZKI 
OJCIEC I SYn nAJLEPSI!

Właśnie tak się stało podczas 
pierwszych oficjalnych zawodów 
wędkarskich, jakie 27 kwietnia zorga-
nizowali wędkarze, członkowie Koła 
nr 120 PZW w Skokach. W kategorii 
Seniorów zwyciężył ojciec Romuald 
Dudek, a jego syn Adrian tryumfował 
w kategorii Juniorów. W zawodach 
spławikowych pod nazwą „Otwar-
cie Sezonu” rozegranych nad jez. 
Rościńskim udział wzięło łącznie 19 
wędkarzy. 

Wśród 16 uczestników w kategorii 
Seniorzy wspomniany Romuald Du-

dek zwycięstwo zapewnił sobie wyciągając z wody łącznie 10,969 kg 
ryb, tuż za nim z II wynikiem znalazł się Andrzej Szymkowiak - 10,850 
kg ryb, a III Zbigniew Pietrzak złowił 10,760 kg ryb. Jak widać różnice 
w czołówce były minimalne. 

Najlepszy z Juniorów Adrian Dudek złowił 8,740 kg ryb, jego kolega 
z II wynikiem Roland Krzyżaniak 4,640 kg, a III Tomasz Wełnic 3,040 
kg ryb. 

Zawody zakończyło wręczenie pamiątkowych statuetek, i smaczny 
obiad na łonie natury w pięknej wiosennej pogodzie. 

WĘdKARSKIE dRUżYnOWE 
SPŁAWIKOWE ZAWOdY 

REJOnU VI
Wędkarze ze skockiego Koła PZW rokrocznie na wodach jez. Ro-

ścińskiego organizują Zawody Rejonu IV dla swoich kolegów wędkarzy 
z okręgu poznańskiego. Tak też było w niedzielę 11 maja. 

W tym roku, na zbiórce stawiło się 10 trzyosobowych drużyn, w tym 2 
ze Skoków. Ryby łowiono 4 godziny. Komisja sędziowska zwarzyła ryby 
i ogłosiła wyniki. I miejsce zajęła drużyna „Wiórek” z Wiórka gmina Mo-
sina, II zdobyła drużyna „Tarpan”, a III drużyna „Odlewnik”, obydwie 
z Poznania. Drużyny ze Skoków zajęły IV miejsce (Romuald Dudek, 
Andrzej Szymkowiak i Zbigniew Pietrzak) i VI miejsce (Piotr Nóżka, Ma-
riusz Kielma i Jacek Dudek). Najlepszym zawodnikiem ze Skokow okazal 
się Romuald Dudek, który wygrał w swoim sektorze łowiąc 7,64 k ryb.

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała wędkarzy i zmienna jak natura 
kobieca raczyła na zmianę słońcem to deszczem. Po zawodach na 
uczestników czekała osławiona skocka grochówka. 

Karolina Stefaniak

SKOCZAnIE REPREZEnTUJą 
POWIAT WąGROWIECKI 

26 kwietnia 2014r w Łeknie odbyły się:
- Wojewódzki Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”
W Turnieju tym w 4-osobowej reprezentacji Powiatu Wągrowiec-

kiego wystąpili mieszkańcy Lechlinka: Przemysław Sydow oraz jego 
córki Weronika i Aneta Sydow. Zespół uzupełniał Lech Sznajder 
z Wągrowca.
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W klasyfikacji indywidualnej nasi reprezentanci zajęli: Przemysław 
Sydow – 4, Anita Sydow – 6 i Weronika Sydow – 10 miejsce w Turnieju.

- Wielkopolski Turniej Warcabowy 
W Turnieju Warcabowym w 4-osobowej drużynie Powiatu Wągro-

wieckiego wystąpił mieszkaniec Kakulina Mateusz Tyll.
W klasyfikacji drużynowej tego Turnieju Powiat Wągrowiecki zajął 

5 miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej nasz zawodnik uplasował się 
na 6-tym miejscu.

Naszym zawodnikom gratulujemy Ich pasji i życzymy Im dalszych 
sukcesów na drodze sportowej.

Edmund Lubawy

„WEŁnA” – Od ZWYCIĘSTWA 
dO ZWYCIĘSTWA W MARSZU 

dO IV LIGI!
Zgodnie z zapowiedzią z kwietniowego wydania „Wiadomości Skoc-

kich” dzisiaj informujemy o rozegranych w międzyczasie spotkaniach 
I drużyny skockiej „Wełny”. 

- W Wielką Sobotę – 19 kwietnia na własnym boisku nasi zawodnicy 
pokonali zawodników „Sokoła” Szamocin, a ostateczny wynik meczu 
to 7:0 dla „Wełny”, przy czym zwycięskie bramki zdobyli: Arkadiusz 
Dereżyński – 2 oraz Jakub Ślósarczyk, Bartosz Wojciechowski, Paweł 
Smykowski, Radosław Modlibowski i Krzysztof Gryszczyński po 1. 

- 27 kwietnia w meczu wyjazdowym na boisku „Sparty” Złotów 
skoczanie ograli gospodarzy; wynik meczu na 2:0, dla „Wełny” ustalili: 
Radosław Modlibowski i Jakub Ślósarczyk.

- 1 maja na własnym boisku wynikiem 9:0 skoczanie rozgromili 
drużynę „Noteci” Czarnków; na wynik ten złożyły się 4 bramki strze-
lone przez Jakuba Ślósarczyka oraz bramki zdobyte przez Arkadiusza 
Dereżyńskiego, Pawła Smykowskiego, Mateusza Deminiaka, Błażeja 
Geblera i Eryka Nadwornego.

- 4 maja zawodnicy „Wełny” zaliczyli kolejne udane spotkanie wy-
jazdowe z „Koroną” Stróżewo, a wynik tego meczu to 3:1 dla „Wełny”; 
strzelcami goli po stronie skoczan w tym dniu byli: Jakub Ślósarczyk, 
Krzysztof Gryszczyński i Paweł Smykowski.

- 11 maja przed własną publicznością przeciwnikami „Wełny” byli 
zawodnicy „Unii Wapno”; mecz zakończył się zwycięstwem „Wełny” 
z wynikiem 3:0; na wynik ten złożyły się bramki Jakuba Ślósarczyka 
i Krzysztofa Gruszczyńskiego oraz gol samobójczy zawodnika „Unii”.

- 18 maja na boisku w Skokach piłkarze „Wełny” zmierzyli się z  
zajmującymi 2 miejsce w tabeli zawodnikami „Płomienia” Połajewo; 
mecz ten przyniósł kolejne zwycięstwo naszej drużyny; jego wynik to 
1:0 dla „Wełny”, a wypracował go Eryk Nadworny.

Po tym spotkaniu będącym 26 meczem sezonu, „Wełna” bezapelacyj-
nie zajmuje I miejsce w Tabeli Pilskiej Klasy Okręgowej i niezagrożona 
zmierza do IV Ligii, którą zmuszona była opuścić z końcem sezonu 
piłkarskiego 2012/2013. Na sukces ten składa się 26 zwycięskich meczy, 
które zapewniły jej 106 zdobytych, przy 21 straconych bramek. 

Ale świętowania czas nadejdzie 26 czerwca, po ostatnim spotkaniu 
skoczan z „Orłem” Pęckowo. Wcześniej jeszcze, skockich kibiców „Weł-
ny” czekają mecze jej ulubionej drużyny z TP Polonia Piła, „Sokołem” 
Damasławek, „Polonią” Chodzież i „Polonią” Jastrowie, o których 
informować będziemy w czerwcowym wydaniu naszego miesięcznika.

IX RAJd „PUSZCZA WPUSZCZA” 
Z METą W SKOKACH

IX już edycja Rajdu „Puszcza Wpuszcza” znalazła swój finał na 
targowisku w Skokach. 2 trasy nordic walking i 6 tras rowerowych 
przywiodło do Skoków ok 200 uczestników imprezy organizowanej 
przez Zwiazek Miedzygminny Puszcza Zielonka. 

Na mecie na rajdowiczów czekał posiłek regeneracyjny, a po chwili 
wytchnienia możliwość  uczestnictwa w pokazach ratownictwa medycz-
nego, gdzie można było dowiedzieć się jak skutecznie udzielić pierwszej 
pomocy i nie bać się defibrylatora w razie potrzeby użycia go. Swoją 
wiedzą w ramach tego tematu dzielił się ratownik medyczny pan Krzysz-

tof Tyborski z Wągrowca. Swoje umiejętności ratownicze ratownictwa 
drogowego prezentowali także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skokach, przyjechali na sygnale, rozcięli wrak samochodu i uratowali 
znajdującą się wewnątrz poszkodowaną w wypadku osobę udzielając jej 
niezbędnej pomocy. Oczywiście były to ćwiczenia stanowiące atrakcje 
dla uczestników rajdu – strażakom życzymy aby takich akcji mieli 
w swojej pracy jak najmniej. Rajd zakończył się konkursem z nagro-
dami, w którym udział mogli wziąć zgłoszeni w terminie uczestnicy. 

