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„skockie przełaje” 2014
Wiele propozycji spę-

dzania wolnego czasu ma 
dla swoich mieszkańców 
i przyjezdnych Gmina 
Skoki. Tym razem Bur-
mistrz Miasta i Gmi-
ny Skoki Tadeusz Kłos 
zaprosił do biegania! 
„Skockie Przełaje”, pod 
taką nazwą w niedzielę 
15 czerwca wystartował 
bieg przełajowy. 

Dokończenie na str.2

Impreza miała na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród 
lokalnej społeczności, promocje Miasta i Gminy Skoki oraz popula-
ryzację i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 

W biegu wystartowały 42 osoby w tym: 26 mężczyzn i 16 kobiet. 
Trasa biegu prowadziła po terenie leśnym przy Gimnazjum w Skokach 
i wynosiła 6 km 400 m. Start i meta usytuowana była na boisku do 
siatkówki plażowej przy gimnazjum. Uczestniczyć w biegu mogły osoby 
w wieku od 16 lat. Zawodnicy, którzy zgłosili się w terminie do 30 maja 
otrzymali pakiet startowy tj. koszulkę i numer startowy. 

Bieg rozgrywany był wyłącznie w kategorii generalnej kobiet i męż-
czyzn. Pierwsze miejsce wśród pań zajęła Anna Wawiórko (Poznań) 
z czasem 28 min. 44 s., drugie Anita Buszka (Wągrowiec) z czasem 
30:07, trzecie Ewa Krygier (Drewno) z czasem 30:11. Wśród mężczyzn 
pierwszy był Filip Wieczorek (Owińska) z czasem 22:47, drugi Patryk 
Sarbinowski (MOW w Antoniewie) z czasem 22:59, trzeci Rober Ruda 
(Wągrowiec) z czasem 24:27.  

Najlepszych nagrodzono medalami oraz nagrodami rzeczowymi. 
Pozostali uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe. Nagrodami wy-
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Foińska Maria ur.21.05.2014 r.
Kostecka Maja ur. 21.05.2014 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:

Konieczny Patryk i Juskowiak Marzena 
Gliszczyński Janusz  i Mytych Honorata 

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:

Witkowska Marianna ur. 1916 r. – Pawłowo Skockie zm. 16.05.2014 r. 
Dembiński Michał ur. 1920 r. – Pawłowo Skockie zm. 23.05.2014 r. 
Auguścińska Krystyna ur. 1927 r.- Skoki zm. 26.05.2014 r.
Szymkowiak Kazimierz ur. 1951 r. – Skoki zm. 31.05.2014 r.
Dudziński Władysław ur.1946 r. – Pawłowie Skockie zm. 04.06.2014 r.
Jesionowski Tadeusz ur. 1929 r.- Łosiniec zm. 06.06.2014 r.
Linart Józef ur. 1935 r. – Stawiany zm. 30.05.2014 r.

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

Dokończenie ze str.1
„skockie przełaje” 2014

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka 
z Poznania, Urząd Miasta i Gminy w Skokach w dniu 15.06.2014 zorga-
nizował badania znamion skórnych przy pomocy videodermatoskopu. 

Jest to urządzenie zawierające kamerę o wysokiej rozdzielczości 
oraz komputer z profesjonalnym programem do analizy znamion 
barwnikowych. Lekarz rozpoczyna badanie od obejrzenia pacjenta, 
selekcjonuje podejrzane znamiona (zgodnie z systemem ABCDE), 

a następnie wykonuje zdjęcia w dużym powiększeniu, które są kolejno 
analizowane przez specjalny program. W przypadku osób z wieloma 
znamionami wykonuje się tzw. mapę ciała - czyli duże zdjęcia poglą-
dowe z zaznaczonymi miejscami występowania znamion. 

Przebadano 50 osób. Badania w całości sfinansowane zostały ze 
środków Gminy Skoki. 

Katarzyna Przybysz 

Wczesne WykryWanie 
czerniaka

różniono również najstarszych uczestników biegu: Iwonę Dziekan 
(Skoki) oraz Andrzeja Surdyka (Skoki) oraz najmłodszych: Dominikę 
Zielińską (Wybranowo) i Adriana Wykowskiego (MOW Antoniewo). 
Wśród uczestników rozlosowano 13 nagród niespodzianek. 

Szczegółowe czasy wszystkich uczestników znajdują się na stronie 
www.gmina-skoki.pl 

Imprezie towarzyszył II Marsz po Zdrowie - spacer z kijami nor-
dic walking na trasie wokół stawów rybnych w Skokach, tj. ok 8 km. 
W marszu wzięło udział ok 30 osób. 

Na wszystkich uczestników imprezy czekał na mecie posiłek rege-
neracyjny. 

Serdecznie dziękujemy za udział w organizacji biegu Panu Wie-
sławowi Sierzchule, Wiesławowi Nowakowi, Maciejowi Tadeuszowi 
i Dariuszowi Lipczyńskiemu oraz strażakom OSP i Policji w Skokach 
za zabezpieczenie trasy biegu. 
Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl 

Katarzyna Kantorska 
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FesTyn „WieLkicH serc” DLa DoMinika

Mimo kapryśnej aury festyn charytatywny zgromadził wiele osób. 
Do licznych atrakcji tego wyjątkowego wydarzania należały: występy 
zespołów tanecznych, wokalistów, pokaz straży pożarnej OSP Skoki, 
strzelnice, jazdę konną, finał Ligi Mistrzów na dużym ekranie oraz 
Zabawa Taneczna pod chmurką. 

Wszystkim artystom, którzy wystąpili na Festynie, składamy gorą-
ce podziękowania i wyrazy szczególnego uznania dla ich Wielkiego 
Serca. Pragniemy również podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Rościnna, która podczas sobotniego festynu zapewniały bezpieczną 
zabawę i dbała o porządek na parkingu. Podziękowania należą się 
przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy wydatnie przyczynili się do 
tego, iż można było wygrać lub wylicytować cenne nagrody. A były to 
między innymi: sprzęt sportowy, wśród nich koszulka Lecha Poznań, 
która poszła za 1600 zł, sprzęt biwakowy, materace i wiele innych.

Na szacunek zasługują Ci, którzy pomimo niesprzyjającej pogody 
przyszli na festyn, a szczególnie Ci, którzy poprzez udział w licytacji i za-
kup losów przyczynili się do pozyskania środków. Łącznie zebraliśmy 
ponad 22 tyś. złotych.

Hubert Czarnecki

jak głosowali skoczanie 25 maja 2014r.
25 maja 2014r Polacy wybierali posłów do Parlamentu Europej-

skiego.
Ostateczne wyniki wyborów oficjalnie podane przez Państwową 

Komisje Wyborczą słyszeliśmy i widzieliśmy w komunikatach zamiesz-
czanych w prasie, radiu i telewizji.

W tym miejscu, tradycyjnym już zwyczajem informujemy o tym jak 
w tym dniu zachowali się mieszkańcy Gminy Skoki, a zamieszczone 
tu informacje pozwolą zainteresowanym poznać frekwencję oraz pre-
ferencje wyborcze naszych mieszkańców.

W kolejności numerów List Komitetów Wyborczych podajemy 
też liczbę głosów zdobytych na terenie Miasta i Gminy Skoki przez 

kandydatów, którzy zyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego:
Łybacka Krystyna - Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy: 138 głosów.
Czarnecki Ryszard - Lista nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość: 172 głosy.
Kozłowska - Rajewicz Agnieszka - Lista nr 8 Komitet Wyborczy Plat-
forma Obywatelska RP: 116 głosów.
Szejnfeld Adam Stanisław - Lista nr 8 Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelsa RP: 205 głosów.
Grzyb Andrzej Marian – Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskie Stron-
nictwo Ludowe: 44 głosy.

WyBory Do parLaMenTU eUropejskieGo

W sobotę 24 maja na boisku sportowym w Rościnnie odbył się Festyn dla Dominika, którego celem było pozyskanie środków 
finansowych na rehabilitację ciężko chorego chłopca, mieszkańca Gminy Skoki. 

Nr i siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczek

Liczba 
uprawnio-

nych do 
głosowa-

nia

Liczba 
głosu-
jących

Fre-
kwencja

Liczba 
oddanych 

głosów 
ważnych 
ogółem

Liczba oddanych głosów na Listę Komitetu Wybrczego

Soli-
darna 
Polska

Ruch 
Narodo-

wy

Sojusz 
Lewicy 
Demo-

kratycz-
nej

Prawo 
i Spra-
wiedli-
wość

Europa 
Plus

Polska 
Razem

Nowa 
Prawica

Plat-
forma 

Obywa-
telska

Polskie 
Stron-
nictwo 

Ludowe

1. Szkoła Podstawowa 
Skoki

963 208 21,60 200 6 0 33 41 6 6 12 91 5

2. Przedszkole Skoki 1028 210 20,43 202 2 3 40 42 12 5 13 79 6

3. Przedszkole Skoki 1284 270 21,03 257 5 1 52 48 7 8 16 110 10

4. Świetlica Wiejska 
Kakulin

613 67 10,93 66 3 1 4 25 1 1 5 9 17

5. Świetlica Wiejska 
Bliżyce

457 45 9,85 44 3 2 8 4 1 1 1 11 13

6. Świetlica Wiejska 
Rejowiec

1105 148 13,39 135 4 3 20 24 7 4 5 60 8

7. Świetlica Wiejska 
Potrzanowo

600 98 16,33 96 4 0 20 21 2 1 8 26 14

8. Szkoła Podstawowa 
Lechlin

1068 150 14,04 136 11 2 13 45 5 3 3 34 20

Razem 7118 1196 16,80 1136 38 12 190 250 41 29 63 420 93

% głosów oddanych na 
Komitety Wyborcze

100 3,35 1,06 16,73 22,01 3,61 2,55 5,55 36,97 8,19
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XXXVii sesja raDy Miejskiej
12 czerwca w Sali Biblioteki Publicznej Gminy odbyła się XXXVII sesja 
Rady Miejskiej Gminy Skoki. W sesji w której obradom przewodni-
czył Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad 
pełniła Radna Jolanta Sawińska uczestniczyło 14 radnych.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 18 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XXXVII/273/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za 2013r.
W/w Uchwałą, której przyjęcie poprzedziło wysłuchanie przez Radę:
- Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z wykonania budżetu;
- Sprawozdania finansowego za 2013r;
- Informacji o stanie Mienia Gminy Skoki na dzień 31 grudnia 2013r;
- Opinii stałych Komisji Rady do sprawozdania z wykonania budżetu;
- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Skoki za 2013r;

oraz dyskusja nad nimi
Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013r.

2. Uchwałę nr XXXVII/274/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2013r.
Powyższą Uchwałą Rada akceptowała działalność Burmistrza za rok 
2013 i udzieliła mu absolutorium.
Omówienie w/w „Uchwały” zamieścimy w lipcowym wyfaniu „Wiado-
mości Skockich” w artykule „Absolutorium dla Burmistrza za 2013r.

3. Uchwałę nr XXXVII/275/2014 w sprawie zmiany Uchwały budże-
towej na 2013r.
W/w Uchwałą Rada w swej Uchwale budżetowej nr XXXIII/239/2013 
z dnia 17 grudnia 2013r z jej późniejszymi zmianami wprowadzonymi 
kolejnymi Uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza wprowadziła 
zmiany jakie zaszły w trakcie realizacji budżetu w roku 2014.
W rezultacie tych zmian budżet Gminy na rok 2014 zmniejszył 
się: 
- po stronie dochodów o łączną kwotę 636.998 zł i wynosi 33.312.694,87 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 319.152 zł i aktualnie wynosi 

34.611.474,87 zł.

4. Uchwałę nr XXXVII/276/2014 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoki na lata 
2014-2036.
W/w Uchwałą Rada zmiany wynikające z uprzednio podjętej Uchwa-
ly nr XXXVII/275/2014 w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej 
na rok 2014 wprowadziła do załączników nr 1 i 2 swej uchwały nr 
XXXVI/268/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skoki na lata 2014-2036.

5. Uchwałę nr XXXVII/277/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
W/w Uchwałą Rada zdecydowała o zaciągnięciu kredytu długotermi-
nowego na okres 15 lat do kwoty 1.200.000 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji 
zaplanowanych w budżecie na rok 2014 tj. na budowę: 
- ulic na osiedlu Topolowa I w Skokach: Akacjowa, Kasztanowa, Klo-

nowa, Lipowa, Brzozowa, Sosnowa;
- ulic na osiedlu Topolowa II w Skokach: Jodłowa, Jarzębinowa, 

Świerkowa;
- nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie.

6. Uchwałę nr XXXVII/278/2014 w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Mieścisko:
Powyższą Uchwałą Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej 
Gminie Mieścisko w postaci dotacji celowej w wysokości 2.511 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu 2 osób niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Gołaszewie.

7. Uchwałę nr XXXVII/279/2014 w sprawie nadania nazw ulicom 
w części miejscowości Skoki – obręb Skoki.
W/w Uchwałą Rada nadała nazwy nowopowstałym ulicom w rejonie ulic 
Antoniewskiej i Kościuszki na terenie Miasta Skoki – nowopostałe ulice 
otrzymały nazwy: Malinowa, Brzoskwiniowa, Czreśniowa i Wiśniowa.

8. Uchwałę nr XXXVII/280/2014 w sprawie uchwalenia: „Gminnego 
programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2014-2017”.
W/w Uchwałą Rada wypełniając obowiązek wynikający z ustawy 
o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami uchwaliła „Gminny program opieki nad zabytkami dla 
Gminy Skoki na lata 2014-2017”. Zabytki podlegające ochronie określa 
załącznik do Uchwały. 

9. Uchwałę nr XXXVII/281/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 
przez Gminę Skoki gruntów położonych w Skokach.
W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Skoki 
działki nr 3/1 o pow. 533 m2  w Skokach przy ulicy Wczasowej, zapisanej 
w KW PO1B/00049548/8. 
Ostatni odcinek ulicy Wczasowej o długości około 80 mb – do granicy 
z wsią Roszkówko, przebiega przez grunty prywatne. Zgodnie z danymi 
zawartymi w projekcie podziału zajęta została powierzchnia 533 m2 
oznaczona obecnie jako działka nr 3/1. W pasie drogowym ulokowa-
na została sieć wodociągowa biegnąca ze studni i stacji uzdatniania 
do Skoków.
Projektowany wykup jest w pełni uzasadniony ponieważ Gmina stanie 
się jedynym właścicielem ciągu ulicy Wczasowej i drogi gruntowej 
do Roszkówka.

10. Uchwałę nr XXXVII/282/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Zamkowej 
13 w Skokach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 
w gruncie działki nr 78/3.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż lokalu komunalnego 
o pow. użytkowej 66.70 m2 z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki nr 
78/3 o pow. 0,1028 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

11. Uchwałę nr XXXVII/283/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujacego się w budynku nr 
16 w Kakulinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 
w gruncie działki 89/9.
W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego wolnego mieszkania komunalnego o pow. 37,30 m2 
w budynku nr 16 w Kakulinie.

12. Uchwałę nr XXXVII/284/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących działki 6/7 i 6/8 w Roszkowie.
W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej działek komunalnych nr 6/7 o pow. 452 m2 i nr 6/8 o pow. 1171 
m2 w Roszkowie na rzecz właścicieli działek sąsiednich.
Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią wąski pas i w zasadzie są 
drogą dojazdową do sąsiednich nieruchomości prywatnych i nienadają 
się dosamodzielnego użytkowania.