Sponsorami imprezy byli: Gmina Skoki, Związek Miedzygminny 
Puszcza Zielonka, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wiel-
kopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

Organizatorzy dziękują: strażakom ochotnikom z OSP w Skokach 
za pokaz ratownictwa drogowego. Księdzu Karolowi Kaczorowi za 
oprowadzenie po kościele. Muzeum Regionalnemu z Wągrowca, Kur-

kowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach oraz Kołu PZW w Skokach 
za udostępnienie stołów i krzeseł oraz panom Alojzemu Pacholskiemu 
i Wojtkowi Glinkiewiczowi, a także pani Danucie Śliwie i panu Euge-
niuszowi Jackowi za pomoc organizacyjną. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl 
Karolina Stefaniak 
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STRZELECKI TURnIEJ 
Z OKAZJI nAROdOWEGO 

ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA
W dniu 3 maja swe statutowe zawody przeprowadziło Kurkowe 

Bractwo Strzeleckie w Skokach. Turniej rozgrywany jest w Naro-
dowe Święto Trzeciego Maja dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

Tegoroczny uroczysty apel przeprowadzono przed domem Bożeny 
i Michała Kołpowskich, mieszkających przy ul.Ciastowicza w Sko-
kach. Są oni potomkami dawnych braci kurkowych – Franciszka 
Ludzkowskiego, Wiktora Ludzkowskiego, Edmunda Ludzkow-
skiego, Stefana Kubackiego i Stanisława Kołpowskiego. Franci-
szek Ludzkowski, który urodził się w Skokach w dniu 28 listopada 

1835r., z zawodu stolarz – cieśla, przez 41 lat, począwszy od 1866 
r., brał czynny udział w życiu bractwa kurkowego, o czym świadczą 
zachowane materiały archiwalne. W bractwie pełnił różne funkcje, 
dostępował różnych zaszczytów – był podstarszym / wicepreze-
sem/, kapitanem, w latach 1889 i 1894 zdobył tytuły I i II rycerza, 
a w 1887 r. został zielonoświątkowym królem kurkowym. Warto 
przypomnieć, że córka Franciszka Ludzkowskiego, Zofia była żoną 
brata kurkowego Antoniego Tarkowskiego, a córka Helena – żoną 
Szczepana Nowickiego – także brata kurkowego, króla w 1902 r. 
Podczas okolicznościowego apelu, na który przybyli licznie człon-
kowie rodzin Kubackich, Ludzkowskich i Kołpowskich, w tym Jan 
Kubacki – honorowy prezes pilskiego bractwa kurkowego ,,Tarcza”, 
przybliżono sylwetki historycznych braci kurkowych, a na budynku 
zamieszkałym dziś przez Bożenę i Michała Kołpowskich zawieszono 
pamiątkową tarczę króla Franciszka Ludzkowskiego – kolejną tarczę 
z realizowanego przez bractwo projektu wyróżniania budynków 
związanych z historią ruchu kurkowego w Skokach.

W godzinach popołudniowych, na strzelnicy im.Zielonoświątko-
wego króla kurkowego 1939 r. Stanisława Glinkiewicza w Skokach 
odbyły się zawody strzeleckie. Pogoda dopisała. W turnieju głów-
nym do tarczy zwyciężył Stanisław Grzegorzewski przed Michałem 
Rosikiem i Bogumiłem Rzepka, w turnieju darczyńców tryumfował 
Krzysztof Migasiewicz, w turnieju punktowym pań Halina Wojcie-
chowska, turniej punktowy panów wygrał Stanisław Gołembowski, 
najlepszym młodym strzelcem został Kasper Grzegorzewski, a naj-
celniejszym strzałem zawodów może poszczycić się Janusz Stoiński, 
co przekazuje 

Krzysztof Jachna

WOJAżE BRACI KURKOWYCH
1 maja 2014r delegacja skockiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

uczestniczyła w obchodach 20-lecia reaktywowania Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego we Wrześni.

Bracia kurkowi uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w in-
tencji zamarłych i aktualnie działających braci i ich rodzin. Po mszy 
świętej odbyło się poświęcenie obrazu Świętego Sebastiana – patrona 
strzelców, który został umieszczony na tamtejszej strzelnicy brackiej. 
Po wspólnym zdjęciu uczestników (zamieszczamy obok) nastąpił prze-
marsz na strzelnicę, gdzie odbyła się część oficjalna w trakcie której 
złożono życzenia pod adresem gospodarzy.

Jednym z celów i zadań Bractw Kurkowych jest pielęgnowanie 
polskiej tradycji strzeleckiej i promowanie pamięci historycznej, 
które umacniają się m.in. poprzez współpracę z zaprzyjaźnionymi 
stowarzyszeniami strzeleckimi oraz poprzez udział w uroczystościach 
państwowych, lokalnych i kościelnych. 

Zgodnie z tym przesłaniem delegacja naszego Bractwa 4 maja br 
uczestniczyła w uroczystościach ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie.

Wcześniej, bo 27 kwietnia przedstawiciele skockiego Bractwa 
uczestniczyli w uroczystym apelu i w strzelaniach organizowanych 
dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Bractwo 
Kurkowe w Gołańczy. Z kolei , 30.04. Bracia Kurkowi uczestniczyli 
w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w uroczysto-
ściach z okazji Dnia Olimpijczyka, w trakcie których zorganizowali 
strzelanie z wiatrówki.

2 maja, to kolejny dzień spędzony przez przedstawicieli skockich 
Kurków na wyjeździe do zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego 
w Mieścisku i udział w uroczystościach brackich zorganizowanych 
przez tamtejsze Bractwo Kurkowe.

Stanisław Grzegorzewski

dROGI TURYSTO 
I MIESZKAŃCU nASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, 
wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przy-
bywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów 
w poszukiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju 
odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcze-
śniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych 
dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów.

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby, wypoczywając 
nad wodą lub spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki 
lub napoje, wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają 
środowisko. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do 
tego przeznaczonych. 

Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, 
a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą za-
legającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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A mówiąc bardziej szczegółowo, to też pełna 
i jednoznaczna pozytywna ocena działalności 
Zarządu za rok 2013 i legitymacja dla jego 
obecnych i przyszłych działań, które poprze-
dziły: Sprawozdanie z działalności Klubu oraz 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykona-
nia budżetu i działalności statutowej Klubu. 

W zebraniu, na 31 uprawnionych udział 
wzięło 23 członków Stowarzyszenia, przy 
czym za absolutorium opowiedziało się 18-
tu, a 5-ciu członków Zarządu wstrzymało się 
od głosowania.

W ten sposób członkowie Klubu, dzisiaj 
działacze, a wcześniej aktywni piłkarze, ak-
ceptowali dotychczasową działalność i wyrazili 
zaufanie dla dalszej działalności Zarządu.

Naszym czytelnikom przypominamy – 
o czym też mowa była w Sprawozdaniu 
Zarządu – że po serii porażek w rundzie je-
siennej 2012r grającego w IV lidze pierwszego 
zespołu „Wełny” Zarząd Klubu zdecydował 
się na zmianę trenera. W rezultacie, w sezo-
nie wiosennym 2013r naszych zawodników 
poprowadził Tomasz Bekas, który funkcję 
tę z bardzo dobrymi wynikami sprawuje do 
dzisiaj. Zmiana ta obok ofiarnych wysiłków 
kierownictwa oraz samych zawodników nie 
uchroniła „Wełny” od degradacji i nowy 
sezon piłkarski 2013/2014 nasza drużyna 
rozpoczęła w Pilskiej Klasie Okręgowej. 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy oraz na-
uczyciele prowadzący zajęcia zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi dyplomami i materiałami 
profilaktycznymi, natomiast uczniowie, którzy 
wzięli udział w ostatnich dwóch konkursach 
ogłoszonych w 2013 roku: na hasło profilak-
tyczne i na prezentację o tematyce profilak-
tycznej „Droga donikąd”, otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminę Skoki – głównie gry planszowe i przy-
bory piśmiennicze. Pan burmistrz podziękował 
laureatom i realizatorom za zaangażowanie 
i podkreślił jak ważne jest prowadzenie działań 
profilaktycznych w obszarze uzależnień.

ABSOLUtORIUM
DLA ZARZĄDU KLUBU SPORtOWEGO „WEŁNA”

I teraz okazało się, że dzięki współdziałaniu 
Zarządu, zawodników i trenera nasi piłkarze 
stali się bezkonkurencyjni i rundę jesienną 
2013/2014 zakończyli na I miejscu w swej 
grupie. Ta dobra passa naszych zawodników 
trwa do dzisiaj, co daje naszej drużynie szanse 
na powrót do IV ligi.

Ale działalność sportowa i wychowawcza 
Klubu to nie tylko jego pierwsza drużyna. To 
też grające w jej cieniu i często niedoceniane 
młode kadry, na które składają się: drużyna 
juniorów grająca pod opieką trenera Andrzeja 
Szczepaniaka oraz kierowana przez trenera 
Michała Szymasia drużyna trampkarzy, 
a także prowadzona przez zawodnika pierw-
szego zespołu Arkadiusza Dereżyńskiego 
skupiająca około 40 młodych zawodników 
drużyna „Orlika”. 

Dobre wyniki wszystkich tych drużyn, kla-
syfikujące je w czołówce swych klas rozgryw-
kowych Okręgu Pilskiego stwarzają nadzieję 
i szansę na dopływ utalentowanych piłkarzy 
i trwałość piłki nożnej w Skokach.