13. Uchwałę nr XXXVII/285/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż działki 1012/1 o pow. 0,0897 ha położonej w Skokach w re-
jonie ulicy Polnej.
Uchwałą ta Rada przeznaczyła do sprzedaży działkę komunlaną nr 
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1012/1 o pow. 0.0897 ha położoną w Skokach w rejonie ulicy Polnej 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Działka ta w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stanowi tereny 
zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi.

14. Uchwałę nr XXXVII/286/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż działki 1669/11 o pow. 0,3316 ha położonej w Skokach w re-
jonie ulicy Sosnowej.
Uchwałą ta Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego działkę nr 1669/11 o pow. 0.3316 ha położoną w Skokach 
w rejonie ulicy Sosnowej.
Działka ta w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stanowi tereny 
zabudowy mieszkaniwej z usługami towarzyszącymi.

15. Uchwałę nr XXXVII/287/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaż działki nr 87/4 w Rościnnie.
Powyższą Uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedazy działkę nr 87/4 
o pow. 596 m2 położoną w Rościnnie w drodze bezprzetargowej na po-
prawe warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – nr 88/5.

16. Uchwałę nr XXXVII/288/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
sprzedaz działki nr 146/7 w Łosincu.
W/w Uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
ograniczonego na rzecz właścicieli działek nr 146/6 i nr 9203/1.
Działka ta nieposiada dostępu do drogi publicznej, a przprowadzenie 
postępowania sądowego mającego na celu ustanowienie dla niej słu-
żebności przechodu i przejazdu z uwagi na niewielką jej wartość nie 
jest opłacalne.

17. Uchwałę nr XXXVII/289/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na 
dokonanie zamiany gruntów połozonych na terenie miasta Skoki.

Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany gruntów 
położonych w Skokach w rejonie ulicy Parkowej, pomiędzy Gminą 
Skoki – właścicielem działki nr 82/5 o pow. 3457 m2 i właścicielami 
działki nr 124/4 o pow. 639 m2.
W sprawie zamiany tych działek, Rada już w dniu 27.03.2014 podjęła 
Uchwałę nr XXXV/261/2014, jednak po jej podjęciu Wojewoda 
Wielkopolski w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec, 
etap III – teren Gminy Skoki” dokonał podziałów geodezyjnych 
gruntów leżących wzdłuż drogi nr 196, w tym m.in. działek będących 
przedmiotem planowanej zamiany.
W rezultacie zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały i stwier-
dzenia nieważności Uchwały z dnia 27.03.2014, co też nastąpiło w ni-
niejszej Uchwale.

18. Uchwałę nr XXXVII/290/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem 
jednorodzinnym położonej we wsi Budziszewice.
W/w Uchwałą Rada postanowiła wyrazić zgodę na sprzedaż nierucho-
mości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym we wsi Budziszewice 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 25/3 o pow. 0,1154 ha na rzecz 
najemcy znajdującego się w tym budynku lokalu mieszkalnego. Sprze-
daż w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Wszystkie w/w Uchwały zostały przekazane do realizacji przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skoki.
Rada przyjęła też do wiadomości przedłożoną przez Kierownika Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Skokach „Ocenę zasobów pomocy społecznej 
na rok 2013 dla Gminy Skoki”.
Wszystkie podjęte Uchwały wraz z protokołem obrad sesji Rady 
znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy 
na stanowisku ds. Rady i jej organów pokój nr 8 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

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 nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym położonej we wsi Wysoka
oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 73/3 o pow. 0,1046 ha

l.p. 

Oznaczenie
nieruchomości

wg ewidencji gruntów, 
numer księgi wieczystej

Opis
nieruchomości Opis budynku i lokalu

mieszkalnego

Cena 
wywoławcza

w zł (sprzedaż 
zwolniona z VAT)

Termin wpłaty 
wadium i 
wysokość 

wadium w zł

Miejsce
i termin 

przetargu

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

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

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

70.500,00 8.000,00
do dnia 

17. 07.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG - Skoki
w dniu

21.07. 2014r 
o godz. 1000

 
I.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. 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: 17 lipca 2014r. (czwartek) 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto 
wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

III.  Termin i miejsce przetargu
Przetarg  odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 21 lipca 2014 roku o godz. 1000 (poniedziałek)
IV. 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.
V. 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,
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Tereny pod budowę markeTu 
czekają na inwesTora

W Skokach działa tylko jeden market, który na brak klientów nie 
może narzekać. Zwłaszcza w sezonie letnim czy przed długimi week-
endami, gdy do naszej gminy przybywają liczni turyści i mieszkańcy 
sezonowi. Wielu klientów odczuwa wówczas dyskomfort dokonywania 
zakupów. Problemem jest niewielki parking, gdzie nie wszyscy chętni 
znajdują miejsce. Dlatego też gro rodzin zaopatruje się w Wągrowcu 
czy też w Murowanej Goślinie. 

Mając na względzie postulaty wielu mieszkańców, urzędnicy znaleźli 
doskonałe miejsce na budowę drugiego sklepu wielkopowierzchnio-
wego. Nieruchomość mieści się przy obwodnicy Skoków, po prawej 
stronie w kierunku Wągrowca. Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła 
już zgodę na sprzedaż terenu pod inwestycję, polegającą na budowie 
obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 
wraz z parkingiem i całą infrastrukturą obsługującą obiekt.

Teren o powierzchni 0,9600 ha został wyceniony na kwotę 668.600 
zł netto. To bardzo niewiele w porównaniu z cenami w sąsiednich 
gminach. Atrakcyjna lokalizacja, dogodny wjazd, niewielka odległość 
od centrum Skoków, rewelacyjne warunki zabudowy, zapewnienie 
przyłączy gazowych, wodnych i kanalizacyjnych czynią tą nierucho-
mość bardzo interesującą dla inwestora. Urzędnicy mają nadzieję, 
że znajdzie się przedsiębiorca, który postawi w tym miejscu market 
z dużym parkingiem. 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przewidywany jest na przełom 
sierpnia i września. 

Adrianna Urbaniak

będzie ładniej
Trwają prace związane z porządkowaniem terenów wokół dworca 

kolejowego w Skokach. 
Jest to pierwszy etap związany z wywozem śmieci gromadzonych 

przez lata w budynkach gospodarczych i na przyległych gruntach. Przez 
kilkanaście lat restrukturyzacji, podziałów kompetencji itd. zarządza-
jące spółki kolejowe wyłącznie korzystały z obiektów i terenów im 
podległych. Efektem tego użytkowania są pozostawione w budynkach 
gospodarczych śmieci, które   załadowano na cztery przyczepy ciągniko-
we. Kolejnym etapem prac będzie „odkrycie” terenów leżących wzdłuż 
opłotowania przy ul. Dworcowej. Usunięto już większość zakrzewień, 
wywieziono zniszczone płyty ogrodzeniowe i zdjęto część gruntu z daw-

nego schronu wojskowego. Większość zebranej ziemi to pozostałości 
dawnego śmietniska. Wszystko musi zostać załadowane i przekazane 
na wysypisko, gdzie za każdą tonę  będzie trzeba zapłacić 300 zł .

W najbliższym czasie teren zostanie wyrównany i przygotowany do wy-
siewu trawy, uzupełnione będą fundamenty i pomalowane opłotowanie.

Prowadzone są równolegle rozmowy dotyczące udostępnienia przez 
PKP terenów pod urządzenie nowych miejsc parkingowych. W kręgu 

naszego zainteresowania pozostają tereny dawnych „ładowni”. Więk-
szej, położonej za stacją kolejową od strony Roszkowa i mniejszej od 
strony ul. Ciastowicza. Jest to sposób na odciążenie ulicy Dworcowej, 
która obecnie zastawiona jest samochodami.

Propozycje zagospodarowania obiektów dworcowych, w tym również 
projekty złożone przez mieszkańców omówimy w kolejnym wydaniu 
„Wiadomości Skockich”.

Ryszard Kobus  

parTnerskie projekTy 
Gminy skoki

Gmina Skoki, jako członek i partner Stowarzyszenia „Metropolia 
Poznań” uczestniczy w realizacji dwóch projektów:

„Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”, który dofinan-
sowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014, Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Projekt przewiduje realizację działań dla utworzenia Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej. W ramach zadania opracowana zostanie „Koncepcja 
zintegrowanego transportu publicznego” oraz „Koncepcja budowy funk-
cjonalnych węzłów przesiadkowych”. Następującymi po nich działaniami 
będzie „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego” i „Sporządzenie inwentaryzacji obiektów stacyjnych i opra-
cowanie koncepcji ich rewitalizacji”. 

Ogólnym celem projektu jest poprawa systemu funkcjonowania trans-
portu publicznego obszaru funkcjonalnego Poznania, w szczególności trans-
portu kolejowego, a celem bezpośrednim jest zwiększenie zdolności part-
nerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z budowa 
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.2014 – 03.2016
„Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań 

– podejście zintegrowane”, na który Stowarzyszenie pozyskało dofi-
nansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu teryto-
rialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Głównym celem projektu jest opracowanie spójnej, zdefiniowanej 
obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania 
problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego 
metropolii oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji projektu: 07.2013 – 05.2015
Marianna Gregorczuk

w Grupie po Tańszy prąd
W dniu 29 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki p. Tadeusz 

Kłos podpisał porozumienie w sprawie utworzenia grupy zakupowej 
energii elektrycznej. 

W celu optymalizacji wydatków związanych z zakupem energii 
elektrycznej, Gmina Skoki wstępuje w tym roku do grupy zakupowej 
stworzonej przez „Stowarzyszenie Metropolia Poznań”. 

Po doświadczeniach zeszłorocznych wolę przystąpienia do ww. grupy 
zakupowej wyraziło 16 gmin, a więc dwukrotnie więcej niż poprzednio.  
Oszczędności wynikające z takiego sposobu dokonywania zakupu energii 
elektrycznej są bardzo wymierne. Dla przykładu można podać  wysokość 
oszczędności dla gmin, które w zeszłym roku brały udział ww. inicjatywie. 
Jest to zakres od 10,72% w przypadku Gminy Czerwonak do 38,60% 
w Gminie Kórnik. Wszystkie gminy łącznie zaoszczędziły 27,94%. Z ob-
liczeń różnicy między ceną energii elektrycznej z przetargu w Gminie 
Skoki na rok2014 oraz cenę dla grupy zakupowej wynika iż nasza Gmina 
ma szansę zaoszczędzić około 24,62%. Stara zasada, że im więcej tym 
taniej tu znalazła swoje potwierdzenie z korzyścią dla podatników.

Koordynatorem do spraw związanych z zakupem energii elektrycznej 
w grupie zakupowej Metropolii Poznań ze strony Gminy Skoki został 
podinspektor Artur Pokorzyński.
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sTypendia szkolne
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 

iż do dnia 15 września 2014 można składać wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego. Wnioskodawcą może być rodzic lub pełnoletni 
uczeń. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest złożenie 
stosownego wniosku wraz załącznikami oraz spełnienie kryterium 
dochodowego, które obecnie wynosi 456 zł netto, na osobę w rodzinie. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w sie-
dzibie urzędu, w pokoju Nr 5. Pracownik Referatu Oświaty udziela 
również wszelkich niezbędnych informacji.

Beata Nowak-Szmyra 

racjonalizacja koszTów 
cenTralneGo oGrzewania
Po sukcesie związanym z optymalizacją wydatków na centralne ogrze-

wanie w części mieszkalnej budynku Szkoły Podstawowej w Skokach 
poprzez budowę gazowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej oraz osobnego przyłącza wodnego rozpoczęto pracę 
nad przygotowaniem dokumentacji technicznej w celu zamontowania 
podobnych instalacji gazowych w następnych budynkach należących 
do Gminy Skoki tj. budynek leżący pod adresem Pl. Powstańców Wiel-
kopolskich 18 oraz budynki przychodni lekarskiej. Sprawy prowadzi 
podinspektor Artur Pokorzyński.

zamkowa wyprosTowana 
- czas na nasTępne

W grudniu zeszłego roku został podpisany akt notarialny regulujący 
udziały  współwłasności w nieruchomości wspólnej położonej pod ad-
resem: ul. Zamkowa 9, 11 i 13. Na mocy tegoż aktu stworzono także 
trzy oddzielne wspólnoty w miejsce jednej dotychczasowej. Powyższy 
akt notarialny został zaopiniowany przez Notariusza p. Sławomira 
Łakomego jako najbardziej skomplikowany w historii współpracy jego 
kancelarii notarialnej z naszą Gminą. Korzyści wynikające z tego aktu 
są takie, że każdy budynek wraz z działką stanowi odrębną wspólnotę 
mieszkaniową, a co za tym idzie współwłaściciele są niezależni w swych 
decyzjach np. remontowych. Powstała także możliwość wykupu na 
własność kolejnych mieszkań tak bardzo oczekiwana przez niektó-
rych lokatorów mieszkających tam przez długie lata i inwestujących 
w „nie swoje” mieszkania. Nieruchomości z nieuregulowanym stanem 
prawnym w naszej gminie jest więcej, a więc pora na kolejne. Sprawy 
prowadzi podinspektor Artur Pokorzyński.

W RAMACH BIEżąCEGO UTRZyMANIA DRóG GMINNyCH 
W M-CU MAJU: 

• Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 
gminnych w m. Skoki oraz w Potrzanowie, Budziszewicach, Racz-
kowie, Rościnnie i Grzybowie na powierzchni 253,22m2. Jest to już 
drugie podejście wykonawcy do remontu cząstkowego nawierzchni 
asfaltowych. Pierwsza usługa wykonana była w m-cu marcu br. na pow. 
504,64 m2. Koszt jednostkowy naprawy 1 m2 nawierzchni asfaltowej 
wynosi 59,90zł, a usługę świadczy Firma Budowlano Remontowo - 
Drogowa z Gniezna wybrana w wyniku zapytania ofertowego.  

• Dokonano pierwszego wykaszania poboczy dróg gminnych na dłu-
gości 105 km. Usługę świadczy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe ze Sławicy wybrane w wyniku zapytania ofertowego za cenę 
jednostkową  w wysokości 80zł za wykoszenie 1 km pobocza drogi.

• Utwardzono kruszywem z recyklingu drogi gminne gruntowe na 
terenie m. Skoki ul. Dolna, Falista i Polna oraz na terenie gminy 
w miejscowościach: Potrzanowo ul. Smolarki, Lechlin - Grzybowo 
i Kakulinie. Transport kruszywa oraz jego rozgarnięcie wykonuje 
firma KRECIK ze Skoków wybrana również w wyniku udzielonego 
zapytania ofertowego, przeprowadzonego na początku roku.

• Dokonano odnowienia oznakowania poziomego (pasów drogowych 
i linii rozgraniczający) na drogach gminnych w m. Skoki oraz w miej-
scowości Lechlin. Zamontowano również tabliczki z nazwami ulic na 
terenach działek budowlanych w Potrzanowie i Sławie Wlkp. oraz na 

bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb uzupełniane jest  oznakowanie 
dróg gminnych. Usługę tą wykonują pracownicy gospodarczy Urzędu.

• Zakończono wiosenne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg 
gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy Skoki. Usługę 
wykonała firma SĘK- TRAS ze Skoków wybrana w wyniku przepro-
wadzonego postępowania przetargowego. Zakresem robót objęto 
drogi gminne na długości 99km. Cena jednostkowa za wyrównanie 
i uwałowanie 1m2 drogi wynosi ok. 0,10zł

rozpoczęTo prace 
związane z przebudową 

nawierzchni dróG
Od budowy kanalizacji deszczowej Zakład Instalacji Sanitarnych 

z Bliżyc rozpoczął przebudowę dróg na ul. Klonowej, Brzozowej i cz. 
Sosnowej w Skokach. W dalszej kolejności wykonany został krawężnik 
wraz ze ściekiem i podbudową kamienną pod nawierzchnię bitumiczną 
o grubości 8 cm. Łączna długość dróg do przebudowy wynosi 400m. 

Koszt tej inwestycji wg ceny osiągniętej w przetargu, w którym starto-
wało 4 wykonawców wynosi 432.482,08zł. Termin zakończenia robót 
został wyznaczony na dzień 15.09.2014

Adam Zdanowski

sołecTwo 
Godne wyróżnienia

Piękna świetlica i zadbane boisko to niewątpliwie zasługa sołtysa 
oraz mieszkańców Jagniewic. Pomalowana z zewnątrz elewacja, 
zadbany teren wokół świetlicy, zagospodarowane boiska sportowe ,a 
także wyznaczone miejsce na organizowanie ogniska służą integracji 
mieszkańców i są wizytówką wsi. Doceniając zaangażowanie i pracę 
lokalnej społeczności zakupiono na potrzeby wyposażenia boiska do 
piłki nożnej dwie bramki wraz z siatkami. Po złożeniu i wkopaniu 
bramek mieszkańcy rozegrali pierwszy mecz. 

Mamy nadzieję, że podjęte działania posłużą aktywizacji sportowej 
mieszkańców. Życzymy wielu ciekawych spotkań i owocnych rozgrywek.

Kinga Świder
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych 
w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej

I. Przetargi odbędą się w dniu 15 lipca  2014r. w godz. od 900 do 1115

L.p.
Oznaczenie nieruchomo-
ści wg ewidencji gruntów,

numer KW
Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wyso-

kość
wadium w zł

Miejsce i ter-
min przetargu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 762/8

o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejonie 
ul. Szkolnej ujawniona w 
KW P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec.
Księga wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń.

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 
(działka przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji polegającej na 
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z małym obiektem 
handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące,
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 
do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość okapu – max. 
4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku graficznym 
do decyzji o warunkach zabudowy

45.510,00 5.000,00
do dnia

11. 07. 2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

15.07.2014r.
o godz. 900

2. Działka nr 762/9
o pow. 0,0974 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW 
nr P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec. KW nie
wykazuje obciążeń

j.w. 45.510,00 5.000,00
do dnia

11. 07.2014r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

15. 07. 2014r.
o godz. 945

3. Działka nr 762/11
o pow. 0,0893 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W 
nr P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń

j.w 41.820,00 4.500,00
do dnia

11. 07. 2014r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

15. 07. 2014r.
o godz. 1030

4. Działka nr 762/3
o pow. 0,1334 ha
w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W 
nr P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń

j.w 57.810,00 6.400,00
do dnia

11. 07. 2014r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

15. 07. 2014r.
o godz. 1115

II. 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: 11 lipca 2014r. ( piątek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód 
wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.  

III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 15 lipca  2014 r. od godz. 
900  do godz. 1115 (wtorek) – 4 działki

IV. 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.

V. 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 uzbrojony jest  w sieć wodociągową. 

d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój 
nr 2  tel. (61)  8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

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

w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

I. Przetargi w dniu 16 lipca 2014 roku (środa) od godz. 900 – 1245

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji  gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)
z podatkiem 

VAT

Termin wpłaty wa-
dium i wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 858/27 o pow. 0,0625 ha. 

Księga Wieczysta PO1B/00057904/1 
SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

11.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

16.07.2014r.
o godz. 900

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

j.w.
35.055,00 3.800,00

do dnia 11.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 16.07.2014r.

o godz. 945

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

j.w.
35.055,00 3.800,00

do dnia 11.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 16.07.2014r.

o godz. 1030

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

j.w.
34.440,00 3.700,00

do dnia 11.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 16.07.2014r.

o godz. 1115

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

j.w.
33.456,00 3.500,00

do dnia 11.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 16.07.2014r.

o godz. 1200

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

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

obiektów budowlanych

39.360,00 4.200,00
do dnia 11.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 16.07.2014r.

o godz. 1245

II. Przetargi w dniu 17 lipca 2014 roku (czwartek) od godz. 900 do 1245

7. Działka nr 858/38 o pow. 0706 ha. 
Księga Wieczysta PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

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

obiektów budowlanych.
39.360,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 900

8. D z i a ł k a  n r  8 5 8 / 3 9  o  p o w. 
0,0704 ha. Księga Wieczysta nr 
PO1B/00057904/1  SR Wągrowiec.

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

obiektów budowlanych
39.360,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 945

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

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

obiektów budowlanych
39.360,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 1030

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

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

obiektów budowlanych
39.360,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 1115

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

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

obiektów budowlanych
39.360,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 1200

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

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

obiektów budowlanych
38.745,00

4.200,00
do dnia 14.07.2014r.

na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu 17.07.2014r.

o godz. 1245

III.  Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie – O/Skoki z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 

1. 11 lipca 2014 roku – piątek  ( przetargi w dniu 16 lipca 2014 roku  - środa)  
2. 14 lipca 2014 roku – poniedziałek  ( przetargi w dniu 17 lipca 2014 roku -czwartek) 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony 
jest do wzięcia udziału w przetargu.  
V.  Termin i miejsce przetargów

Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniach:
1. 16 lipca 2014 roku od godz. 900  do 1245  - środa ( 6 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 11.07.2014 roku )
2. 17 lipca 2014 roku od godz. 900 do 1245  -  czwartek  ( 6 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 14.07.2014 roku ) 

VI. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
VII. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 
przetargu,
c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój  nr 2 tel. (061)  8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek budowlanych położonych w Rościnnie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  

I. Przetargi w dniu 18 lipca 2014 roku (piątek) od godz. 900 – 1330

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoław-
cza w zł (brutto) 

z podatkiem 
VAT

Termin wpłaty 
wadium i wyso-

kość
wadium w zł

Miejsce i 
termin prze-

targu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 2/6

o pow. 0,0707 ha
Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec

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

32.595,00 3.500,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 900

2. Działka nr 2/7
o pow. 0,0686 ha.

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec

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

27.675,00 3.000,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 945

3. Działka nr 2/8
o pow. 0,0707 ha.

Księga Wieczysta nr
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

32.595,00 3.500,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 1030

4. Działka nr 2/9
o pow. 0,0955 ha.

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

38.745,00 4.000,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 1115

5. Działka nr 2/10
o pow. 0,0884 ha.

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 1200

6. Działka nr 2/11
o pow. 0,1022 ha.

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

41.205,00 4.200,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 1245

7. Działka nr 2/15
o pow. 0,0876 ha.

Księga Wieczysta nr 
PO1B/00056799/4              

SR Wągrowiec.

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

35.055,00 3.800,00
do dnia

15.07.2014r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

18.07.2014r.
o godz. 1330

II.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 58  90650006 0040 0400 0185 0022 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie – O/Skoki  z 
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 15 lipca 2014 roku – wtorek (przetargi w dniu 
18 lipca 2014 roku - piątek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać 
jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.  

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 lipca 2014 roku  od godz. 900  do godz. 1330  ( piątek 
)  - 7 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 15.07.2014 roku 

V. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VI. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a 
także przyczynę odwołania przetargu,

c) teren działek nie jest uzbrojony,
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działki nr 121/4 i nr 122/4

 położonej w Skokach przy ulicy Parkowej,  
 przeznaczonej pod inwestycję polegającą na budowie 

budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 z parkingami  

Oznaczenie
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów,

W skład sprzedawanej nieruchomości wchodzą:
-działka nr 121/4 o pow. 0,1775 ha,
-działka nr 122/4 o pow. 0,7825 ha.
Powierzchnia łączna sprzedawanej nieruchomości wynosi 0,9600 ha

Numer Księgi wieczystej Nieruchomość  ujawniona jest w K.W Nr PO1G/00036313/3 SR Wągrowiec jako własność Gminy Skoki. W/wym. księga wieczysta 
nie wykazuje obciążeń

Opis nieruchomości Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w północnej części miasta Skoki, przy ulicy Parkowej oraz w sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Wągrowiec stanowiącej fragment obwodnicy miasta. 
Dla działek nr 121/2 i nr 122/2 ( przed podziałem geodezyjnym na działki: 121/3, 121/4 oraz 122/3, 122/4 na podstawie decyzji Wo-
jewody Wielkopolskiego nr 4/2014 o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej) została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki decyzja nr 42/14 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni 
sprzedaży do 2000 m2

Warunki zabudowy Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr 121/2 i 122/2 określone 
decyzją  nr 42/14 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki:
I. Funkcja zabudowy: zabudowa usługowa,
II. Rodzaj zabudowy i zagospodarowania terenu – Budowa budynku handlowo-usługowego z parkingiem, budowa zjazdu, montaż 
pylonu i masztów reklamowych, wiat na wózki zakupowe wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną związaną z 
funkcją obiektu.
III. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego
1. nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości min. 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dr.woj. nr 196 oraz w odległości min. 
8,0 m od zew. krawędzi drogi powiatowej nr 1653 P – ul. Parkowej,
2. pow. sprzedaży – max. 2000,0 m2,
3. szer. elewacji frontowej – max. 50,0 m,
4. wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – max. 6,0 m,
5. dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowej max. 25o, wys. kalenicy do 10,0 m
6. wys. masztu i pylonu reklamowego max. 12,0m
7. wskaźnik wielkości zabudowy w stos. do wielkości działek – max. 25%,
III. Warunki dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. konieczność prowadzenia badań archeolog. podczas realizacji inwestycji,
2. konieczność uzgodnienia projektu i planu zagospodarowania terenu  z WWKZ w Poznaniu,
3. nakaz stosowania materiałów tradycyjnych.
IV. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
1. dostępność komunikacyjna do dr. woj. nr 196 poprzez zjazd na dz. 121/1, pełniący wyłącznie funkcję wyjazdu,
2. pełna obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej – ulicy Parkowej,
3. min. 40 miejsc postojowych na każde 1000 m2 pow. sprzedaży oraz min. 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
4. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – na warunkach ZWiK Skoki,
5. zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną z przyłączy na warunkach Polskiej Spółki Gazownictwa –RDG Chodzież-Czarnków i 
ENEA-Rejon Dystrybucji Gniezno

Wartość nieruchomości
obciążonej służebnością 
w zł

668.600,00 zł

Cena sprzedaży
z podatkiem VAT w zł

822.378,00 zł

Uwagi: Sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość obciążona zostanie:
1. służebnością dojazdu do dz. nr 1676 (boisko sportowe)
2. służebnością przesyłu na rzecz ZWiK w Skokach, z uwagi na przebieg wodociągu po terenie nieruchomości.

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 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa -  tel. (61) 8925-814 lub 815.
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CENy ZBóż I WARZyW
Obecnie (z dnia 13 czerwca 2014 r) ceny skupu zbóż na poziomie:  żyto 

na mąkę 550 - 570 zł/tona, pszenica na mąkę 760 - 775  zł/t, jęczmień na 
kasze do 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 800 zł/tona, pszen-
żyto do 680 zł/tona, jęczmień na paszę  do  750 zł/tona. Do ceny doliczyć 
VAT. Obecnie skup zboża jest niewielki. Zakłady mają pewne zapasy zbóż. 
Są głosy, że ceny skupu zbóż do żniw 2014 roku będą się jeszcze obniżać.

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, 
jęczmień 38 - 42 zł, pszenica 42-45 zł za 50 kg. Ziemniaki „stare” 1,0 - 1,2 zł, 
„młode” do 2,0 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
2,00-2,50 zł/kg, pietruszka, seler do 5,00 zł/kg,  ogórki do 3,00 - 4,00 zł/kg, 
pomidory 5,00 - 8,00 zł/kg. Truskawki 5,0 – 6,0 zł/kg, czereśnie 9 – 12 zł/kg. 
Jabłka 1,50 – 2,50 zł/kg. Jaja kurze 0,60 - 0,70 zł/szt.

CENy TUCZNIKóW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 16 czerwca 2014) – ok. 4,90 zł/kg plus VAT. 

Maciory do 3,60 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 CZERWCA 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. 650 - 700 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 – 5,36 zł/litr. Rok temu 
była cena ok. 5,45 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 900 zł/t, żyto 

średnio 650 zł za 1 tonę, pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień był w cenie do 700 
zł za tonę. Na okres żniw prognozowane są niższe niż obecnie ceny skupu 
zbóż. Jest to mało optymistyczne dla rolników planujących sprzedaż zboża 
w czasie żniw. Ma to związek z zapowiadającymi się dobrymi plonami zbóż. 
W ostatnich latach często w naszym rolnictwie spotykamy z tym, że jak jest 
czegoś więcej to zaraz spadają ceny skupu. Jeżeli tylko czegoś brakuje to 
ceny skupu wzrastają, a nawet importujemy to z zagranicy. Możliwe, że 
wyższe ceny skupu (podobne jak w 2013r) zbóż będą dopiero pod koniec 
2014 roku. Trudno też liczyć na wysokie ceny skupu rzepaku ozimego. Może 
się okazać, że najniższe ceny skupu rzepaku dostaną rolnicy nie posiadający 
umów kontraktacyjnych.

Cena skupu tuczników ok. 4,90. Rok temu wynosiła ok. 5,30 zł/kg plus VAT. 
Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – nasi producenci 
trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produkcji. Jednak ostatnio 
jest tendencja wzrostowa na ceny tuczników – raczej osiągnie ponad 5 zł/kg.

Podobne jak rok temu są ceny śruty sojowej i rzepakowej, koncentratów 
paszowych, otrąb, nawozów. Niższa jak rok temu jest cena oleju napędowego. 

Wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesienią 2013 r. 
(oraz wiosną 2014) rolnicy mogą składać do ARR tylko 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 zasiewom. 
Ostatnie opady deszczu bardzo poprawiły wegetację na polach. Jednak na 
wielu uprawach występuje zagrożenie chorobami grzybowymi – głównie 
mączniak i rdze w zbożach. Obecna pogoda sprzyja też wegetacji miotły 
zbożowej. W ostatnich dniach poprawił się stan upraw kukurydzy na ziarno.

W dniach od 15 maja do 21 czerwca br. w Biurach ARiMR młodzi  rolnicy 
mogli składać Wnioski o dotację tzw. „Młody Rolnik”, tj. o 100 tys zł. Na 
praktyczne działania w ramach PROW 2014 – 2020 rolnicy muszą jeszcze 
poczekać. Trwają procedury zatwierdzające ten program pomocowy.