W trakcie zebrania uchwalono też budżet 
Klubu na rok 2014.

Zakończenie zebrania poprzedziły komu-
nikaty i wolne głosy połączone z dyskusją, 
w trakcie których uczestnicy kierowali wnioski 
pod adresem gości – Burmistrza i Przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Wnioskowano 

m.in. o pobudowanie na boisku dodatkowej 
dostępnej dla publiczności toalety oraz 
o zagospodarowanie betonowego kortu po 
zachodniej stronie boiska poprzez ułożenie 
na nim sztucznej nawierzchni. W zamian Klub 
deklaruje zwolnienie i przekazanie do Gminy 
celem wykorzystania na inny cel dotychczaso-
wego boiska rezerwowego przy ul. Parkowej.

W odpowiedzi na wyżej wymienione po-
stulaty Burmistrz wyjaśnił, ze budowa toalet 
będzie możliwa po zakończeniu budowy 
kanalizacji sanitarnej a zagospodarowanie 
kortu stanie się możliwe do roku 2016. Rów-
nocześnie Burmistrz pozytywnie docenił prace 
sportowo-wychowawczą Klubu, a za wielkie 
osiągnięcie Zarządu uznał włączenie do współ-
pracy rodziców najmłodszych zawodników 
grających w grupie Orlika. Będąc „Szefem 
Gminy” nie tylko od spraw sportowych Bur-
mistrz nie omieszkał wspomnieć też o innych 
problemach Gminy, szczególnie o zamierze-
niach inwestycyjnych, m.in. o rewitalizacji 
dworców kolejowych w Skokach i Roszkowie 
oraz o budowie ulic na osiedlach przy ul. 
Topolowej i przy ul. Rakojedzkiej w Skokach.

Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa 
zakończył konkretną dyskusje życząc Zarzą-
dowi i wszystkim członkom Klubu osiągnięć 
na niwie sportowej i awansu do IV ligi.  

Edmund Lubawy

Absolutorium dla Zarządu. Tak, w skrócie można podsumować wynik odbytego w dniu 11.04br z udzia-
łem gości – Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy – Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach.

KOLEjNA EDYCjA „ZACHOWAj tRZEŹWY UMYSŁ”
Wystartowaliśmy 14 maja 2014r. podsumowując poprzednią edycję ZTU, której patronem honorowym 

od lat jest burmistrz Miasta i Gminy Skoki - Pan Tadeusz Kłos. W sali konferencyjnej biblioteki odbyło 
się uroczyste podsumowanie przedsięwzięć zeszłorocznych, w których wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjum, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, wychowankowie świetlic 
środowiskowych, przedszkolaki oraz dorośli.

Zachowaj Trzeźwy Umysł jest najbardziej 
rozpoznawalną kampanią profilaktyczno-edu-
kacyjną realizowaną przez szkoły i placówki 
oświatowe w całej Polsce. Zaangażowało się 
już w nią ¾ gmin w Polsce. Kolorowe, nietuzin-
kowe materiały o charakterze prozdrowotnym, 
możliwość współzawodnictwa w konkursach, 
atrakcyjne autorskie nagrody oraz tysiące 
pomysłów na imprezy towarzyszące - to nieza-
przeczalne atuty tego  przedsięwzięcia.

Podczas uroczystości wszystkim obecnym 
została zaprezentowana praca wychowanków 
grupy VI z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Antoniewie pt. „Szklane dzieciń-
stwo”, której przyznano I miejsce w konkursie 

na prezentacje multimedialną. Wszystkie 
instytucje otrzymały materiały edukacyjno – 
profilaktyczne do prowadzenia działań w roku 
2014 oraz zostały zapoznane z prezentacją 
omawiającą możliwości i cele ich użycia.

W kolejnych artykułach na bieżąco będzie-
my informować o wszystkim co się w ramach 
kampanii dzieje, a dziś zainteresowanym 
proponujemy zapoznać się ze stroną inter-
netową kampanii. Wystarczy wpisać w gogle 
hasło: ZTU.

Uczestnikom życzymy kreatywności i cze-
kamy na nowe, ciekawe pomysły.

M. Szpendowska - Wylegalska
koordynator kampanii w Gminie Skoki
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POZnAJMY SIĘ!
Dzieci przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkol-

nej rozpoczynają nowy etap w swoim rozwoju. Moment ten należy 
do najbardziej trudnych i znaczących w ich życiu. Dla wielu dzieci 
oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się 
z najbliższymi, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku. Dla 
nich przedszkole jest pierwszym ważnym ogniwem w procesie edukacji. 
Chciałybyśmy naszym podopiecznym ułatwić przejście tej, tak istotnej 
w ich życiu zmiany.

By tę chwilę uczynić bardziej przyjazną, 10 maja w naszym przedszko-
lu zorganizowano zabawy i gry adaptacyjne z nowo przyjętymi dziećmi.    

Mamy nadzieję iż pomogą one dzieciom i ich rodzicom zminima-
lizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. Wspólne 
zabawy rodziców, dzieci oraz kadry pedagogicznej pomogły poznać 
nie tylko nasze przedszkole ale siebie nawzajem. 

Dzień ten przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci spędziły 
go radośnie i ze szczerym uśmiechem opuściły mury przedszkola, aby 
we wrześniu wrócić i znów móc cieszyć się ze wspólnych zabaw w to-
warzystwie nowych koleżanek i kolegów

Małgorzata Futro

PIKnIK W BUdZISZEWICACH
Jak wiadomo – wiosna to piękna pora roku mieniąca się kolorami 

zieleni. To również doskonała pora  na zabawy przy ognisku. W czwar-
tek, 8 maja dzieci z grupy cztero-, pięciolatków z Przedszkola Samo-
rządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach, korzystając z pięknej, 

słonecznej pogody bawiły się wspólnie z rodzicami w Budziszewicach. 
Jak na prawdziwym ognisku nie mogło zabraknąć pieczonej kiełba-

ski, którą dzieci piekły pod okiem rodziców i jadły z apetytem. Nawet 
niejadkom zdarzały się dokładki J. Po posiłku przyszedł czas na zabawy: 
zawody w przeciąganiu liny, wyścigi, skoki w workach i wiele innych 
atrakcji, które prowadzili zaangażowani rodzice (wszystkim należą 
się ogromne podziękowania). Po zawodach przedszkolaki bawiły się 
na placu zabaw. Miały możliwość obcowania ze zwierzętami - karmiły 
kozy. Rodzice – odpoczywali, gawędzili, oddając się urokowi niesamo-
witego miejsca. Na pamiątkę mile spędzonych chwil - pozostały zdjęcia, 
wspomnienia oraz artykuł w lokalnej prasie.

Magdalena Reis

ŚWIĘTA MAJOWE
Dnia 30 kwietnia przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Tęczo-

wa Łąka” w Jabłkowie z grup „Pszczółki” i „Słoneczka” już po raz 
kolejny przypomniały sobie symbole narodowe oraz słowa i melodie 

hymnu. Od samego rana w grupach wykonywaliśmy flagę Polski a dzieci 
z grupy starszej także flagę Unii Europejskiej. Następnie z własnoręcz-
nie wykonanymi flagami Polski udaliśmy się do Szkoły Podstawowej 
w Jabłkowie na Akademię z okazji 3 Maja. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do wzięcia 
udziału w Akademii.

Agnieszka Kokowska

30 kwietnia 2014 r. przedszkolaki zostały zaproszone na apel z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci na tę okazję były od-
powiednio przygotowane – stroje galowe i w rączkach flagi. Uczniowie 
z naszej placówki przygotowali inscenizację, która bardzo się wszystkim 
podobała. Po czym wszyscy, z odpowiedną postawą odśpiewaliśmy 
hymn narodowy.

OWOCnA WYCIECZKA 
PRZEdSZKOLAKóW

9 maja 2014 r. przedszkolaki z Rejowca udały się na wycieczkę do 
Skoków na Komisariat Policji i do Ośrodka Zdrowia Hipokrates. 
Podczas wizyty na posterunku dzieci maiły okazję zapoznać się z pra-
cą i atrybutami policjanta, przymierzały czapkę, oglądały lizak do 
zatrzymywania pojazdów, fotoradar, kajdanki, zameldowały się przez 
radiostację z centralą w Wągrowcu oraz zeszły do garażu, w którym 
znajdował się radiowóz. Policjanci przeszkolili dzieci aby wsiadając 
do samochodu zawsze zapinały pasy, żeby nie bały się ich, pouczyli 



21

również, że dzieci mogą jechać na przednim siedzeniu pod warunkiem 
siedzenia w foteliku. Wszystkie przedszkolaki były zachwycone wizytą 
na komisariacie, za którą podziękowały i obiecały, że jeszcze tu wrócą.

Po wyjściu z posterunku udaliśmy się do Ośrodka Zdrowia, w którym 
przywitała nas pani doktor Kaliska, a oprowadzała nas pani Kmiecik, 
która w przystępny sposób opowiadała jak wygląda praca pielęgniarki, 
lekarza, w jaki sposób należy zachowywać się na korytarzu i w gabi-
necie lekarskim, szczepień i zabiegowym. Mogliśmy zobaczyć w co 
wyposażony jest każdy gabinet, zobaczyć jak pani pielęgniarka robi 
zastrzyk i w jaki sposób się do niego przygotować, jak wygląda badanie 
EKG oraz wiele innych. Bardzo serdecznie dziękujemy pani doktor 
Wielisławie Kaliskiej i pani pielęgniarce Katarzynie Kmiecik za tak 
miłą i fachową obsługę.