Doradca Rolników - Stanisław Kida

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 działki budowlanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Brzeźnie   
I. Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2014r. (piątek) o godz. 1100

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena 
wywoławcza
w  zł (brutto)

Termin wpłaty                   
wadium 

i wysokość
wadium w zł

Miejsce  
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

 1.     Działka nr 66/15 o pow. 
0,0908  ha położona w 
Brzeźnie ujawniona w K.W.  
nr PO1B/00048134/6 SR 
Wągrowiec.
Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została decyzja Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki  Nr 87/09 o warunkach zabudowy z dnia 13.08.2009r. 
znak sprawy: RIGP 7331-1/77/09.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych ustalone w decyzji:
1/wys. zabudowy – budynki parterowe, maksymalnie z poddaszem użytkowym,
2/ wys. głównej kalenicy - max 10,5 m od poziomu terenu ,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
4/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 300 do 450, 
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych, 
5/wys. górnej krawędzi elewacji frontowej–wysokość okapu–max. 4,5m,
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na załączniku graficznym do 
decyzji o warunkach zabudowy

30.750,00 3500,00
do dnia

30.06.2014r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

04.06.2014r.
o godz. 1100

I. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. 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 30.06.2014r.
(poniedziałek). Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
III. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce byłej biblioteki w dniu 04 lipca 2014r. o godz.1100 (piątek)  
IV. 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.
V. 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 uzbrojony jest w sieć wodociągową, d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej 
i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (61)  8925-814 lub 815.
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W ingresie Arcybiskupa Polaka mianowanego na ten urząd 17 maja 
2014r przez Papieża Franciszka uczestniczyło liczne duchowieństwo, 
w tym Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore, po-
przednicy nominata abp. Henryk Muszyński i Józef Kowalczyk oraz 
40 biskupów, przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz 
władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń oraz rzesze wiernych.

Po mszy świętej odprawionej przez Prymasa Wojciecha Polaka 
uczestnicy uroczystości składali Mu gratulacje i życzenia owocnego 
pełnienia tak godnej funkcji, do których to życzeń przyłączyli się też 
skoccy bracia.

Wcześniej, bo 20 maja z pasterską wizytą w Skokach przebywał Pry-
mas Polski Arcybiskup Gnieźnieński Józef Kowalczyk, który skockiej 
młodzieży i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka w Antoniewie udzielił 
sakramentu bierzmowania,

Po uroczystościach ksiądz Prymas spotkał się z braćmi i siostrami 
„Kurkowego Bractwa Strzeleckiego” w Skokach.

Stanisław Grzegorzewski 

Aktualnie, związany z wągrowieckim mu-
zeum archeolog Marcin Krzepkowski prowa-
dzi prace eksploracyjne na terenie Skoków, 
a ściślej na terenie przy ulicy Wągrowieckiej. 
Tu udało się odkryć cmentarz,  który z trady-
cji ustnej znany był niektórym mieszkańcom 
jako tzw. Cholernik, czyli miejsce pochówku 
ofiar morowego powietrza. Takowe nawiedziło 
Skoki w pierwszym dziesięcioleciu XVII wie-
ku. Miejsce to  wskazał badaczowi miłośnik 
historii ziemi skockiej – Michał Kołpowski. 

Podczas niedawnej rozmowy Marcin Krzep-
kowski powiedział: „Cmentarz zlokalizowany 
przy ulicy Wągrowieckiej w Skokach odkryto 
podczas prac archeologicznych wyprzedzają-
cych budowę budynku mieszkalno-usługowe-
go. Dotychczas, na niewielkiej przestrzeni (150 
m2) odsłonięto blisko 80 grobów szkieleto-
wych. Większość zmarłych złożono w grobach 
pojedynczych, w jednym przypadku w jamie 
natrafiono na szczątki trzech osób ułożonych 
jedna na drugiej. Odkryty cmentarz funk-
cjonował zapewne przez kilkaset lat, o czym 
świadczą aż cztery warstwy grobów, często 
wzajemnie się przecinających i nachodzących 
na siebie. Najstarsze groby pochodzą z XV 
wieku, o czym świadczą znajdowane przy 

Bracia kUrkoWi ze skokÓW 
na UroczysTyM inGresie arcyBiskUpa 

MeTropoLiTy GnieŹnieŃskieGo pryMasa poLski 

WojciecHa poLaka
Skoccy Bracia Kurkowi Jan Kamiński, Michał Rosik i Stanisław Grzegorzewski 7 czerwca 2013r. uczest-

niczyli w uroczystościach objęcia przez Biskupa Pomocniczego Archdiecezji Gnieźnieńskiej Wojciecha 
Polaka urzędu Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski.

zmarłych denary średniowieczne (Władysław 
Warneńczyk 1434-1444). Dość liczny zbiór 
stanowią też monety z XV/XVI i XVI w. (Jan 
Olbracht, Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza). 
Sporym zaskoczeniem było odkrycie sześciu 
grobów należących najprawdopodobniej do 
XVIII-wiecznych żołnierzy rosyjskich, przy 
których znaleziono prawosławne dewocjo-
nalia. Na obecnym etapie badań wydaje się, 

co kryje się za płotem przy ulicy Wągrowieckiej?
Od 10 lat archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu prowadzą badania na terenie powiatu wągrowieckiego. Do naj-

ciekawszych odkryć zaliczyć można cmentarzysko ludności kultury łużyckiej sprzed 2500 lat w Łęgowie oraz osadę hutniczą w 
Kakulinie z II-III w. n.e. Badania czasów najnowszych dały efekt w postaci odkrycia miejsc pochówku mieszkańców Wągrowca 
wyznania ewangelickiego a także wojenne mogiły - w tym również zbiorowe - żołnierzy niemieckich.

że skocki cmentarz zaprzestano użytkować 
w XVIII w. Nie można jednak wykluczyć, iż 
chowano tu jeszcze ofiary kolejnej epidemii 
cholery w XIX w.”

Do tematu odkryć archeologicznych prowa-
dzonych na naszym terenie będziemy wracać 
w następnych wydaniach „Wiadomości Skoc-
kich”.

Iwona Migasiewicz
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poDrÓŻe kszTałcĄ
czyLi z Małej GMiny W WieLki ŚWiaT

oDsłona 6 
Potrzanowo – jedno z 27 sołectw należących do gminy Skoki, naj-

większa wieś powiatu wągrowieckiego. 29 i 30 maja zjechało do niej ok. 
270 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, uczestników projektu 
pn. „Z małej gminy Skoki w wielki Świat – cykl spotkań podróżniczych 
dla dzieci z gminy Skoki”. 

Organizator spotkań Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach 
zaprosiła młodych podróżników do świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Potrzanowie na spotkanie z kulturą,, sztuką i tradycją naszej „Małej 
Ojczyzny”. Przewodnikami w tym temacie były członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich w osobach: Anny Kaczmarek, Cecylii Kubiatowicz, 
Danuty Janecko, Danuty Laube, Jadwigi Załuskiej, Kazimiery Głazow-
skiej, Lucyny Nowickiej oraz  regionalistka Wiesława Surdyk – Fertsch. 

Panie z Koła  przygotowały warsztaty rękodzielniczo - kulinarne, pod-
czas których dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polegała kiedyś, 
a na czym polega dziś przynależność do Koła Gospodyń Wiejskich, 
zobaczyć co można zrobić z krepy, bibuły, skrawków materiału, sznurka, 
itp., spróbować odgadnąć gatunek ptaka, którego pióra można było nie 
tylko zobaczyć, ale i dotknąć, a także własnoręcznie wykonać kwiaty 
pałuckie oraz papierowe smoki. Młodzi podróżnicy mogli także spróbo-
wać swych sił w kuchni, gdzie pod czujnym okiem Pań zgłębiali tajniki 
wyrobu pierogów. Przepis na przepyszne ciasto autorstwa Pani Jadwigi 
pozostał dobrze strzeżoną tajemnicą, ale kunszt wałkowania ciasta 
i jego nadziewania adepci sztuki kulinarnej opanowali perfekcyjnie. 
Zwieńczeniem zmagań rękodzielniczo-kulinarnych była degustacja 
domowych pierogów oraz domowego kompotu. 

Pani Wiesława natomiast przeniosła się wraz z dziećmi w odległe 
czasy historycznych początków, by przybliżyć legendy i fakty mówiące 
o powstaniu Skoków oraz stolicy Wielkopolski – Poznania, pokazała 
i omówiła najciekawsze miejsca i zabytki naszego regionu, zdradziła 
ciekawostki dotyczące wielu miejsc znajdujących się na terenie naszej 

„eTno - WarszTaTy W BiBLioTece
cykL spoTkaŃ LUDoWycH DLa Dzieci z GMiny skoki” – cz.5(cd.)

gminy. Z przedszkolakami przygotowała krótkie inscenizacje legend 
o poznańskich koziołkach oraz o powstaniu herbu naszego miasta, 
zdradziła miejsce, w którym żyje największa w Europie kolonia nieto-
perzy, a także pokazała jak z małego strumyka „rodzi się” wielka rzeka.  

Zajęcia w Potrzanowie zwieńczyły cykl spotkań podróżniczych, pod-
czas których dzieci z terenów wiejskich gminy Skoki mogły zwiedzić 
ciekawe zakątki naszego globu, nie tylko te poza granicami kraju, 
ale również te poza granicami ich własnych posesji. Wszystko to było 
możliwe dzięki organizatorowi spotkań Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Skokach oraz współfinansowaniu projektu ze środków 
Unii Europejskiej.

Sylwia Popadowska

Malowanie, wycinanie, klejenie oraz lepienie z gliny to czynności, 
które dzięki warsztatowym zajęciom młodzi odkrywcy opanowali do 
perfekcji. Efektem ich zmagań stały się cztery makiety przedstawiające 
izby mieszkalne i obejścia domostw naszych przodków. 

Prace dzieci obejrzeć można w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Skokach przy ul. Rogozińskiej 1B. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy.

Sylwia Popadowska

Kolejne majowe spotkanie „etno-odkrywców” upłynęło pod znakiem prac manualnych. Dzieci miały okazję dokończyć rozpo-
częte 12 maja prace nad dawną izbą mieszkalną oraz przystąpić do prac nad zagrodą wiejską.
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Grupa artystyczna skoczki 
na Festynie „7 ryb”

Grupa Artystyczna Skoczki po raz kolejny zaprezentowała swój 
wokalno-taneczny kunszt reprezentując gminę Skoki podczas festynu 
„7 RyB”. 

Skoczny, radosny i utalentowany zespół mógł śmiało rywalizować ze  
słońcem, o to kto bardziej rozpromieni widownię. A słońca 8 czerwca 
2014 w centrum Rogoźna nie brakowało. Artystyczna pocztówka 
Skoków zabrzmiała utworami z dotychczasowego repertuaru uzupeł-
nionymi o nowe przeboje w rytmach reggae i gospel. Po raz pierwszy 
dzieci i młodzież wystąpiły pod nieobecność pani instruktor Małgosi, 
tym większą tremę przeżywali zastępujący ją Karina Olejniczak i Ma-
teusz Doniec(akompaniament). Skoczki jak zwykle dały radę. Gromkie 
brawa zebrały po prezentacji nowoczesnych układów tanecznych we-
dług choreografii instruktor Katarzyny Kędziory – Dukszty. Naczelny 
fotograf Jacek Dukszta jak zwykle był w pełnej gotowości. 

Dziękujemy Organizatorom Festynu: Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Rybacka „7 Ryb”, Gminie Rogoźno i Rogozińskiemu Centrum 
Kultury za zaproszenie i wspaniałą gościnę. Skoczan w imieniu GAS 
zapraszamy w niedzielę 29 czerwca 2014 na stadion w Skokach. Od 
godziny 16.00 zaśpiewamy i zatańczymy dla Państwa. 

biblioteka w skokach 
biblioteką pomysłów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach została wybrana 
jako miejsce do przeprowadzenia warsztatów pn.: „Zmień przestrzeń, 
aranżacja i design w bibliotece”. Organizatorem szkolenia 3 czerwca 
2014 była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. Warsztaty poprowadziły pracownice działu in-
strukcyjno - metodycznego WBK i CAK Justyna Stoltmann-Prędka 
i Magdalena Bzdawka. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i biblio-
tekarze bibliotek z powiatu wągrowieckiego.

Podczas kilkugodzinnego kursu omówione zostały wszystkie aspekty, 
które powinny zostać spełnione, aby stworzyć nowoczesną, przyjazną 
użytkownikowi bibliotekę. 

Wśród zagadnień  pojawiły się tematy związane z warunkami praw-
nymi inwestycji, pozyskaniem pozabudżetowych  środków na remont, 
rozbudowę lub budowę, inwentaryzacją stanu istniejącego, konsultacja-
mi społecznymi, nikt bowiem nie wie lepiej, czym dana przestrzeń po-
winna być, niż ludzie, którzy będą z niej korzystać. Dowiedzieliśmy się 
dlaczego warto współpracować z projektantami i architektami wnętrz 
i krajobrazu?, Jakie korzyści wynikają z konsultacji, dla biblioteki, dla 
bibliotekarzy jakie dla społeczności lokalnej i dla instytucji finansu-

jącej. Czym są: otwartość, atrakcyjność, wygoda i wielofunkcyjność, 
ergonomia w bibliotece. Jak zagospodarować otoczenie biblioteki, 
dobrać  światło i kolor czym jest sztuka ekspozycji. 

Każda biblioteka powinna mieć ducha miejsca. U nas Genius loci 
jest Parkur. Zachęca do skoków w przód, do pokonywania trudności, 
przełamywania barier, przekraczania samego siebie, rozwijania pasji. 

Wspaniałe szkolenie. Cieszymy się, że skocka nowoczesna biblioteka 
może być przykładem da innych. 

Opracowanie i przygotowanie warsztatów: Dział Instrukcyjno-Meto-
dyczny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu: Magdalena Bzdawka, Małgorzata Janiak, Magdalena 
Rusnok, Anna Sabiłło, Justyna Stoltmann-Prędka, Alicja Urbańska

Bibliotekarze z Parkuru

podziękowanie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach najserdeczniej 

dziękuje Państwu: Małgorzacie Florysiak, Magdalenie i Mikołajowi 
Kubickim oraz Irenie Kowalskiej za podarowane książki. Dary uboga-
ciły  i uatrakcyjniły księgozbiór biblioteki. Zachęcamy mieszkańców do 
zapoznania się z nową literaturą, do wypożyczania i czytania książek, 
i czasopism.

maciej – laureaTem 
FesTiwalu w bochni

W dniach od 20-22 maja odbył się VII Ogólnopolski Festiwal „In-
tegracja malowana dźwiękiem” w Bochni.

Naszą miejscowość reprezentował Maciej Kujawa, który pomyślnie 
przeszedł kwalifikacje z całego kraju. Wybrano 40 wykonawców, którzy 
brali udział w dwudniowych warsztatach z artystami: Anią Rusowicz, 
Markiem Piekarczykiem, Mateuszem Ziółko,prof. Wiesławem Ko-
masą. Wykonawcy zaprezentowali przygotowany repertuar. Jury pod 
przewodnictwem reżysera Krzysztofa Zanussiego doceniło i nagrodziło 
uczestników, którzy wystąpili na Gali Laureatów.

W kategorii „duety muzyczne” laureatami Nagrody Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego równorzędnie zajmując I miejsce zostali 
Maciej Kujawa i Piotr Majewski odbierając nagrodę z rąk przewod-
niczącego jury Krzysztofa Zanussiego.

Poza tym Maciej został nagrodzony przez Marka Piekarczyka (woka-
listy zespołu TSA oraz jurora The Voice of Poland), który ufundował 
mu dobrej klasy gitarę elektoakustyczną.

Gościem specjalnym na tym festiwalu była Anna Dymna i w nagrodę 
zaprosiła Macieja na gościnny występ do Krakowa, na festiwal im. 
Marka Grechuty.

Odbył się on 7 czerwca br. prowadzony przez Annę Dymną i Zbi-
gniewa Zamachowskiego oraz Cezarego Kosińskiego, a na scenie 
muzycznej zaśpiewali m.in. Ewa Bem, Mela Koteluk, Ania Rusowicz, 
Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Ernest Staniaszek. Maciej 
był przyjęty ciepłym aplauzem przez krakowską publiczność, oraz 
zdobył uznanie w oczach polskich artystów, między którymi miał 
zaszczyt wystąpić.