Anna Kądziela

TEST SZóSTOKLASISTY 
ZA nAMI!

We wtorek, 1 kwietnia 2014r. 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Jabł-
kowie przystąpiło do pierwszego, ważnego egzaminu sprawdzającego 
ich wiedzę i umiejętności po II etapie edukacyjnym. 

Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia 
szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu ma znaczenie informacyjne, 

jednak każdy Tęczowy szóstoklasista starał się zdobyć maksymalną 
ilość punktów. Test obejmował zadania otwarte i zamknięte, na pod-
stawie których egzaminatorzy okręgowych komisji zbadają poziom 
opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach 
wymagań egzaminacyjnych: I. Czytanie, II. Pisanie, III. Rozumowanie, 
IV. Korzystanie z informacji, V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 
Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkol-
nego wraz ze świadectwem szkolnym. Liczymy na wysoką punktację 
naszych szóstoklasistów.

Anita Czechowska.

dZIEŃ PROFILAKTYKI 
„dbam o siebie – nOWE JA”

Dzień 16 kwietnia w naszej szkole był poświęcony profilaktyce 
i zdrowemu stylowi życia. Każda klasa pod czujnym okiem swojego 
wychowawcy miała przygotować przydzielone zagadnienie z zakresu 
profilaktyki, które prezentowała wszystkim uczestnikom. Zadania 
dotyczyły następujących zagadnień:

„Inni ludzie”, „Dieta”, „Wygląd”, „Ruch”, „Nauka”, „Bezpieczeń-
stwo”

Dodatkowo uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w warsztatach 
„Dobry start”, które poprowadziła trenerka Pracowni Doskonalenia 
Zawodowego „Meritum” z Krakowa, a które sfinansowane zostały 
przez Gminnego koordynatora ds. uzależnień Gminy Skoki. 

Dzień Profilaktyki był zwieńczeniem dotychczasowych działań pro-
wadzonych przez specjalistów, wychowawców i nauczycieli. Wszyscy 
byli bardzo zaangażowani w organizacje poszczególnych etapów dzi-
siejszego przedsięwzięcia i wykazali się dużą pomysłowością w realizacji 
swojego zadania. Na zakończenie tych uroczystych obchodów każda 
klasa otrzymała dyplom za aktywny udział w tej edukacyjnej szkolnej 
kampanii. 

Joanna Tomczak

TURnIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU dROGOWYM

Za nami kolejny Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym na szczeblu powiatowym. Swoich sił mogli w nim spróbować 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udział 
wzięło 10 drużyn ze szkół podstawowych oraz 4 drużyny z gimnazjum. 
Szkołę Podstawową w Jabłkowie filia Lechlin reprezentowali: Zofia 
Koteras, Mirosław Hagdan i Gracjan Piec. Turniej ma charakter edu-
kacyjny i przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji 
młodych uczestników ruchu drogowego. Dzięki swojemu zasięgowi 
i opracowanej przez specjalistów Komendy Głównej Policji formie, 
stanowi on rodzaj programu edukacyjnego, przygotowującego dzieci 
i młodzież do bezpiecznego, odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ru-
chu.

Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy.

Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji 
i sportu.

Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej składał się z trzech etapów – toru przeszkód, udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej i rozwiązywania testu z przepisów 
ruchu drogowego. Uczestnicy z zapałem zmagali się z kolejnymi zada-
niami i po podliczeniu punktów zostaliśmy sklasyfikowani na piątym 
miejscu. Gratulujemy!

Joanna Tomczak

Dokończenie na str.22
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ŚWIĘTO KOnSTYTUCJI 3 MAJA 
W SZKOLE POdSTAWOWEJ 

W JABŁKOWIE
3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic 

nie znaczących uroczystości. żyjąc w zawrotnym tempie, często neguje-
my wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. 

Ale czy tak musi być?
Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, nie buduje 

swojej przyszłości. Tymi słowami 30.04.2014 roku rozpoczął się 
w naszej szkole uroczysty apel poświęcony Konstytucji 3 maja. 
Akademia została przygotowana przez uczniów klas IV-VI pod 
kierunkiem pani Żanety Zochowskiej – Cholewińskiej. Oprawę 
muzyczną uroczystości przygotował pan Antoni Wiśniewski. Pod 
jego kierunkiem dzieci ze szkolnego chórku „Tęczowe nutki” 
wykonały przepiękne pieśni o ojczyźnie, m.in. „Witaj majowa 
jutrzenko”, „Moja ojczyzna”, „Płynie Wisła, płynie” itp. Starsi 
uczniowie przedstawili młodszym kolegom, co wydarzyło się 3 
maja 1791 roku. Młodsi uczniowie, którzy nie znają jeszcze historii 
naszego kraju, mieli okazję dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski, 
Europy i świata było to wydarzeniem. 

Uczniowie uczestniczący w inscenizacji przypomnieli co dla nas 
Polaków znaczą słowa WOLNOŚĆ, NARóD, OJCZyZNA. 

Publiczność nagrodziła aktorów brawami, po czym udała się d domu 
na długi majowy weekend. 

ż. Z – CH.
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RUSZYŁ PROJEKT 
„Umiem pływać”

Gmina Skoki w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe 
Zespoły Sportowe z Poznania realizuje projekt  pn.: „Umiem pływać”, 
w ramach którego 84 uczniów klas III  szkoły podstawowej w Skokach, 
w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r., bierze udział w 10 dwugo-
dzinnych lekcjach pływania. 

Zajęcia dofinansowane są ze środków:
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Gminy Skoki.

PRZEPUSTKA dO RAJU
Kolorowo na co dzień w skockiej podstawówce

Powyższy tytuł jest parafrazą do innego, który brzmiał: Przepustka 
do raju. Bez „Sentymentu do szkoły” szary byłby Dzień Dziecka w skoc-
kiej podstawówce.

W czasach, które charakteryzują się nieprzejrzystością perspektyw,  
formułowane są także zarzuty przeciw współczesnej szkole. To znak 
czasów, każdy „zna się” przecież na edukacji, na leczeniu i w ogóle 
posiada monopol na uzdrowienie wielu dziedzin życia, szczególnie 
tych, w których nie funkcjonuje na co dzień. Czy zawoalowane prztyczki 
świadczą o niespełnieniu oczekiwań społecznych skockiej placówki, 
czy raczej chodzi o promocję Konkretnej Osoby? Doceniamy wkład 
rodziców w pozyskiwanie funduszy na organizację festynu z okazji  
Dnia Dziecka, o czym świadczą coroczne podziękowania dyrektora 
szkoły składane na ręce najbardziej zaangażowanych, ale też nie damy 
powiedzieć, że teraz dopiero się dzieje…

W każdej szkole, także i naszej, działa Rada Rodziców wspomagająca 
szkołę w procesie wspierania i uspołeczniania placówki. Współpraca 
rodziców ze szkołą uległa znacznej poprawie dzięki rozszerzaniu ich 
kompetencji wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty. Jeśli chodzi 
o finanse, RR gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców 
oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej. Wiele 
przedsięwzięć występujących w obrębie pracy placówki nie może być 
realizowanych bez współpracy szkoły i rodziny, dlatego umiejętność 
inspirowania, inicjowania i realizowania konkretnych inicjatyw służą-
cych m.in. uatrakcyjnianiu wielu imprez jest nieodzownym składnikiem 
współpracy dyrekcji, rodziców i nauczycieli. Tak było przed laty i tak jest 
teraz. Krzywdzący jest zatem tytuł artykułu w jednej z lokalnych gazet, 
sugerujący, że „szary byłby Dzień Dziecka w skockiej podstawówce” bez 
pieniędzy pozyskanych na ten cel przez RR. Przy organizacji tej imprezy 
nie można nie docenić także istotnego udziału organu prowadzącego, 
który m.in. zabezpiecza teren, media i jest sponsorem słodyczy. Ten 
dzień nigdy nie należał do szarych i nijakich, a szkoła na co dzień jest 
kolorowa i atrakcyjna oraz pełna wielu cennych inicjatyw. Chętnych 
zapraszamy na naszą stronę internetową www.szp-skoki.pl

Renata Stróżewska

TURnIEJ WIEdZY 
O RUCHU dROGOWYM

25 kwietnia 2013 r. odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Wągrowcu XII Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym. 

W programie zawodów znalazły się następujące konkurencje: test 
wiedzy, tor sprawnościowy i praktyczne działanie z zakresu ratownictwa 
medycznego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Mar-
tyna Frąckowiak, Kasper Grzegorzewski i Adrian Szwed. Uczniowie 
w kategorii szkół podstawowych z powiatu wągrowieckiego zajęli 
drużynowo trzecie miejsce. Spośród wszystkich ekip startujących na-
sza drużyna wykazała się najlepszą wiedzą z ratownictwa medycznego 
i otrzymała dyplom. 
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WYPRAWA PO SUKCES
Gdy pan Andrzej Surdyk, opiekun szkockiego koła PTTK zapropo-

nował nam przygotowanie się pod opieką swej małżonki, pani Barbary 
Surdyk do Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego 
wydawało się nam, że przecież nie mamy żadnych szans. Gdyż należało 
zapoznać się z zasadami ruchu drogowego, udzielaniem pierwszej 
pomocy, przygotowaniem się do testów topograficznych i krajoznaw-
czych. Tyle wiadomości i jeszcze konkurencje sprawnościowe, ale ich 
ciągłe namawianie, że damy radę, że nie należy się poddawać, że warto 
spróbować. W końcu uległyśmy.