Fragment występu jest w internecie na you tube wpisując: Maciek 
i Piorek – Autsajder Kraków
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Gminna liga piłki nożnej 
2014

W dniu 05.06.2014 odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawi-
cieli drużyn z koordynatorem projektu. Do Gminnej Ligi Piłki Nożnej 
zgłosiło się 8 drużyn: Rościnno, Łosiniec, Potrzanowo, Lechlin, Sława 
Wlkp, Grzybowo, Kakulin, oraz Niedźwiedziny. 

Na spotkaniu wyznaczono terminy rozgrywek oraz boiska na których 
będą odbywać się mecze, ustalono sposób przygotowania spotkań, 
a także wyznaczono zasady sportowej rywalizacji. Szczegółowy termi-
narz spotkań znajduje się na stronie www.gmina-skoki.pl

niezaGrożony marsz 
„wełny do iV liGi”

W sobotę, 24 maja na meczu wyjazdowym przeciwnikami „Wełny” 
byli zawodnicy TP „Polonia” Piła. Spotkanie zakończyło się przegra-
ną naszej drużyny wynikiem 1:2 i jest pierwszym i mamy nadzieję, że 
ostatnim przegranym meczem skoczan w klasie okręgowej. Jednak 
jego wynik nie zakłócił porządku w Tabeli i po nim skocki Klub nadal 
plasował się na jej pierwszym miejscu. Tutaj czujemy się zobowiązani 
poinformować czytelników, że wynik ten nie oznacza spadku formy 
naszej reprezentacji, a jest rezultatem kontrowersyjnej pracy sędziego 
i wprowadzenia przez trenera na boisko mniej ogranych zawodników. 
Strzelcem bramki dla skoczan był Arkadiusz Dereżyński.

W niedzielę, 1 czerwca przed własną publicznością skoczanie zmie-
rzyli się z zawodnikami „Sokoła” Damasławek. Mecz ten ponownie 
pokazał zdecydowaną wyższość piłkarzy „Wełny”, a jego wynik to 
6:0 dla gospodarzy, na który złożyły się gole strzelone przez: Jakuba 
Ślósarczyka – 2, Arkadiusz Dereżyńskiego – 2 oraz Roberta Ludowicza 
– 1 i Jana Lisieckiego – 1. 

W sobotę, 7 czerwca na wyjeździe piłkarze „Wełny” rozegrali 
28 spotkanie sezonu, a naprzeciw nich stanęli zawodnicy „Poloni” 
Chodzież. Z tego spotkania zakończonego wynikiem 8:1 zawodnicy 
„Wełny” utrwalili swą pozycję zdecydowanego zwycięzcy w tabeli, 
a na wynik ten zdobywając kolejne bramki szczególnie zapracowali: 
Arkadiusz Dereżyński – 2, Paweł Smykowski – 2, Jakub Ślósarczyk – 1, 
Eryk Nadworny – 1, Krzysztof Gryszczyński – 1 i Mateusz Futro – 1.

W niedzielę 15 czerwca kolejny pokaz dobrej gry i swą przewagę nasi 
zawodnicy zaprezentowali na boisku przy ul. Parkowej w pojedynku 
z „Polonią” Jastrowie. Mecz zakończył się wynikiem 5:0 dla „Weł-
ny”, a strzelcami bramek byli Arkadiusz Dereżyński – 3 oraz Jakub 
Ślósarczyk i Mateusz Deminiak po 1.

Po tym meczu, będącym 29 meczem sezonu piłkarskiego 2013/2014 
„Wełna” z 76 punktami oraz 126 zdobytymi bramkami przy 24 bram-
kach straconych znajduje się na I miejscu tabeli.

I chociaż czeka ją jeszcze ostatni mecz z reprezentacją „Orła” Pęc-
kowo, to pozycja jej niczym już nie jest zagrożona.

Tak więc, gdy będziemy wydawać kolejny numer naszego miesięcz-
nika z przyjemnością będziemy informować o powrocie do IV ligi, 
a dzisiaj już awansem gratulujemy jej sukcesu i witamy w tej lidze.

Edmund Lubawy 

powiaTowa sparTakiada
Antoniewska młodzież reprezentowała Gminę Skoki na Letniej 

Powiatowej Spartakiadzie LZS.
W dniu 25.05.2014 w Kobylcu odbyła się X Letnia Powiatowa Spar-

takiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego.
W Spartakiadzie wzięły udział drużyny: ze Skoków, Gminy Wągro-

wiec, Mieściska, Gołańczy , Miasta Wągrowiec.

Młodzież oraz osoby dorosłe brały udział w następujących konkuren-
cjach: rzut beretem, podnoszenie ciężarka, jazda rowerem slalomem, 
rzut lotką, rzut do kosza, łowienie rybek na sucho, strzelanie piłką do 
bramki, rzut przedmiotami do celu. 

Grupa wychowanków z Antoniewa okazała się bezkonkurencyjna 
w większości konkurencji  zdobywając wysokie miejsca i tak:
Daria Różańska I miejsce - rzut beretem i III miejsce podnoszenie 
ciężarka
Oliwia Chmielak I miejsce jazda rowerem slalomem i II miejsce 
w rzucie beretem
Karolina Bawół I miejsce rzut lotką
Natalia Frąckowiak II miejsce rzut do kosza
Robert Blejwas II miejsce jazda rowerem slalomem
Ewelina Bańkowska III miejsce łowienie rybek na sucho
Ewelina Dampc III miejsce rzut do kosza
Ewelina Łuczak II miejsce rzut lotką oraz II miejsce strzelanie piłką 
do bramki
Sebastian Słomiński III miejsce rzut beretem
Patryk Korban II miejsce łowienie rybek na sucho oraz III miejsce 
tor przeszkód rowerem
Daniel Szarzyński I miejsce strzelenie piłką do bramki oraz I miejsce 
rzut do kosza.

W sumie wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie zdobyli 16 medali z czego: 4 za pierwsze miejsce, 6 za 
drugie miejsce i 6 za trzecie miejsce.

W rezultacie drużyna z Antoniewa uplasowała się wśród pozostałych 
drużyn na I miejscu uzyskując 223 punkty, Gmina Wągrowiec na drugim 
miejscu ze 164 punktami, na III miejscu drużyna z Mieściska, dalej 
z Gołańczy i z Miasta Wągrowiec.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !!!
Maja Białkowska-Gąsiorek

zbiGniew pieTrzak 
„mistrzem koła pzw a.d. 2014”

25 maja – kolejna niedziela 2014r i kolejne zawody wędkarskie orga-
nizowane przez Koło PZW nr 120 na jeziorze Rościńskim w Skokach. 

Tym razem, były to Zawody o Tytuł „Mistrza Koła”, w których 
uczestniczyło 19 wędkarzy, w tym dwóch juniorów.

Zgodnie z utrwalonym już „ceremoniałem” było losowanie miejsc, 
zajęcie stanowisk przez wędkarzy i kilkugodzinne połowy, których 
rozpoczęcie i zakończenie zasygnalizował wystrzał z pistoletu, a na 
ich zakończenie praca Komisji sędziowskiej w składzie: Wojciech 
Kłosowski, Jerzy Ślósarczyk i Andrzej Szymczak.

Zaskoczeniem, najpierw dla Komisji a następnie dla wszystkich 
uczestników były wyniki wędkowania osiągane przez zawodników, 
gdy okazało się, że „Junior” przerósł starych wyjadaczy wędkowania, 
ale o tym już za chwilę.

Najlepszy wynik zawodów w kategorii seniorów, łowiąc 14,08 kg ryb 
osiągnął Zbigniew Pietrzak. On też otrzymał największy puchar i tytuł 
„Mistrza Koła A.D. 2014”. Kolejne puchary oraz II i III miejsce w kate-
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gorii seniorów zdobyli: Marek Kubicki z 9.94 kg i Dariusz Bałażyk z 8,64 
kg złowionych ryb. Na następnych miejscach uplasowali się łowiąc: Jacek 
Dudek – 8,44 kg, Romuald Dudek – 7.38 kg, Andrzej Szymkowiak 7,36 
kg, Piotr Jaroszek – 5,76 kg, Piotr Babrakowski – 5,16 kg, Zbigniew 
Kujawa – 4,92 kg, Alojzy Pacholski – 4,68 kg, Mariusz Kielma – 4,56 kg, 
Piotr Nóżka – 4,34 kg, Karol Neumann – 3,86 kg, Hubert Radziński – 3,36 
kg, Marian Konrad – 2,20 kg i Piotr Konrad – 2,16 kg.

W kategorii juniorów I miejsce wraz z Pucharem Pamiątkowym 
zdobył Adrian Dudek, do siatki którego trafiło 11,02 kg ryb, a II 
miejsce z wynikiem 2,78 kg zajął Hubert Jaroszek.

Tak więc, pomijając podział na seniorów i juniorów i przyjmując 
jednolitą ogólną klasyfikację zawodników Adrian Dudek ze swymi 
11,02 kg złowionych ryb uplasował się na II miejscu. Tym samym 
pokonał swego ojca i nauczyciela Romualda i wielu „starych wyja-
daczy wędkowania”

Spotkanie nad jeziorem Rościńskim  zakończono przy kiełbasce 
z grilla przygotowanej tym razem przez członków wspomnianej Ko-
misji sędziowskiej.

Edmund Lubawy

zielonoświąTkowe 
sTrzelanie 

braci kurkowych
W niedzielę, 8 czerwca na strzelnicy w Antoniewie Kurkowe Brac-

two Strzeleckie w Skokach zorganizowało „Zielonoświątkowy Tur-
niej Strzelecki”.

W Turnieju w Strzelaniu z Kbks o Tytuł Zielonoświątkowego Króla 
Kurkowego (ograniczone do Braci Kurkowych) zwyciężył Krzysztof 
Jachna i on też zyskał tytuł Króla Zielonoświątkowego A.D.2014. II 
i III miejsce i Tytuł Pierwszego i Drugiego rycerza zdobyli Stanisław 
Grzegorzewski i Paweł Ślósarczyk.

W kolejnych, otwartych dla wszystkich konkurencjach punktacja 
przedstawiała się następująco:

W Strzelaniu z Kbks do Kura zwyciężył i Kura zdobył Krzysztof Przy-
kucki, II miejsce zajęła Maria Pacholska, a III miejsce Wiesław Szymaś.

W strzelaniu Zapadkowym z Kbks triumfował Przemysław Bagrow-
ski, II miejsce zdobył Michał Rosik, a trzecie Krzysztof Przykucki.

W Strzelaniu do tarczy Punktowej Pań zwycięstwem cieszyła się 
Irena Szymaś, a kolejne miejsca wywalczyły Halina Wojciechowska 
i Elwira Stoińska.

W Strzelaniu do tarczy Punktowej Panów I miejsce wywalczył Sta-
nisław Grzegorzewski, a II i III odpowiednio Stanisław Gołembowski 
i Ryszard Cibail.

W Strzelaniu do tarczy Punktowej Młodych Strzelców najlepszym 
strzelcem okazał się Kasper Grzegorzewski. II miejsce zdobył jego brat 
Albert Grzegorzewski, a III Artur Cibail. 

W Strzelaniu z wiatrówki do Tarczy Darczyńców na I miejscu 
uplasował się Krzysztof Jachna, na II Andrzej Tatara, a na III Hali-
na Wojciechowska.

W strzelaniu Czarnoprochowym zwycięzcą został Krzysztof Migasie-
wicz. II miejsce zdobył Tomasz Futro, a III Stanisław Gołembowski.

Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Stefan Kubiak.
Edmund Lubawy  

iV Turniej bocci 
w skokach

Dnia 07.06.2014r. w hali Gimnazjum w Skokach odbył się IV Turniej 
Bocci dla osób niepełnosprawnych o Puchar Dyrektora Gimnazjum. 
Udział wzięło 9 zespołów: „Start – Żurawinka” - Poznań, „Wymiata-
cze” - Poznań, „Zieloni”- Duszniki, „Aniołki” – Rogoźno, „Baran-
ki” – Owczegłowy, „Wesołe Misie1”, „Wesołe Misie2” – Katolickie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Skokach, „Skoczki1”, 
„Skoczki2” – Gimnazjum nr 1 w Skokach.

I miejsce „Start – Żurawinka” – Poznań,
II miejsce „Wymiatacze” – Poznań,
III miejsce „Skoczki 1” – Skoki,
IV miejsce „Skoczki2” – Skoki
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane 

przez: Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Skokach, Urząd Miasta i Gminy 
w Skokach, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe 
Misie”, Sklep Va-Bank p. Andrzeja Pilaczyńskiego. W trakcie roz-
grywek można było odwiedzić stoisko profilaktyczne tematycznie 
związane z uzależnieniami, gdyż nasza szkoła uczestniczy w kam-
panii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczestnicy mogli 
również skorzystać z poczęstunku, za który dziękujemy: Piekarni 
„EMKA” p. Krzysztofa Migasiewicza, p. Iwonie Migasiewicz, p. 
Justynie Kujawie – sklep w Rościnnie, p. Natalii Nowakowskiej, 
p. Krystynie Skarupa, p. Małgorzacie Zaganiaczyk, p. Małgorzacie 
Adrych, p. Iwonie Dziabas, p. Renacie Kopydłowskiej, p. Barbarze 
Frąckowiak, p. Aleksandrze Łączyńskiej, p. Marii Krawczyk.

W przygotowaniu i prowadzeniu zawodów pomogli nam: Dy-
rektor Gimnazjum p. Wiesław Sierzchuła, p. Hanna Węglewska, 
p. Paulina Kmieć, p. Danuta Urbanowicz, p. Hanna Trąbka, p. 
Violetta Matuszczak, p. Wiesława Hauke, zespół „Roses”, p. 
Przemysław Bogunia, p. Piotr Szymaś, p. Michał Nowakowski. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 
w przygotowanie zawodów.

Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Młodzież miała możli-
wość sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności sportowych, 
a przy tym aktywnie spędziła czas w gronie kolegów i przyjaciół.

Alicja Nowak

Vi laTo z przewodnikiem 
w puszczy zielonka 2014

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnych 
weekendowych rajdów i wyjazdów promocyjnych oferowanych przez 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

To już 6 edycja tej imprezy organizowanej przez Gminy Członkow-
skie Związku tj.: Czerwonak, Kiszkowo, Murowaną Goślinę, Pobie-
dziska, Skoki i Swarzędz.

Tegoroczne imprezy turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe i au-
tokarowe dadzą możliwość dogłębnego poznania Puszczy Zielonka – 
największego i najbardziej naturalnego kompleksu leśnego w okolicach 
Poznania – wszystkie odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 
W wyznaczonych miejscach w każdy wakacyjny weekend będą na Pań-
stwa czekali kierownicy tras, regionaliści, którzy poprowadzą imprezy. 
Pogoda zapewniona, zabieramy dobry humor. 