Zaczęłyśmy ćwiczenia: Rozstawianie i składanie namiotu, pokonywa-
nie rowerowego toru przeszkód, wspólne czytanie oglądanie i rozwiązy-
wanie testów itp. Wytrwale wspierali nas w tym rodzice między innymi 
dowożąc nas na wspólne zajęcia na Przylesie, czy organizując materiały.

Aż nadszedł 11 IV – dzień wyjazdu do Gniezna, bo tam miał odbyć 
się Finał Wojewódzki. Byłyśmy przerażone, znalazłyśmy się wśród 
najlepszych, ale dzielnie ruszyłyśmy do boju. Pierwszą konkurencją był 
bieg na orientację po podgnieźnieńskim lesie. Odnalazłyśmy wszystkie 
punkty i zmieściłyśmy się w limicie czasu – sukces. Po przyjeździe do 
szkoły, w której byłyśmy zakwaterowane kolacja, test ze znajomości 
ruchu drogowego, a następnie konkurencje sportowo – sprawnościo-
we: Rzut do celu i pakowanie plecaka. Kiedy na wieczornym podsu-
mowaniu okazało się, że po rozegranych konkurencjach jesteśmy na 
prowadzeniu, zawładnął nami całkowicie duch walki. 

Aż do północy, razem z gimnazjalistami powtarzałyśmy informacje 
do testu krajoznawczego, by już od wczesnego rana przystąpić do dal-
szej rywalizacji. Zaczęła się ona od napisania testów krajoznawczego 
i topograficznego. Kolejne zadania to: składanie namiotu, test z pierw-
szej pomocy, bardzo trudny rowerowy tor przeszkód. Całość uwieńczył 
praktyczny sprawdzian udzielania pierwszej pomocy. 

Po obiedzie nastał czas podsumowania. Ogłaszanie wyników zaczęto 
od końcowych miejsc. Wymieniano kolejne drużyny, nas nie, serca biły 
coraz bardziej, już podium drugie miejsce … zespół ze Słupii Wielkiej. 
A więc zwycięstwo my dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skokach Weronika Rojtek, Małgorzata Surdyk i Adrian-
na Będziecha pierwsze w Wielkopolsce, to my będziemy reprezentować 
nasze województwo w Finale Ogólnopolskim w Barlinku. 

Aż trudno w to uwierzyć, ze osiągnęłyśmy taki sukces. Lecz nie 
tylko nasza w tym zasługa. W tym miejscu podziękowania kierujemy 
do panów dyrektorów naszej szkoły za zorganizowanie transportu, 
dziękujemy za troskę naszych rodziców oraz pracę naszych opiekunów.

Adrianna Będziecha

W ŚWIECIE BAŚnI
W pierwszej klasie szkoły podstawowej dziecko uczy się trudnej sztu-

ki czytania i wtedy rozpoczyna się jego samodzielna przygoda z książką. 
Staje przed skarbnicą jaką jest biblioteka szkolna, gdzie może dotknąć, 
obejrzeć i na koniec wybrać dla siebie odpowiednią lekturę. 

Oficjalne wprowadzenie uczniów klas pierwszych w świat książki 
miało miejsce podczas uroczystości Pasowania na Czytelnika. W tym 
roku szkolnym program artystyczny przygotowany przez uczennice 
z Klubu Przyjaciół Książki stworzył bajkowy nastrój i niewątpliwie 
rozbudził zainteresowania czytelnicze maluchów. Pierwszoklasiści 
zapoznani zostali także z regulaminem biblioteki szkolnej, księgozbio-
rem i złożyli przyrzeczenie, w którym zapewnili o swoim szacunku do 
książek. Każdy uczeń został pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej 
i otrzymał pamiątkowy dyplom. Teraz od nas dorosłych zależy, by roz-
budzone zainteresowania książką systematycznie rozwijać i utrwalać 
w dzieciach nawyk czytania. 

Lidia Eksler

żYJ ZdROWO!
W nawiązaniu do kampanii - Szkoła Promująca Zdrowy Styl życia 

oraz Programu Profilaktyki Szkoły 9 maja 2014r. uczniowie z klas: 
3C, 5A, 6C i 6D pod czujnym okiem pani Beaty Babrakowskiej, pani 
Pauliny Marszewskiej i pani Justyny Grzegorzewskiej zaprezentowali 
dla całej społeczności szkolnej dwa montaże słowno-muzyczne o te-
matyce proekologicznej oraz zdrowym odżywianiu.  

Nasi aktorzy tym razem wcielili się w bajkowe postacie Jasia i Mał-
gosi, Baby Flory, a także bohaterów bajki pt. „Czerwony Kapturek”. 

Współczesna interpretacja fabuły wspomnianych bajek miała na 
celu uświadomienie widzom jakie zagrożenia dla naszej planety 
powodują: zanieczyszczenia i dewastacja najbliższego środowiska 
przyrodniczego. Ukazano także zasady racjonalnego żywienia oraz 
właściwe nawyki dotyczące regularnego spożywania warzyw, owoców 
i zdrowych produktów oraz ich wpływu  na prawidłowe funkcjonowanie 
naszego organizmu. 

Mistrzowskie popisy gry aktorskiej naszych uczniów, talenty wokalne, 
barwne stroje przyciągnęły uwagę widzów wywołując śmiech i gromkie 
brawa. Ciekawa sceneria, prezentacja multimedialna i ścieżka dźwię-
kowa były dopełnieniem przedstawień. 

PAMIĘĆ W nAS WIECZnIE 
TRWA, POLOnEZA dZIEJóW 

GRA...
30 kwietnia, ostatniego dnia przed długim weekendem, obchodzili-

śmy w szkole akademię z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta 
i Gminy Skoki - Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbi-
gniew Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Bp. - ks. dziekan Ka-
rol Kaczor, przewodniczący Rady Rodziców - Jacek Dukszta, którzy 
wraz z całą społecznością szkoły obejrzeli przedstawienie. 

Tym razem forma akademii, mimo że uroczysta, była odmienna od 
wcześniejszych. Nie było wierszy i scenek historycznych, ale zabawna 
lekcja historii z udziałem uczniów i Pani Konstytucji. Na efekt zło-
żyła się duża ilość występujących aktorów, ich wspaniałe stroje oraz 
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kunszt sceniczny. Wszyscy aktorzy byli doskonale przygotowani, toteż 
zaprezentowali się także wokalnie i w widowiskowym polonezie pod 
okiem Renaty Stróżewskiej. Taniec wzbudził zachwyt ilością figur, 
barwnością strojów i pierwszorzędną prezencją tancerzy. Chcąc zara-
zić poczuciem dumy z dokonań przodków i zachęcić do identyfikacji 
z Ojczyzną, młodzi patrioci śpiewali m.in.: „Korowodem cni Sarmaci, 
wznieśmy dumnie nasze głowy, bośmy nie są jacy tacy, jeno dzielny 

ród piastowy!”. W czasie historycznej podróży uwrażliwiano na losy 
własnego kraju, przypomniano o szacunku dla symboli narodowych 
i przybliżono hasła i znaczenie Konstytucji 3 Maja. Całość dopełniały 
filmy wyświetlane z projektora multimedialnego oraz scenografia 
w biało – czerwonych barwach. Nad scenariuszem czuwała Alicja 
Kramer. 

Przygotowany z największą pieczołowitością i dbałością występ 
wprowadził wszystkich zebranych w atmosferę zadumy i refleksji nie 
tylko nad czasem minionym, ale i nad teraźniejszością. 

Na zakończenie apelu dyrektor szkoły, Wiesław Berendt, wyraził 
słowa podziękowania skierowane do dzieci i nauczycielek przygoto-
wujących tę niesamowitą lekcję historii, która po raz kolejny uświado-
miła społeczności szkolnej, że Konstytucja 3 Maja obok wywoływania 
wzruszeń i narodowych emocji winna również skłaniać do refleksji nad 
dniem dzisiejszym, bo tylko od nas zależy, co zrobimy z dorobkiem hi-
storycznym naszych przodków. Wysoką ocenę z przygotowania młodych 
artystów do zaprezentowanego programu wystawiła także publiczność 
nagradzając gromkimi brawami uczniów i nauczycielki. 

Serdecznie dziękujemy Wam, kochani uczniowie, za trud i poświęce-
nie. Pani Wioletcie Molińskiej za pomoc, Grażynie Kubiak za piękną 
ikebanę z kwiatami, pozostałym nauczycielom za zrozumienie podczas 
wielogodzinnych prób.

Renata Stróżewska

KAZIMIERZ WIELKI
W SKOKACH

Jak ważną postacią w historii Polski był Kazimierz Wielki, założyciel 
pierwszej szkoły wyższej, z jakiej dynastii pochodził, skąd się wzięło 
powiedzenie „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”? 