Dokończenie na str.18
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HARMONOGRAM IMPREZ 
LATA Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZy ZIELONKA:

29 czerwca (niedziela) – bieg przełajowy – Cross Dziewicza Góra 
(Owińska),
6 lipca (niedziela) – maraton rowerowy MTB – Binduga (Murowa-
na Goślina),
13 lipca (niedziela) – spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym „Puszcza 
Zielonka” (Pobiedziska),
20 lipca (niedziela) – rajd rowerowy turysty czytelnika (Murowa-
na Goślina),
27 lipca (niedziela) – rajd Nordic Walking (Owińska), 
3 sierpnia (niedziela) – rajd rowerowy po Szlaku Kościołów Drewa-
nianych,
9 sierpnia (sobota) – wyjazd promocyjny na Szlak Kościołów Drew-
nianych (Poznań),
17 sierpnia (niedziela) – rajd rowerowy „Powrót do przeszłości” 
(Murowana Goślina),
23 sierpnia (sobota) – triathlon Czerwonak (Owińska),
24 sierpnia (niedziela) – rajd Nordic Walking fitness (Dąbrówka Ko-
ścielna),
31 sierpnia (niedziela) – bieg – 625 lecie Murowanej Gośliny (Muro-
wana Goślina). 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, 
a szczegółowy program znajduje się w kalendarzu imprez na stronie 
www.puszcza-zielonka.pl oraz www.facebook.com/RajdyTurystyczne

SERDECZNIE ZAPRASZAMy !!!

Dokończenie ze str. 17 dzień mamy
W piątek 23 maja po południu w przedszkolu zrobiło się bardzo, 

jak na przedszkolne warunki, tłoczno. A wszystko za sprawą dzieci, 
które przyprowadziły swoich rodziców na uroczystość z okazji ich 
święta Uroczystość tą w sposób szczególny przeżywały zarówno dzieci, 
jak i rodzice. 

Przedszkolaki recytowały okolicznościowe wiersze, wyrażając w ten 
sposób swoje uczucia przywiązania, miłość, szacunek i wdzięczność za 
trud wychowania. Nie zabrakło piosenek o tematyce rodzinnej. Dzieci 
zaprezentowały również umiejętności taneczne. Podczas występów 
słowno - muzycznych adresowanych do rodziców na twarzach mam i ta-
tusiów gościł uśmiech, a czasem wzruszenie. Przedszkolaki w podzięce 
podarowały rodzicom własnoręcznie wykonane laurki i upominki oraz 
zaprosiły na słodki poczęstunek. Było słodko miło i wesoło.

M. Futro

Festyn rodzinny
Piękna pogoda, wspaniała zabawa, uśmiechnięte twarze dzieci oraz 

rodziców to obrazki, które można było zauważyć podczas Festynu 
Rodzinnego, jaki odbył się 23 maja na terenie naszego przedszkola. 

Dzieci miały do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię, kuleczkowo, malo-
wanie twarzy i wiele innych atrakcji, z których korzystały bez wytchnie-
nia. Zabawę umilały postacie z ulubionych dziecięcych bajek, które 
zachęcały rodziców do udziału wraz ze swoimi pociechami w różnych 
konkurencjach, zabawach i tańcach integracyjnych przy muzyce. Ro-
dzice na chwilę mogli wyjść ze swej roli i poczuć się jak dzieci.

W naszym Przedszkolu główną misją jest owocna współpraca 
z rodzicami. Są oni postrzegani, jako partnerzy i sojusznicy w pracy 
wychowawczo-dydaktycznej. Niezmiernie ważna jest także integracja 
rodzin i ich zaangażowanie wkładane w rozwój dzieci. Dlatego nie-
zmiernie cieszy fakt, że rodzice z wielką energią i zapałem włączyli się 
w przygotowanie pikniku. Dzięki ich dobroczynności, i pomocy wszyscy 
mogli się wspaniale bawić. Rodzice stanęli na wysokości zadania przy 
wydawaniu napojów, słodyczy oraz podczas sprzątania placu zabaw 
po skończonej zabawie.Dzięki ich pomocnej dłoni organizacja festynu 
przebiegła sprawnie, bez żadnych komplikacji.

Przedszkole dziękuje wszystkim rodzinom za liczne przybycie 
i wspólną zabawę.

M. Futro

wycieczka do poznania
W dniu 26 maja grupa 4-latków wraz z wychowawczynią Wiesławą 

Koralewską-Putz uczestniczyła w wycieczce do Poznania. Byliśmy 
w manufakturze cukierków i lizaków gdzie poznaliśmy sekret powsta-
wania karmelu potrzebnego do zrobienia pysznych cukierków i lizaków 
oraz samodzielnie wykonywaliśmy własne lizaki, które zabraliśmy 
oczywiście do domu. Radości było co niemiara:)

27-28 września 2014 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa Murowana Goślina

BILETY
do nabycia od 1 lipca

SZCZEGÓŁY 
www.facebook.pl/XMemorialGolasia

INFORMACJA TELEFONICZNA: 
61 811 23 36, 61 811 88 48

Gość specjalny: 
brazylijski siatkarz GIBA

X SIATKARSKI 
MEMORIAŁ
im. Arkadiusza Gołasia
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W drodze powrotnej do Skoków byliśmy w MC DONALDZIE gdzie 
również spędziliśmy przyjemnie czas.

Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
W. Koralewska-Putz

wycieczka
Dnia 16.05.2014r. dzieci z grupy pani Agnieszki Serafin i Wiesławy 

Paczyńskiej wybrały się na wieś, do Łagiewnik Kościelnych. Dzieci 
odwiedziły gospodarstwo pana Dariusza Jurka, muzeum przy Szkole 
Podstawowej oraz kolegów z „zerówki”. Pan Darek pokazał dzieciom 
maszyny rolnicze, które bardzo się podobały, szczególnie chłopcom, 
którzy siedząc w traktorze wyobrażali sobie, że go prowadzą. W czasie 
zwiedzania gospodarstwa z chlewni zaczęły nieśmiało wychodzić małe 

świnki. Dzieci musiały zachowywać się bardzo cicho, żeby ich nie 
przestraszyć. Oglądały również stary ul, w którym mieszkały kiedyś 
pszczoły. Najbardziej podobało się im nakrycie głowy pszczelarza, 
które chętnie przymierzały. Z daleka przyglądały się ulom z pszczołami, 
oraz gołębiom, które również znalazły sobie miejsce w tym gospodar-
stwie. Następnie dzieci odwiedziły kolegów z ”zerówki”, mieszczącej 
się w szkole podstawowej. Wspólnie z dziećmi odgadywały zagadki 
i rysowały postacie bajkowe. 

Dyrektor szkoły pan Andrzej Szprywa zabrał dzieci w czasy historycz-
ne. Opowiadał i pokazywał dawne maszyny, które pomagały rolnikom 
w pracy na polu i w gospodarstwie. Dzieci odwiedziły również chatę, 
w której znajdują się różne stare sprzęty użytku domowego i rze-
mieślniczego. Wspólnie z przedszkolakami ze szkoły w Łagiewnikach 
Kościelnych bawiły się na placu zabaw i zajadały się pysznymi lodami. 
Niestety przyszła pora powrotu do przedszkola, gdzie czekali już 
ukochani rodzice.

W. Paczyńska

Festiwal piosenki przedszkolnej
15 maja odbył się XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkol-

nej „Damasławek 2014”, w którym uczestniczyły dzieci z naszego 
przedszkola. Patrycja Skwierzyńska wystąpiła z piosenką „Maszeruje 
Wiosna”, Julia Szewczyńska z piosenką  „Przyjaciel”, a Mikołaj Załęski 
zaśpiewał piosenkę  „Jak nie kochać psa?”

Zabawa podczas Festiwalu była udana a wrażenia ogromne, tym 
bardziej, że Patrycja zakwalifikowała się do „Złotej piątki”, a Mikołaj 
otrzymał wyróżnienie i nagrodę „Głosu Wągrowieckiego”. Serdecz-
nie gratulujemy.

A. Serafin

powiatowy przegląd teatrzyków 
dziecięcych

Dnia 29.05.2014 r. grupa 6-latków pani Wiesławy Paczyńskiej brała 
udział w „Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych” w Łeknie. 
Dzieci przedstawiły przygotowane wspólnie z wychowawcą przedsta-
wienie pt. „Cukierki”. Oglądały również przedstawienia przygotowane 
przez inne grupy przedszkolne. 

W. Paczyńska

antarktyka – tam gdzie ptaki 
noszą fraki

W piątek, dnia 16 maja przedszkolaki z Jabłkowa w ramach reali-
zacji projektu pt. „Projekt z małej gminy Skoki do wielkiego świata” 
po raz kolejny przeniosły się w wyobraźni w daleki świat. Tym razem 
naszym gościem był Pan Mikołaj, który zabrał nas na Antarktykę. Pięk-
ne zdjęcia i slajdy oraz odgłosy zwierząt przybliżyły nam jak wygląda 
życie w tamtym zakątku świata. Mogliśmy podziwiać między innymi 
piękną fokę Adelę i Wedelę, lamparta morskiego oraz słonia mor-
skiego. Usłyszeliśmy także odgłosy, jakie wydają żyjące tam zwierzęta. 

Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii – bibliotekarce z Biblioteki Pu-
blicznej im. E. Paukszty w Skokach za kolejne odwiedziny w naszym 
przedszkolu i wspaniałe podróże w różne, wspaniałe i niezapomniane 
miejsca na świecie.

Agnieszka Kokowska

spotkanie z pszczołami
16 maja 2014r. do przedszkola w oddziale w Rejowcu zawitała 

pszczelarka, która poprowadziła zajęcia o życiu i hodowli pszczół. 
Powiedziała jak zachować się gdy gonią nas te owady, jak zapobiegać 
ich atakom i ukąszeniom oraz co zrobić gdy użądli nas pszczoła oraz 
wyciągnąć żądło i co przyłożyć do tego miejsca. Przedszkolaki miały 
okazję obejrzeć pszczoły pod mikroskopem, zobaczyły również żywą 
królową – matkę oraz smakowały miodek. Dzieci mają to szczęście, 
że to właśnie ich pani Ania Kądziela jest tym pszczelarzem i od 15 lat 
zajmuje się tym hobby, obecnie mając ponad 30 rodzin pszczelich – uli. 
Dzieci były pod dużym wrażeniem w jakim stroju pracuje pszczelarz 
i jakich używa narzędzi. Dowiedziały się, że jest to bardzo trudna 
i niebezpieczna praca.

słodka wycieczka do poznania
Słonecznego poranka 20 maja 2014 r dzieci z oddziału w Rejowcu 

wybrały się na wycieczkę do Poznania. Czekała nas Wielka Słodka 
Przygoda – pokaz ręcznej produkcji słodyczy na Starym Rynku 
w Słodkim Czary Mary. 

Po przybyciu na miejsce nasze zdziwienie okazało się ogromne gdyż 
nie spodziewaliśmy się tylu przepięknych lizaków i cukierków. Na 
sam widok tylu kolorowych pyszności wszystkim leciała ślinka i przez 
chwilę mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w bajce. Panie przywitały nas 
bardzo serdecznie i rozpoczęły pokaz od wylania karmelu na stolnice 

wyjazd do centrum rozrywki 
„wesoła minka”

W poniedziałek 09.06.2014r.dzieci z Przedszkola Samorządowego im. 
Kubusia Puchatka w Skokach wybrały się na „wycieczkę niespodzian-
kę”. Dzieci autokarem pojechały do Wągrowca. Całą drogę zastana-
wiały się dokąd też Panie chcą je zabrać. Gdy wreszcie dotarliśmy na 
miejsce przedszkolakom „zaświeciły się oczy”. Przyjechaliśmy bowiem 
do centrum rozrywki „Wesoła Minka”. 

Po bardzo serdecznym przywitaniu Panie zaprosiły nas do wspólnej 
zabawy. W tym „bajkowym” miejscu  mieliśmy do dyspozycji trzypię-
trową konstrukcję zabawową, a w niej labirynty, ruchome pomosty, 
zjeżdżalnie, baseny z piłkami, samochody, piłki do skakania i wiele 
innych zabawek. Zabawy przebiegły w bardzo wesołej i radosnej at-
mosferze. Dzieci miały okazję aktywnie spożytkować swoją energię, 
ćwiczyć koordynację wzrokowo – ruchową, umiejętności manipulacyjne 
oraz integrować się z rówieśnikami. Do przedszkola wróciliśmy bardzo 
zmęczeni ale w znakomitych humorach. Było super!!!

R. Martyńska

Dokończenie na str.20
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w specjalną ramkę. Następnie dodały barwniki: zielony, żółty, fioletowy 
i połączyły je w kolorowy dywanik po czym zrolowały i skręcały jak 
sznurek. Potem zostaliśmy zaproszeni do samodzielnego wykonania 
pysznych lizaczków które otrzymaliśmy w prezencie. Na koniec panie 
wręczyły nam dyplom za wzięcie udziału w karmelowych warsztatach. 

To nie był jednak koniec naszej wycieczki. Ponieważ zbliżała się go-
dzina 12.00 wyruszyliśmy na Stary Rynek pod Ratusz żeby odwiedzić 
POZNAŃSKIE KOZIOŁKI. 

kochanej mamie…
Dzieci z naszego przedszkola  postanowiły uroczyście uczcić ob-

chody Dnia Matki. Ten wyjątkowy dzień odbył się w Jabłkowie 21 
maja. Dzieci zaprezentowały się przed zebranymi gośćmi w krótkim 
programie artystycznym.  Przedszkolaki tańczyły, recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki . Po zakończeniu części artystycznej każda z mam 
otrzymała własnoręcznie wykonaną  przez dziecko laurkę. Następnie 
korzystając z uroków wiosennej, majowej pogody mogliśmy wspólnie 
spędzić czas na powietrzu. 

Paulina Nowak 

ii olimpiada sportowa 
przedszkolaków 

27 maja, gdy tylko zaświeciło słońce wszyscy zabraliśmy się do 
pracy. Wykorzystując atut naszego obiektu sportowego w Łosińcu 
przygotowaliśmy II Olimpiadę Sportową dla Przedszkolaków. W 
myśl powiedzenia „czego mały Jaś się nie nauczy, tego duży Jan nie 
będzie umiał” chcemy przyczynić się do jak największego rozwijania 
sprawności ruchowej u dzieci już od najmłodszych lat. Nad przebiegiem 
zmagań sportowych z tęczowego olimpu strzegły porządku dwie panie: 
pani wicedyrektor przedszkola Agnieszka Skraburska oraz pani Justyna 
Korczak- Sękowska , nauczyciel przedszkola.