Na te i inne pytania odpowiedź już zna 28 uczniów naszej szkoły, 
którzy 12 maja 2014r. brali udział w konkursie wiedzy o królu Kazi-
mierzu zwanym przez potomnych Wielkim.

Uczestników konkursu powitał orszak dworzan z Kazimierzem 
Wielkim na czele oraz kronikarzem przybliżającym postać władcy, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego zasług dla rozwoju Skoków.

Spośród 28 uczestników pierwsze miejsce zdobyli exaequo: Alek-
sandra Szymańska, Jakub Szewczyński, Małgorzata Surdyk, drugie: 
Gabriela Mistrzak, trzecie: Roksana Nowak, Paulina Kubiak, Kata-
rzyna Malczewska.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły Barbara Surdyk i Wiole-
ta Grzegorzewska.

Dokończenie ze str.23 JAn PAWEŁ II W nIEBIE
To nie tylko fakt kanonizacji naszego Polaka Papieża, ale tytuł 

przedstawienia teatralnego, który nasi uczniowie pokazali 25 kwietnia 
2014 roku. 

Scenariusz napisany przez panią Izabelę Białą i panią Barbarę Sur-
dyk mówił o tym, że Jan Paweł II witany jest w niebie przez świętych, 
począwszy od św. Piotra, rodziców Papieża, św. Jadwigę, Matkę Teresę 
z Kalkuty, św. Faustynę, Ojca Pio, Maksymiliana Marię Kolbego, brata 
Alberta oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i zastępy aniołów. Uczniowie 
z prawdziwym kunsztem wcielili się w wyżej wymienione postacie, 
a profesjonalne stroje i scenografia sprawiły wrażenie, że publiczności 
odsłoniło się na chwilę niebo. Teksty poruszały i wzruszały, i skłoniły 
do refleksji nad własnym życiem. Szczególny aplauz wzbudziła praw-
dziwie aktorska gra Kacpra Kujawy, który odgrywał postać Jana Pawła 
II. Całość uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez 
panią Annę Macioszek, łącząc treść przedstawienia z wizerunkiem 
Papieża. Przedstawienie odegrano również dla mieszkańców Skoków 
na wieczornym czuwaniu w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja.

Barbara Surdyk

KOnKURS PRZYROdnICZY 
CZWARTOKLASISTóW

Wiadomości i umiejętności działów tematycznych „My i przyroda”, 
„Najbliższa okolica”, „Ciepło, zimno i pogoda” oraz „Moje zdrowie 
i bezpieczeństwo” były przedmiotem zmagań uczniów kl. IV. 

Po przeprowadzeniu trzech etapów szkolnego konkursu zwycięż-
czyniami zostały: Aleksandra Jaskulak z kl. IVc, Klaudia Przykucka 
z kl. IVb oraz Paulina Kubicka z kl. IVa, które otrzymały dyplomy 
i nagrody książkowe. Bardzo dobrze podczas konkursu zaprezentowały 
się również następujące osoby z kl. IVa: Mateusz Kamiński, Paulina 
Kawczyńska, Weronika Liberska i Mikołaj Szklarz, z kl. IVb: Dorota 
Konowalska, Dawid Sznajder, Sergiusz Widziński i Oliwia Wójcik, z kl. 
IVc: Wiktoria Rożnowska, Antoni Sudoł, Mikołaj Wojtaś oraz Artur 
Żołądkowski. Warunkiem powodzenia w konkursie była umiejętność 
rozwiązywania zadań zamkniętych, otwartych oraz korzystanie ze 
schematów i ilustracji. Współzawodnictwo okazało się motywacją do 
dodatkowej aktywności uczniów. 

ZWYCIĘSTWO PIŁKARZY
Młodzi piłkarze z naszej szkoły odnieśli sukces podczas turnieju 

eliminacyjnego w ramach Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 
Nożnej. Zawody, które odbyły się dnia 14 kwietnia w Kobylcu cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych- dużych opadów deszczu, do rywalizacji przystąpiło 8 
drużyn tj.: SP Skoki, SP 2 Wągrowiec (drugi zespół), SP Damasławek, 
SP Żelice, SP Łaziska, SP Pawłowo Żońskie, SP Jabłkowo, SP Niem-
czyn. Nasi reprezentanci wygrali wszystkie mecze strzelając łącznie 22 
bramki, nie tracąc przy tym żadnej.

Reprezentanci drużyny: Grabiszewski Michał, Dąbrowski Seba-
stian, Kubicki Stanisław, Jarzembowski Filip, Fertsch Jan, Rakowski 
Dominik, Obst Szymon, Szwed Adrian, Przywarski Michał, Koniecz-
ny Krystian.

Drużynę przygotował Janusz Bojarski
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TURnIEJ BOCCI W ROGOźnIE
12 kwietnia uczestniczyliśmy w I Zawodach Bocci w Rogoźnie. Udział 

brało 12 zespołów. Zajęliśmy III miejsce. Drużynę naszego gimnazjum 
reprezentowali: Daria Cegielska, Krzysztof Charzyński, Krzysztof 
Suchy pod opieką Alicji Nowak i Pauliny Kmieć.

MARATOn CHEMICZnY
11 kwietnia 2014 r. już po raz siódmy odbył się w naszej szkole ma-

raton chemiczny, w którym brało udział 14. gimnazjalistów trzecich 
klas naszej szkoły.

Maraton chemiczny to 12. godzinna lekcja chemii, której celem jest 
usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas trzyletniej 
nauki przedmiotu w gimnazjum. Podczas tych zajęć uczniowie roz-
wiązują zadania testowe przygotowane przez nauczyciela i wykonują 
ciekawe doświadczenia chemiczne, które mają pomóc lepiej zrozumieć 
prawa rządzące chemią. W trakcie maratonu młodzież miała dzięki 
sponsorom zapewnione posiłki i napoje. Wszystko odbywało się na 
większym luzie, niż na normalnej lekcji. Na sam koniec uczestnicy 
stwierdzili, że chemia wcale nie jest taka straszna. Efekty, jakie mam 
nadzieję, uzyskają uczniowie będą widoczne gołym okiem na zbliżają-
cym się wielkimi krokami teście gimnazjalnym, chociażby w zadaniach 
z chemii. Ponadto lekcja ta jest świetnym sposobem na integrację grupy 
i bezstresową powtórkę.

W maratonie brali udział: Sandra Gramza, Natalia Stożek, Ilona 
Borkowska, Justyna Bartkowiak, Dominika Czarczyńska, Bartosz 
Kępka, Julia Wasylewicz, Dominika Drews, Oliwia Grochowska, 
Sandra Jędraszak, Roksana Klimczak, Jakub Cur, Edward Surdyk 
oraz Karolina Gasińska.

Maciej Ślósarczyk

VII OGóLnOPOLSKI KOnKURS 
WIEdZY OLIMPIJSKIEJ

Coroczne święto szkoły odbyło się w tym roku 30 kwietnia 2014 r. 
Program spotkania obejmował: 

Uroczyste rozpoczęcie Święta Szkoły
Piknik Olimpijski
Konferencję z udziałem Polskich Olimpijczyków
 Festiwal Sztafet Olimpijskich 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych ,a także polscy olimpijczycy. Swoimi wrażenia-
mi z igrzysk olimpijskich podzielili się z młodzieżą: Zbigniew Orywał, 
Iwona Dzięcioł - Marcinkiewicz, Dariusz Goździak, Marek Leśniewski, 
Aleksander Wojciechowski. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem reprezentacji gimnazjów 
wraz z pocztami sztandarowymi. Po raz pierwszy w historii Święta 
Szkoły wniesiono sztandar Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas  
uroczystego otwarcia, podniesiono flagę olimpijską, zapalono znicz 
i odczytano Apel Olimpijski .

Wyniki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej - indywidualnie:
1 miejsce - Tomasz Markiewicz –  Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olim-

pijczyków w Skokach
2 miejsce - Bartosz Kliś – Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

w Kole
3 miejsce - Szymon Adler – Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 5 im. 

Polskich Olimpijczyków w Kędzierzynie Koźlu
Wyniki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej - drużynowo
1 miejsce -  Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole

2 miejsce -  Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3 miejsce -  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem
Wyniki Festiwalu Sztafet Olimpijskich
1 miejsce - Gimnazjum nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Gliwicach
2 miejsce - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3 miejsce -  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem.
Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim tym, dzięki którym 

uroczystość ,nasza miała tak piękną oprawę. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, władz powiatowych  
i  gminnych za ufundowanie pamiątkowych pucharów oraz szeregu 
nagród dla uczestników.

Dziękujemy także szkołom, które odpowiedziały na  zaproszenie 
i uświetniły  nasze święto swoją obecnością. Już dziś zapraszamy ich 
na przyszłoroczne spotkanie. 

Zdjęcia: www.gimnazjumskoki.pl
Grzegorz. Samol

MISTRZOSTWA REJOnU 
PILSKIEGO W LEKKOATLETYCE

Dnia 12.05.2014 w Złotowie reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Lekkoatletyce.

Nasze gimnazjum reprezentowała grupa w składzie: Kamila Podraza, 
Katarzyna Hepner, Zuzanna Rychlicka, Natalia Stożek, Blanka Ko-
pydłowska, Łukasz Jasiński, Patryk Pendziński i Hubert Łukaszewski.

Awans do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Lekkoatle-
tyce, które odbędą się 27 maja 2014 r. w Lesznie wywalczyli:

Dokończenie na str.26
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Dokończenie ze str.25

Kamila Podraza w bieg ppł. na dystansie 110 m, Blanka Kopydłow-
ska w bieg na 600 m, Natalia Stożek w skoku wzwyż oraz Sebastian 
Mazurek w chodzie na 3 km. Gratulujemy!

W GIMnAZJUM W SKOKACH 
„nIE CHAPIą InO dO SIE”

Jest taki majowy czwartek, kiedy w hali skockiego gimnazjum od 
samego rana rozbrzmiewa charakterystyczna mowa Wielkopolan i to 
w swojej  najlepszej, konkursowej wersji. Dzieje się tak podczas Rejo-
nowego Konkursu Gwary Poznańskiej, który swoim patronatem od sa-
mego początku, czyli od sześciu już lat obejmują Starosta Wągrowiecki 
Michał Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 20 uczniów z gimnazjów 
z Gniezna, Murowanej Gośliny, dwóch szkół z Rogoźna, Rąbczyna, 
Wapna,  Wągrowca i Skoków. Wygłaszali oni teksty autorstwa przede 
wszystkim Juliusza Kubla, Lecha Konopińskiego, Antoniego Bart-
kowiaka, ale znalazł się też jeden tekst napisany przez uczestnika 
konkursu – Patryka Jankowskiego.

W imieniu organizatora przebiegiem konkursu kierowali uczniowie 
klasy 1a - Patrycja Stożek i Franciszek Dukszta oraz  z klasy 3a - Ilona 
Borkowska i Hubert Łukaszewski. 

Konkurs rozpoczął się  odśpiewaniem przez uczniów klasy 3a „Ody 
do pyry” – pieśni, do której słowa napisał autor tekstów o starym 
Marychu - Juliusz Kubel zainspirowany znanym utworem z muzyką 
Beethovena i słowami Schillera. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali 
poproszeni o złożenie przyrzeczenia:
„Świadomi praw i obowiązków,  
Jakie nakłada na nas urodzenie w Wielkiej Polsce, 
lub choćby przez zasiedzenie w kraju, gdzie pyra najpiękniej dojrzewa  
– jak na nas przystało – 
Przyrzekamy: 
Nie nygusować, 
Nie manygować, 
Nie chachmyncić, 
Nie klamizerować 
I nigdy nie mieć dwóch lewych pazurów do roboty! 
...Przyrzekamy! 
Nie chapać ino do sie, 
Nie szajstać groszem swoim ani cudzym, 
Nie wtykać kluki w nie swoje sprawy, 
Nie robić pierdołów i nie blubrać bez potrzeby 
I zawsze być czujny na wichłaczenie Warszawy! 
...Przyrzekamy! 
Gonić tych, co śmiecą i obracają Poznań w gemylę, 
Nie mudzić czasu i robić stale porzundek, gdzie tylko się da, 
Tępić umolnych, nicpotych i inne świcibaki, 
Nie dać się brać na lewe sanki, 
I pamiętać, że tu Wielka Polska zawsze była i na zawsze zostanie! 
...Przyrzekamy! 
Pamiętać, że kartofle, ziemniaki, frytki i chipsy to wszystko są pyry, 
Kochać pyrlandzką mowę, czyli blubrać se czasem po naszymu (…)”

Konkursowe zmagania wizualnie uświetnił pokaz slajdów który 
przygotowali uczniowie klasy 3a – Łukasz Jasiński i  Kamil Jakubowski. 
Zabawnym przerywnikiem była też piosenka „Godejmy po naszymu” 
z repertuaru kapeli „Zza Winkla” w wykonaniu uczniów tej samej klasy, 
którzy stworzyli na ten dzień zespół wokalny „Ferajna zez naszy gamai”.

Jury w składzie Jolanta Nowak-Węklarowa, nauczycielka języka polskie-
go, poetka i prozatorka; Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczycielka historii, 
doradca-metodyk oraz Beata Jezierska - przewodnicząca jury, dokto-
rantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, miłośniczka językoznawstwa i translatoryki oraz znawczyni 
gwary poznańskiej podkreśliła bardzo wysoki poziom prezentacji. Komisja 
dokonując oceny brała pod uwagę przede wszystkim warstwę językową 
wymagając, aby wygłaszane teksty miały charakter miejskiej gwary Pozna-
nia. Następnie zwracano uwagę na dobór i interpretację utworu oraz czas 
jego wygłaszania a także na ogólny wyraz artystyczny.

Zdaniem, zarówno widzów jak i komisji konkursowej, wszyscy wykonawcy 
zrobili to świetnie, prezentując wyrównany wysoki poziom za co zostali 
nagrodzeni szczerymi, gorącymi brawami, wyrażającymi radość i zachwyt. 
Przewodnicząca jury stwierdziła, iż w naszym gimnazjum, dzięki konkursowi 
„…widać, że gwara poznańska jest wciąż żywa i jako istotny składnik naszego 
poczucia przynależności regionalnej – pozostaje bliska naszym sercom.”

Zwycięzcami szóstej edycji konkursu zostali:
I miejsce - Kacper Kaczmarek z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego 

Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, II miejsce - Patryk Jankowski z Gimnazjum 
nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, III miejsce – Monika Puk 
z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Wyróżnienia zdobyli: Kacper Przybylski z Gniezna, Jakub Konieczny 
z Gniezna, Weronika Sydow ze Skoków, Daria Maciejewska z Wągrowca, 
Patrycja Michalska z Wapna.

Nagrodzeni zapracowali również na nagrody (odtwarzacz DVD, ra-
dio i czajnik) dla swoich szkół i tak: I miejsce przypadło gospodarzom,  
drugie w kolejności okazało się Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice  - 
Dzieciom” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 
w Gnieźnie, trzecie miejsce przypadło Zespołowi Szkół im. Hipolita 
Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Publiczność, czyli zaproszeni goście, uczestnicy konkursu oraz młodzież 
kilku klas naszej szkoły uhonorowała swoją nagrodą Pamelę Jakubowską 
z Rąbczyna. Nadmienić należy, że z rywalizacji tej tradycyjnie wyłączono 
uczniów naszego gimnazjum. 

Podczas przerwy na obrady jury na uczestników konkursu czekało 
tradycyjne, staropolskie jadło. Wszystkich obecnych, chcących popisać się 
znajomością gwary zaproszono też do minikonkursu ze słówek i zwrotów 
wielkopolskich. Zwycięzcą okazał się Łukasz Jasiński z naszego gimnazjum.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dy-
plomów, książek tematycznie związanych z konkursem, statuetek, natomiast 
wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano po-
dziękowaniami, dyplomami i materiałami promującymi powiat i gminę oraz  
egzemplarzami jednodniówki napisanej w gwarze pt. „Nasz Fyrtel” oraz 
okazjonalną publikacją „Nasza jedza czyli wielkopolska knipa kucharska”.

Konkurs zorganizowany po raz szósty z inicjatywy nauczycielki języka 
polskiego –Iwony Migasiewicz- przygotowała przy aprobacie i pomocy 
dyrekcji - kilkunastoosobowa grupa nauczycieli wraz z uczniami klasy 1a 
i 3a. Tradycyjnie idea ta została wsparta przez sponsorów: Radę Rodziców, 
Krzysztofa Migasiewicza, Grzegorza i Magdalenę Samol, Ilonę Węglew-
ską, Macieja Migasiewicza oraz Krzysztofa Fertscha.

Organizatorów jak i uczestników zaszczyciła i ucieszyła obecność zapro-
szonych gości, a byli to pp.: wicestarosta Tomasz Kranc, burmistrz Tadeusz 
Kłos, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego - Krzysztof 
Migasiewicz, sekretarz Blanka Gaździak, kierownik Referatu Oświaty 
– Beata Nowak – Szmyra, dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach 
-Elżbieta Skrzypczak, przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI 
w Skokach- Małgorzata Florysiak, przewodnicząca Rady Rodziców 
Gimnazjum –Kinga Konieczka oraz  mieszkańcy naszego miasteczka. 

Pamiątkowe zdjęcie było ostatnim elementem spotkania miłośników 
gwary poznańskiej, którzy obiecywali wrócić do skockiego gimnazjum za 
rok o tej samej mniej więcej porze. 

Iwona Migasiewicz
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10 LAT STOWARZYSZEnIA 
„WESOŁE MISIE”

29.03.2014 minęło 10 lat wpisu Stowarzyszenia na listę Krajowe-
go Rejestru Sądowego, jednak początek działalności to rok 1998, 
kiedy to ówczesny wikariusz  ks. Sławomir Pawlicki, dostrzegł 
problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To on zainicjował 
comiesięczne spotkania  na Mszy św. oraz spotkania przy ciastku 
i herbacie. Wiele radości przynosiły młodzieży organizowane spo-
tkania opłatkowe, wielkanocne , baliki karnawałowe, wyjazdy. Po 
odejściu ks. Sławka, każdy kolejny wikariusz przejmował opiekę 
duchową nad Stowarzyszeniem. 