Olimpiada rozpoczęła się od przywitania gości przez Panią Prezes 
Sławomirę Kędziorę, która jednocześnie jest Dyrektorem naszego 

Dokończenie ze str. 19

przedszkola. Następnie tradycyjnie nastąpiło zapalenie znicza olim-
pijskiego przez panią Prezes i odśpiewanie przez dzieci hymnu przed-
szkola. Swoją obecnością zaszczycił nas sam Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Pan Tadeusz Kłos wraz z Panią Sekretarz Blanką Gaździak 
oraz Panią Kierownik Referatu Oświaty Beatą Nowak- Szmyra. Pan 
Burmistrz wygłosił krótkie przemówienie, po czym przekazał na rzecz 
wszystkich oddziałów przedszkolnych zabawki. Po uroczystym ślubo-
waniu przez dzieci dumne i przejęte nasze przedszkolaki z oddziałów 
Jabłkowo, Rejowiec i Łosiniec rozpoczęły rywalizację sportową. Ducha 
sportowego, radość z aktywności, systematycznego treningu pokazały 
w grupowych „tańcach wygibańcach”. Można powiedzieć że pokazały 
doskonały syndrom bajkowego Króla Juliana „Wyginaj śmiało ciało”. 
Dzieci uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych tj. bieg 
między pachołkami z workiem na głowie, bieg między pachołkami 
z tacą i kubeczkiem z wodą, skoki na skakance, skoki w workach, rzut 
piłką lekarską, rzut w dal piłką tenisową, bieg z jajkiem na łyżce, skoki 
na piłce, strzelanie gola do bramki, tor przeszkód, bieg ze związanymi 
nogami, taczka. Komisja sędziowska po każdej konkurencji zapisywała 
punkty z których wyłoniono zwycięzców . Chęci walki, oraz przestrze-
gania sportowych zasad fair play – nasi mali zwycięscy otrzymali laury 
w postaci medali. Wszyscy goście, rodzice nagrodzili gromkimi brawami 
wszystkich małych sportowców nie tylko zwycięzców. W czasie trwania 
olimpiady dzieci wraz z rodzicami mogły korzystać z takich atrakcji jak: 
malowanie twarzy, słodki poczęstunek na świeżym powietrzu, a także 
smaczne kiełbaski serwowane prosto z grilla. Słodką niespodzianką 
uświetniającą naszą olimpiadę był specjalnie przygotowany duży sma-
kołyk – tort. Niebiańską słodycz sprawiedliwie podzielili dwaj mistrzo-
wie ceremonii pani Prezes z panem Burmistrzem, wszyscy zajadając 
„pychotkę” regenerowali siły ducha i ciała. Gdy słońce skłaniało się „ ku 
zachodowi” wybiła 14- ta wzgórze Łosinieckiego Olimpu wypełniło się 
błogostanem ciszy i spokoju. Wszyscy udali się z poczuciem spełnienia 
do swoich domów. „Koniec wieńczy dzieło” jak mawiali starożytni. 
Szczególne podziękowania składamy Pani Sołtys wsi Łosiniec za umoż-
liwienie korzystania z obiektu. Ponadto ogromne podziękowania należą 
się Wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji naszej 
imprezy, pani wicedyrektor, wszystkim nauczycielom przedszkola oraz  
pracownikom obsługi, bez których Olimpiada nie mogłaby dojść do 
skutku. Ogromne podziękowania składamy sponsorom nagród, którzy 
pragną pozostać anonimowi. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do przygotowania olimpiady.

Justyna Korczak-Sękowska

ruszył projekT
„Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży”
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie w partnerstwie 

z Gminą Skoki realizuje projekt „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 
sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Skoki w 2014r.”. 

W ramach projektu dziewczęta i chłopcy w wieku 7 – 16 lat z Gminy 
Skoki mogą uczestniczyć w bezpłatnych, zajęciach pozalekcyjnych, 
sportowo – rekreacyjnych, które odbywają w Szkole Podstawowej 
w Jabłkowie filia Lechlin. Głównym celem przedsięwzięcia jest upo-
wszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej 
gminy, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiega-
nie uzależnieniom wśród uczestników, zapewnienie alternatywnych 
i zdrowych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie pożądanych 
zachowań i postaw uczniów.

Joanna Tomczak
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matka i córka – naturalna więź
W okresie od stycznia do maja 2014r. w Szkole Podstawowej w Jabł-

kowie filia Lechlin odbyły comiesięczne spotkania dla każdej mamy 
i jej córki, które szukały sposobu na spędzenie ze sobą aktywnie czasu. 
Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych od 
16:00 do 18:00 i składały z dwóch części. Jedna część była poświęcona 
aktywności fizycznej (fitness, nordic walking), druga część to zajęcia 
teoretyczno – praktyczne, które dotyczyły tematyki zawartej w haśle 
spotkania. Udział w spotkaniach był bezpłatny. Celem przedsięwzięcia 
było propagowanie zdrowego stylu życia, wskazanie na potrzeby budo-
wania bliskich więzi z dzieckiem, wdrażanie do nabycia umiejętności 
spędzania wolnego czasu matki z córką w sposób aktywny, rozbudzenie 
zainteresowań i potrzeb rekreacyjnych zarówno wśród uczennic, jak 
i matek oraz integracja międzypokoleniowa rodziny – nawiązanie 
i utrwalanie przyjacielskich stosunków między matkami i córkami. 
Program akcji obejmował następujące spotkania:

„Fit mama = fit dziecko” – 20.01.2014r.
„Jaka matka, taka córka” – 24.02.2014r.
 „Stylowa mama, stylowa córka” – 24.03.2014r.
„Polka dba o siebie” – 09.04.2014r.
„Moja Mama jest wyjątkowa” – 26.05.2014r. 
Zakończone przedsięwzięcie utwierdziło wszystkie uczestniczki 

w przekonaniu, że relacja matki i córki od samego początku ma w sobie 
coś szczególnego ze względu na tożsamość płci. Wspólne spotkania 
dały obu stronom wiele radości, były odzwierciedleniem łączącej je 
silnej więzi i okazją do uzyskania wsparcia, zrozumienia. Okazało się, 
że praca nad relacjami pomiędzy matką i córką może być niezmiernie 
przyjemna dla obu stron.  Z pewnością serdeczne i pełne szacunku 
relacje zaowocują udanym życiem osobistym córki i przyjaźnią z matką. 

Podsumowując zakończone przedsięwzięcie dziękuję serdecznie 
wszystkim Mamom i ich Córkom za aktywny udział w zaplanowanych 
spotkaniach. Dziękuję również wszystkim zaproszonym gościom, 
którzy wsparli realizowane działania oraz osobom, które pomogły przy 
organizacji projektu. 

Joanna Tomczak

polska biega 2014
Dziesiąty weekend Polska Biega za nami! Akcja powstała z pasji do 

biegania, potrzeby aktywnego spędzania czasu i zachęcenia innych do 
aktywności fizycznej. 

W tym roku bieg został zorganizowany 23 maja o godz. 10:00 
w Szkole Podstawowej w Jabłkowie. Na różnych dystansach biegały 

przedszkolaki, uczniowie klas I – III, uczniowie Oddziału dla Dzieci 
Niepełnosprawnych z Pawłowa Skockiego, uczniowie klas IV – VI, 
a także nauczyciele i pracownicy. 

Łącznie przeszło sto osób. Wszyscy uczestnicy ukończyli wyznaczoną 
trasę, zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami, a organizatorzy zadbali 
o napoje i słodki poczęstunek. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę. 
Joanna Tomczak

najlepsze w powiecie 
wyniki sprawdzianu 

Wbrew wielu niesprawiedliwym opiniom mamy przyjemność zako-
munikować, iż osiągnęliśmy jeden z najwyższych wyników sprawdzianu 
wśród 26 szkół w powiecie wągrowieckim, wyprzedzając gminy Wągro-
wiec, Mieścisko, Gołańcz, Damasławek, Wapno. Byliśmy lepsi także 
od większości szkół w Wągrowcu. Uzyskaliśmy wynik 25.64 (miasto 
Wągrowiec 24,39, powiat 23,64, województwo wielkopolskie 25,17, 
okręg północno-zachodni 25,16 i kraj 25,8).

Do sprawdzianu szóstoklasistów, który odbył się 1 kwietnia 2014 r. 
przystąpiło w naszej szkole 79 uczniów.  Zestaw  zadań w wersji stan-
dardowej rozwiązywało  77 uczniów, a w arkuszach dostosowanych 
– 2 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających 
poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za 
poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 
punktów. Sprawdzian najlepiej napisali: Julia Kwapińska (38pkt), Piotr 
Kawczyński (37pkt), Martyna Frąckowiak (37pkt), Weronika Rojtek 
(37pkt) i Eliza Załęska (37pkt). 

Warto wspomnieć, iż tendencja rozwojowa szkoły od kilku lat jest ro-
snąca, nasze wyniki są najczęściej równe wynikowi standaryzowanemu, 
co oznacza, że nie odbiegamy od średniej krajowej. Naszym Uczniom 
gratulujemy wyników, które są potwierdzeniem wysokiej jakości pracy  
i owocem wspólnego sukcesu. Gratulujemy także tym, którzy osiągnęli 
sukces na miarę własnych możliwości i adekwatny do wkładu pracy. 

Owoc trudu ludzkiego
nie zawsze jest oczekiwaną miarą rzeczy,
zawsze porusza emocje,
jeśli wzbudza refleksję -
znak, że jest trafnym owocem.

Renata Stróżewska

GraTulacje dla dyrekTora 
wiesława berendTa!

Serdecznie gratulujemy pomyślnego wyniku konkursu na stanowisko 
Dyrektora Szkoły i możliwość dalszego kierowania Naszą Placówką.

Dobrze wiemy, z jakim trudem i zapałem wykonywał Pan swoje do-
tychczasowe obowiązki, dlatego dziękujemy za wytrwałość i życzymy 
dalszych sukcesów  i wzajemnej współpracy.

Grono Pedagogiczne i pracownicy obsługi

dzień dziecka
2 czerwca dzieciom z naszej szkoły zorganizowano prawdziwe święto. 

Dzięki inicjatywie Rady Rodziców i nauczycieli była kontynuowana 
wieloletnia tradycja organizowania obchodów Dnia Dziecka w szkole.  
W tym roku przybrał on formę festynu, podczas którego najmłodsi pod 
opieką nauczycieli i wychowawców bezpiecznie i przyjemnie spędzili 
dzień, korzystając z wielu atrakcji. Przed wyczerpującym i stresującym 
okresem końca roku szkolnego uczniowie mogli się odprężyć, zaży-
wając ruchu na świeżym powietrzu, a także biorąc udział w różnych 
konkurencjach i zawodach sportowych. 

Najwięcej emocji wzbudziły turnieje piłki nożnej i siatkowej roz-
grywane między klasami. Starannie dobrane wcześniej reprezentacje 
zmierzyły się w kilku rozgrywkach, a mecze sędziowane przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego zakończyły się uroczystym wręczeniem 
pucharów i dyplomów, z których zwycięzcy, wychowawcy i przygoto-
wujący nauczyciele są bardzo dumni. Miłośnicy wspinaczek korzystali 
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z dmuchanych zamków, inni przeciągali linę lub ścigali się w ogrom-
nych rozmiarów płetwach. Na wszystkich czekał poczęstunek, słodkie 

przekąski, napoje i lody. Pełne wrażeń i zadowolone dzieci pod opieką 
nauczycieli bezpiecznie wróciły do szkoły, aby podjąć ostatni wysiłek 
przed końcem roku szkolnego.

bal szóstoklasistów
Kończący szkołę szóstoklasiści po raz pierwszy uczestniczyli 

w prawdziwym balu. W zorganizowanej przez rodziców zabawie wzięli 
udział uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne. Absolwenci spędzili 
czerwcowe popołudnie przy dźwiękach muzyki, bawiąc się doskonale. 
Było to jedno z ostatnich spotkań w zespole, w którym przebywali przez 
sześć długich lat. W oku niejednego nastolatka zabłysła łza. Kończą 
pierwszy etap, trzeba będzie pożegnać wszystko co bliskie i znajome. 
Wkrótce opuszczą mury szkoły, a pierwszy w życiu prawdziwy bal będą  
wspominali w przyszłości niejednokrotnie.

ogólnopolski turniej pTTk
0d 29 maja do 1 czerwca uczennice naszej szkoły Adrianna Bę-

dziecha, Weronika Rojtek i Małgorzata Surdyk jako najlepszy zespół 
w województwie reprezentowały Wielkopolskę w Ogólnopolskim 
Turnieju PTTK w Barlinku. Dziewczęta podobnie jak w etapie woje-
wódzkim musiały wykazać się wiedzą z zakresu przyrody, krajoznaw-
stwa, topografii, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Podobnie 
jak piętnaście innych zespołów z całej Polski zmagały się również 
z zadaniami praktycznymi. Pokonały tor rowerowy, kajakowy, rozpo-
znawały obiekty historyczne i przyrodnicze, a także udzielały pierwszej 
pomocy. Choć dziewczęta były onieśmielone rangą ogólnopolską tur-
nieju i presją tego, że reprezentowały województwo, nie przeszkodziło 
im to w uzyskaniu bardzo dobrych wyników. Każde kolejne zadanie 
wyzwalało w nich chęć walki i zaprezentowania się jak najlepiej. 

Mimo tego, że nasza szkoła debiutowała w turnieju, reprezentantki 
dorównywały zespołom z gimnazjum i liceum, mającym znacznie więk-
sze doświadczenie. Choć wszyscy Wielkopolanie zajęli 10 miejsce, to 
jedynie różnica kilku punktów dzieliła ich od zdobycia piątej, szóstej 
czy siódmej pozycji. O skali trudności zadań świadczy to, że można 
było zdobyć ponad 1000 punktów. Dzięki nazwie zespołu Skockie 
Dziewczęta i dobrym wynikom była to prawdziwa promocja naszego 
miasta w Polsce!

Barbara Surdyk

maj wypełniony historią
W maju odbyło się wiele konkursów historycznych, które stanowiły 

ukoronowanie żmudnej pracy uczestniczących w nich uczniów, którzy 

przygotowywali się w ramach szkolnego kółka historycznego.  Jednym 
z nich był Wojewódzki Konkurs Polacy w czasie II wojny światowej 
w Luboniu, w którym uczestniczyła Paulina Gatkowska i Patryk Talar. 
Choć nie udało im się stanąć na podium, wykazali się imponującym 
poziomem wiedzy.

Paulina Kubicka, Angelika Wysocka, Adam Frąckowiak i Sergiusz 
Wojtaszek reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Cystersach Wągrowieckich. Adam Frąckowiak zajął czwarte 
miejsce, a Paulina Kubicka piąte. Zaledwie jeden punkt dzielił ich od 
podium! Tym bardziej należą im się gratulacje i wyrazy uznania. Po 
wakacjach podejmą kolejny wysiłek, który zapewne zakończy się suk-
cesem.

Barbara Surdyk

najlepsi w województwie
14 maja odbył się ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 

o Wielkopolsce. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów, któ-
rzy przebrnęli przez kolejne etapy: szkolny, powiatowy rejonowy. Aby 
zdobyć tytuł laureata, należało uzyskać 90% poprawnych odpowiedzi. 
Udało się to całej szóstce! Pierwsze miejsce w województwie uzyskała 
Paulina Kubicka i Martyna Frąckowiak, Małgorzata Surdyk to lau-
reatka drugiego miejsca, natomiast Patryk Talar, Sergiusz Wojtaszek 
i Adrian Szwed zdobyli trzecie miejsce. 

Jest to ogromny sukces w skali województwa, który wymagał od 
uczestników wielkiego wysiłku i poświęcenia. Miejmy nadzieję, że 
nie tylko dyplomy i nagrody, które odbiorą podczas uroczystej gali 18 
czerwca w Chodzieży, będą dla nich rekompensatą, ale przede wszyst-
kim imponujący zasób wiedzy, który wykorzystają w dalszej edukacji.

Barbara Surdyk

dalekie podróże
Nepal – Ameryka Południowa, Nepal – podniebna kraina w Hima-

lajach, Wyprawa życia – Ameryka Południowa to tytuły cyklu spotkań 
z Małgorzatą Wojciechowską, której pasją są podróże. Podzieliła 
się wrażeniami z wypraw, w których brała udział wraz z 8-osobową 
grupą Polaków.

W piękny, plastyczny sposób przedstawiła uczniom religię, kulturę, 
tradycję i codzienne życie mieszkańców. Zaprezentowała dokumen-
tację fotograficzną sporządzoną podczas wypraw. Dzieciom spotkanie 
dostarczyło wielu wrażeń. Zbliżają się wakacje i być może któremuś 
z uczestników niecodziennej lekcji uda się osobiście spacerować ścież-
kami przetartymi przez panią Małgorzatę. 