10 lat temu „Wspólnota” mocą urzędową przekształciła się w Ka-
tolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” 
działające na terenie miasta i gminy Skoki. Obecnie w Stowarzy-
szeniu jest 37 osób niepełnosprawnych oraz 34 osoby to rodzice 
i opiekunowie. 

W dziesiątą rocznicę rejestracji Stowarzyszenia na comiesięcznym 
spotkaniu „Wesołych Misiów” gościliśmy osoby, które spotkaliśmy 
na naszej drodze. Ludzi, którzy wspierali i wspierają nas nadal 
dobrym słowem, nauką, sercem oraz tak ważną pomocą finansową 
i materialną: Burmistrza Miasta i Gminy Skoki p. Tadeusza Kłosa, 
Sekretarz Miasta i Gminy Skoki p. Blankę Gaździak, Przewodniczą-
cego Rady Miasta i Gminy Skoki p. Zbigniewa Kujawę, Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Roberta Rogalińskiego, Proboszcza 
parafii Skoki ks. Karola Kaczora, Ks. Kanonika Romana Pioterka, 
Ks. Sławomira Pawlickiego, Ks. Jacka  Wichłacza, Ks. Krzysztofa  
Burwiela - opiekuna  duchowego  Stowarzyszenia. 

Nasze świętowane rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą Świętą, 
po której udaliśmy się do sali OSP na wspomnienia przy kawie 
i ciasteczku. Tym razem był tort, za który dziękujemy panu Bur-
mistrzowi i Radzie Miasta i Gminy w Skokach,  pyszne owoce od 
pana Roberta Rogalińskiego, dekoracje od pani Zofii Gronowskiej, 
ciasto, kawę i upominki przygotowane przez  członkinie Stowarzy-
szenia. Wielką niespodziankę sprawił ks. Sławek - wraz z pacynką 
Wiktorem pomogli w obdarowaniu młodzieży „zajączkowymi” 
słodkimi upominkami przekazanymi przez Fundację Wspierania 
Rozwoju Ruchowego „Pomóż Nam Chodzić”. 

Bardzo dziękujemy osobom i firmom prywatnym, wspierającym 
nasze inicjatywy oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
tego spotkania. Dla nas był to niezapomniany dzień i mamy nadzieję, 
że to spotkanie przywróciło choć na chwile te najmilsze wspomnie-
nia.

W POSZUKIWAnIU 
„WIELKAnOCnYCH JAJ”

15 kwietnia Katolickie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Wesołe Misie” zaprosiło młodzież klasy specjalnej Gimnazjum 
,Świetlicy Terapeutycznej, Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim, 
rodziców i opiekunów na przedświąteczne spotkanie, które odbyło 
się  na boisku sportowym „Wełna Skoki”. Największą atrakcją było 
poszukiwanie czekoladowych jaj i zajączków w ukrytych w plenerze 

gniazdkach. Po poszukiwaniach były pyszne kiełbaski z grilla, gorąca 
herbatka oraz rogale przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze 
szkoły w Pawłowie Skockim. 

dROGA KRZYżOWA
15 kwietnia udaliśmy się do lasu przy Gimnazjum w Skokach, 

by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Wcześniej przygotowaliśmy 
na drzewach symbole kolejnych stacji i krzyż. Stacje wiodły leśnym 

traktem. Dla każdego z nas ta „inna” od wszystkich Droga Krzyżowa 
była szczególnym czasem modlitwy, refleksji i osobistego spotkania 
z Chrystusem. W przygotowaniu i rozważaniu Drogi Męki Pańskiej 
pomogli nam uczniowie gimnazjum klas Ic, ks. Bartosz Gallas oraz p. 
Małgorzata Zrobczyńska. 

Z ŻYCIA KAtOLICKIEGO StOWARZYSZENIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WESOŁE MISIE”

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 

że 15 maja 2014 roku upłynął termin płatności II raty 
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane 

odsetki za zwłokę. 
Termin płatności III raty wyżej wymienionych podatków 

przypada 15 września 2014r.
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Bo wszystko zaczęło się właśnie 14 maja 
1954, gdy mieszkańcy Koninka, wsi nie-
opodal Łekna w Gminie Wągrowiec, Alina 
Ciężka i  Kazimierz Bachorski stając przed 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wągrowcu wyrazili wolę zawarcia związku 
małżeńskiego i założenia rodziny. Wolę swą, 
w kolejnym dniu – 15 maja mówiąc sakra-
mentalne „Tak” w obliczu Boga potwierdzili 
przed ołtarzem w kościele pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie. 

Te pamiętne wydarzenia zapoczątkowały 
wspólną drogę życiową Jubilatów, która 
ostatecznie doprowadziła Ich do Rakojad, 
gdzie znaleźli swe miejsce na ziemi i gdzie 
chcą dożyć swych ostatnich dni. W między-
czasie były: praca w Melioracji, a następnie 
związane z pracą w Nadleśnictwach wieś 
Cisze w Gminie Ujście oraz Pokrzywnica 
w Gminie Wągrowiec i związane z pracą 
w miejscowym Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym Stawiany. Z kolei nadszedł rok 
1978, który doprowadził Ich do Rakojad. 
Tutaj Pan Kazimierz znalazł prace w miej-
scowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 
a rodzina godne jak na tamte czasy wa-
runki mieszkaniowe. I tutaj, nasz Jubilat 
pracował do czasu przejścia na świadczenia 
ZUS-owskie i wraz z żoną i córką Grażyną 
zamieszkuje do dzisiaj.

Pani Alina przez całe życie małżeńskie 
zajmowała się prowadzeniem domu i wycho-
waniem dzieci, a w miarę możliwości starała 
się pomóc w wychowaniu wnuków. Od lat 
też opiekując się poruszającym się na wózku 
mężem, u którego choroba doprowadziła do 

czyli DIAMENtOWY jUBILEUSZ PAŃStWA 
ALINY I KAZIMIERZA BACHORSKICH !

60 LAt NA DOBRE I NA ZŁE

14 i 15 maja 1954, to pamiętne daty w życiu mieszkańców Rakojad w Gminie Skoki Państwa Aliny i Ka-
zimierza Bachorskich, które zapoczątkowały ich wspólną drogę życiową i ostatecznie doprowadziły do Ich 
obecnego Diamentowego Jubileuszu Małżeństwa.

amputacji nóg, udowadnia, że słowa przysię-
gi małżeńskiej nie były słowami rzuconymi 
na wiatr, a obowiązują na zawsze - „NA 
DOBRE I NA ZŁE”.

Nasi Jubilaci wychowali 11 dzieci, w tym 7 
córek i 4 synów. Cieszą się też posiadaniem 
22 wnuków i 15 prawnuków oraz 1 prapra-
wnuczka, którzy chociaż rozproszeni po całej 
Polsce, cieszą się wraz z nimi z ich szczęścia.

Diamentowy Jubileusz Państwa Bachor-
skich zainspirował Burmistrza Tadeusza 
Kłosa i Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go w Skokach Joannę Wolicką – Przywarty 

do odwiedzin w dniu 16 maja Jubilatów 
i złożenia Im w imieniu Samorządu Gminy 
i swoim własnym życzeń oraz gratulacji i po-
dziękowań za codzienna i wieloletnią pełną 
poświęcenia pracę dla dobra swej rodziny 
i dla skockiego społeczeństwa. 

W imieniu Redakcji „Wiadomości Skoc-
kich” i współmieszkańców naszym Diamen-
towym Jubilatom gratulujemy i życzymy Im 
wiele lat szczęśliwego życia i cieszenia się 
szczęściem swych najbliższych.

Edmund Lubawy

O tym że śmiech to zdrowie przekonaliśmy 
po raz kolejny 28 kwietnia 2014 w skockiej 
Bibliotece. 

Zdrowsi poczuli się bowiem uczestnicy ka-
baretowego spotkania  z udziałem znakomitej 
aktorki Krystyny Sienkiewicz. Skuteczna 
terapeutka, dusza towarzystwa, lekarstwo na 
dobre samopoczucie, zaskakująca tekstami 
z przymrużeniem oka pani Krystyna podbiła 
serca publiczności.  Dała się poznać również 
jako specjalistka od zagadek przyrodniczych, 
problemów małżeńskich i jednostek mia-
r(często pojawiały się w skeczach). Swoim 
fanom drobna, filigranowa artystka dała 
kilogramy radości i kilometry wspomnień mu-
zycznych. Śpiewała piosenki znane i lubiane, 

w oryginale lub zmodyfikowane. 
O akompaniament muzyczny zadbał 

Bronisław Kornaus znany jako wokalista 
i instrumentalista zespołu PARTITA, a w 
poniedziałkowe popołudnie towarzyszący 
pani Krystynie. 

Było zatem wesoło i wzruszająco. Łezka 
w oku artystki zakręciła się niejedna za 
sprawą najpierw Antoniego Wiśniewskiego, 
a dalej publiczności, którą Antoni poderwał 
do gromkiego 100 lat na cześć aktorki. Były 
całusy, kwiaty i autografy, i kolejne sympa-
tyczne spotkanie mieszkańców Skoków z arty-
stycznym światem. Publiczności kłaniamy się 
w podzięce i mówimy do zobaczenia. 

ES

tERAPIA ŚMIECHEM