Alicja Kramer, Wioleta Grzegorzewska

V piknik naukowy
„Uczeń potrafi” to hasło przewodnie V Pikniku Naukowego, który 

odbył się 30 maja 2014 r. w Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Skokach. 

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze gminne i powiatowe oraz 
delegacje szkół z Wągrowca, Witkowa, Wronczyna, Mieściska, Skó-
rzewa i Popowa Kościelnego. 

Uczestnicy pikniku wzięli udział w zadaniach projektowych z zakresu 
chemii, fizyki, matematyki, przyrody, języków obcych, astronomii i wie-
lu innych dziedzin nauki. Każdy mógł wykonać ciekawe doświadczenie, 
rozwiązać łamigłówkę, ułożyć grę, zgłębić tajniki orgiami i spróbować 
swoich sił w kształtnym pisaniu gęsim piórem. Nie zabrakło również 
spotkań z ciekawymi ludźmi: poetką i malarką, panią Julią Pawlicką 
-Dekert, myśliwymi z Koła Łowieckiego „Borsuk” oraz pracownikami 
Nadleśnictwa Łopuchówko. 
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Głównym punktem imprezy były pokazy naukowe prowadzone przez 
animatorki z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przyciągnęły one 
ogromne rzesze widzów. Największym hitem okazał się pokaz z wyko-
rzystaniem generatora Von de Graaffa, dzięki któremu niejednemu 
śmiałkowi „włosy stanęły dęba”.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się obserwacje Słoń-
ca prowadzone przez przed-
stawicieli Polskiego Towarzy-
stwa Miłośników Astronomii 
z Poznania. Bardziej wytrwali 
mogli zobaczyć protuberan-
cje słoneczne.  

Całość imprezy uświetniły 
występy gwarowe i wokalno-
-instrumentalne uczniów oraz taneczne zespołu Roses.

W trakcie pikniku odbył się konkurs przyrodniczy i plastyczny. Ogło-
szono także wyniki przeprowadzonego wcześniej, szkolnego konkursu 
wiedzy o naszej gminie. 

WyNIKI KONKURSU PLASTyCZNEGO „MOJE HOBBy”:
 1miejsce -Wiktoria Nowak, Mieścisko, 2 miejsce - Marta Dudzińska, 

Skoki, 3miejsce - Grażyna Depczyńska, Witkowo, Wyróżnienie - Oliwia 
Leda, Wągrowiec

WyNIKI III SKOCKIEGO KONKURSU PRZyRODNICZEGO : 
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnic-

kiej, 2 miejsce - Gimnazjum nr 1im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, 
3 miejsce - Gimnazjum nr1 im. Adama Borysa w Witkowie

WyNIKI SZKOLNEGO KONKURSU O GMINIE SKOKI: 
1 miejsce – Anna Zrobczyńska, 2 miejsce – Jacek Śrama, 3 miejsce 

– Edward Surdyk
Podczas pikniku odbyła się kwesta na rzecz zmagającego się z ciężką 

chorobą Dominika, ubiegłorocznego absolwenta naszej szkoły. Towa-
rzyszyli nam uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Wągrowcu.

Serdeczne dziękujemy sponsorom: Dyrektorowi Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - panu Januszowi 
Łakomcowi,  Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki - panu Tadeuszowi 
Kłosowi, panu Krzysztofowi Migasiewiczowi oraz pani Halinie Kacz-
marek, rodzicom i wszystkim tym, dzięki którym V Piknik Naukowy 
był wspaniałym wydarzeniem  i niezapomnianą przygodą z nauką.

Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl 

Finał wojewódzki 
indywidualnych mistrzostw 

w lekkiej atletyce
We wtorek 27 maja w Lesz-

nie odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 
Dziewcząt i Chłopców. Start 
w finale wojewódzkim mają 
zawodnicy, którym udało się 
zająć miejsca 1-3 w mistrzo-
stwach powiatu, a następnie 
miejsca 1-3 w mistrzostwach 
rejonu. Warunki te spełniło 
czworo uczniów naszego gimna-
zjum, ale niestety, ze względów 
zdrowotnych tylko troje z nich 
walczyło o najwyższe trofea, ja-
kie można zdobyć w rywalizacji 
sportowej szkół gimnazjalnych. 
Natalia Stożek zajęła 16 miejsce 
w konkurencji skoku wzwyż, 
Blanka Kopydłowska 5 miejsce 
w konkurencji biegu na dystansie 600 m, Kamila Podraza wywalczyła 
2 miejsce i srebrny medal w konkurencji biegu 100 m przez płotki. 
Gratulujemy! Opiekun: Hanna Węglewska

spotkanie z arecheologiem
W programie nauczania historii dla klas pierwszych pojawiają 

się tematy dotyczące archeologii. Tegoroczni pierwszoklasiści mieli 
niezwykłą okazję spotkać się oko w oko z odległą przeszłością i to na 
dodatek ściśle łączącą się z naszym regionem. 

W poniedziałek, 26 maja br. W hali naszego gimnazjum gościł arche-
olog Marcin Krzepkowski, który prowadzi na terenie naszego miasta 
i gminy prace wykopaliskowe. Specjalnie dla młodzieży przygotował pre-
zentację pt. „Badania archeologiczne w powiecie wągrowieckim”. Pod-
czas niemal godzinnego spotkania uczniowie z niezwykłą uwagą słuchali 
prelekcji i oglądali slajdy, ukazujące efekty prowadzonych badań, m.in. 
W Wągrowcu, Kakulinie i Łęgowie. Ogromne zainteresowanie wzbu-
dziła informacja o odkryciu niemal zupełnie nieznanego dziś cmentarza  
w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej, w którym odnaleziono szczątki 
skoczan mieszkających tu na przestrzeni czterech wieków (XV-XIX). Na 
zakończenie spotkania uczniowie zostali poinstruowani o tym, jak mają 
się zachować, gdyby sami natrafili na jakieś zabytki archeologiczne. Była 
to niewątpliwie bardzo ciekawa lekcja dla wszystkich zgromadzonych 
w hali słuchaczy. Cieszymy się, że pan Krzepkowski przyjął zaproszenie 
dyrekcji gimnazjum oraz miłośników ziemi skockiej- Iwony Migasiewicz 
i Michała Kołpowskiego - i zechciał poświęcić młodzieży swój czas.

plażowa piłka siatkowa
W poniedziałek 19 maja na boiskach Gimnazjum w Skokach odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Plażowej Piłce Siatkowej. 
W turnieju wzięło udział jedenaście zespołów reprezentujących szkoły 
z: Rąbczyna (2 zespoły), Damasławka (2 zespoły), Wągrowca (2 zespo-
ły), Wapna (2 zespoły),żelic i Skoków (2 zespoły).

 Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem brazylijskim, do 
dwóch wygranych setów do 15 pkt. trzeci set do 11 pkt. z przewagą 
dwóch pkt. Po rozegraniu 22 spotkań klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco: I miejsce Gimnazjum  Żelice, II miejsce Gimnazjum 
Skoki I - Patryk Pendziński i Patryk Zamecki, III miejsce Gimnazjum 
Skoki II - Bartosz Szymaś i Hubert Łukaszewski, IV miejsce Gimna-
zjum Rąbczyn II, V-VI miejsce Gimnazjum Damasławek II, Gimnazjum 
Rąbczyn I, VII-VIII miejsce Gimnazjum Wągrowiec I, Gimnazjum 
Wągrowiec II, IX- XI miejsce Gimnazjum Damasławek I, Gimnazjum 
Wapno I, Gimnazjum Wapno II.

We wtorek 20 maja osiem zespołów dziewcząt walczyło na boiskach 
piaskowych naszego gimnazjum w Mistrzostwach Powiatu Wągrowiec-
kiego w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt. Podobnie jak w turnieju 
chłopców rozgrywki zostały przeprowadzone systemem brazylijskim, 
do dwóch wygranych setów do 15 pkt. trzeci set do 11 pkt. z przewagą 
dwóch pkt. Po zakończeniu rywalizacji klasyfikacja przedstawia się 
następująco: I miejsce Gimnazjum Skoki I – Marta Dudzińska i Ka-
tarzyna Szczepaniak, II miejsce Gimnazjum Rąbczyn II, III miejsce 
Gimnazjum Skoki II – Anna Wocińska i Karolina Połczyńska, IV 
miejsce Gimnazjum Rąbczyn I, V-VI miejsce Gimnazjum Wapno I i 
Wapno II, VII-VIII miejsce Gimnazjum Damasławek I i Damasławek 
II. Prawo do reprezentowania naszego powiatu w rozgrywkach rejo-
nowych wywalczyły zespoły z I i II miejsca.

Organizatorami oraz sędziami rozgrywek  byli: Wiesław Sierzchuła, 
Elżbieta Chojnacka i Hanna Węglewska.

Tekst i zdjęcia: Hanna Węglewska
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wędkarski piknik z okazji 
dnia dziecka

50 młodych adeptów wędkarstwa próbowało swoich sił na organizo-
wanym od kilkunastu lat Wędkarskim Pikniku z okazji Dnia Dziecka 
przez członków Koła nr 120 PZW w Skokach. Impreza miała miejsce 
31 maja na „Łowisku u Leszka”, łącznie wzięło w niej udział około 
200 osób. 

P o g o d a  d o p i s a ł a 
i zawody po wylosowaniu 
stanowisk, przepisowej 
odprawie zawodników 
można było przeprowa-
dzić, wędkowano dwie 
godziny. Ryby znalazły się 
w siatkach 18 łowiących. 
I miejsce zajął Mikołaj 
Wojtaś, II Patryk Wawrzy-
niak, a III Jakub Jaroszek. 
Podczas zawodów nie za-
brakło tradycyjnej wędkarskiej grochówki, kiełbasy z grilla oraz całej 
góry słodkości. 

Nagrody i upominki w postaci zabawek dostały wszystkie łowiące jak 
i nie łowiące dzieci z rąk prezesa Koła PZW Alojzego Pacholskiego 
oraz burmistrza Tadeusza Kłosa. 

Organizacja Pikniku nie byłaby możliwa bez pomocy sponsorów. 
A znaleźli się wśród nich państwo Teresa i Leszek Jankowscy, burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Koło PZW nr 120 w Skokach, 
sklepy Andrzeja Pilaczyńskiego i Bernarda Kucharskiego, firma Wło-
dzimierza Kliczbora oraz poszczególni członkowie Koła, którzy wnieśli 
swój wkład finansowy oraz dużo pracy i zaangażowania w organizację 
tego przedsięwzięcia . Nad bezpieczeństwem uczestników Zawodów 
czuwała Janina Szymaś. Za wszystko podziękowały uśmiechnięte twarze 
młodych wędkarzy.

Przy okazji Zarząd Koła PZW apeluje o przystąpienie do Koła 
juniorów i o ich udział w zawodach i życiu Koła. 

Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak 

rower i sokole oko 
na dzień dziecka

Przysłowiowa „klęska urodzaju” też może cieszyć, i to bardzo! 
Przekonali się o tym organizatorzy VII Rajdu Rowerowego z okazji 
Dnia Dziecka pn. Sokole Oko II. Z roku na rok liczba uczestników 
tego rodzinnego rajdu rośnie, w tym roku spodziewano się do 150 
chętnych, a zgłosiło się 200!

Rajdowiczów na tar-
gowisku w Skokach przy 
pięknej pogodzie powi-
tał i sygnał do startu dał 
burmistrz Tadeusz Kłos, 
życząc bezpiecznej trasy 
i wielu uciech na mecie. 

Trasa liczyła 15,5 km, 
wiodła przez całe Rościn-
no do Grzybowa, następ-
nie na most pomiędzy 
jez. Budziszewskim, a jez. 
Czarnym. Dalej skręciła w lewo wąską ścieżką wiodąc przy brzegu jez. 
Budziszewskiego, by następnie odbić w kierunku Potrzanowa, prowa-
dząc do mety w Gospodarstwie Agroturystycznym Relax4all przy ul. 
Włókna. Na mecie grill, placek drożdżowy oraz ciepłe i zimne napoje 
postawiły uczestników na nogi. Kiedy rodzice odpoczywali dzieci pod 

okiem animatorek zabaw z dziećmi przez godzinę harcowały w rytm 
muzyki i kolorowej chusty. 

„Odgrzewane kotlety” czasem mogą być strzałem w 10! Przysłowio-
wym kotletem był sokolnik. (Dzieci i ich rodzice z sokolnikiem spotkali 
się na rajdzie kilka lat temu.) Tym razem zaproszono innego hodowcę 
ptaków, pana Mariusza Chruścińskiego z Mińska Mazowieckiego, który 
przywiózł ze sobą 5 wcale niemałych ptaków drapieżnych! Zobaczyć 
można było Jastrzębia Harrisa (Ameryka Środkowa), samicę Raroga 
Górskiego (Morze Śródziemne), hybrydę (krzyżówkę) Białozora 
z Rarogiem Górskim (ptak wyłącznie hodowlany) oraz dwie sowy, 
naszą rodzimą Płomykówkę i Puszczyka Mszarnego (północ Europy). 
Pokaz sokolniczy poprzedziło kilka ważnych informacji o ptakach i ich 
sposobie życia w naturze jak i w hodowli. Pan Mariusz prezentował 
swoich podopiecznych po kolei, jeden po drugim. Największe poru-
szenie spowodowała niewielka sowa Płomykówka – ten piękny ptaszek 
będący naszym rodzimym gatunkiem był przepiękny. Może dlatego 
sowa tak się bardzo spodobała gdyż w naturze najtrudniej ją zobaczyć, 
bo żeruje nocą. Sylwetki innych nawet dużych ptaków drapieżnych 
często można zobaczyć na skraju lasu bądź na niebie. Oprócz samej 
prezentacji i opowieści o ptakach był też pokaz wabienia i polowania. 
Zadawano pytania, a na koniec każdy odważny mógł sobie zrobić 
zdjęcie z ptakiem na ręce. 

Całość imprezy zakończyło losowanie  nagród wśród zgłoszonych 
w terminie uczestników. Nagrodzeni zostali także najmłodsi rowerzyści. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za chęć udziału 
w imprezie i wzorową postawę. Serdeczne dzięki paniom Elżbiecie 
Berendt, Małgorzacie Zrobczyńskiej z Gimnazjum w Skokach oraz pani 
Agnieszce Fertsch ze Świetlicy w Potrzanowie za zorganizowanie grup 
dzieci i wzięcie za nich odpowiedzialności. Podziękowania należą się 
także pani Małgorzacie Szpendowskiej – Wylegalskiej za udział osobisty 
i wsparcie finansowe w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj 
Trzeźwy Udział”. Bez słowa dziękuje nie może zostać pan Wojciech 
Glinkiewicz za pomoc na starcie oraz policjanci z Komisariatu Policji 
w Skokach za zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestników. 

Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
Do zobaczenia na szlaku 

Karolina Stefaniak 

dzień dziecka w lechlinie
31 maja w sobotnie popołudnie  odbył się dzień dziecka, w którym 

udział wzięły dzieci z sąsiednich wiosek: Rościnna, Lechlinka, Rosz-
kowa oraz Lechlina. Dla naszych milusińskich wystąpiła ,,Drużyna 
Wojów Gniazdo” z Gniezna. Dzieci brały także czynny udział w różnych 
konkurencjach, a za wygraną były obdarowywane słodkościami oraz 
drobnymi upominkami. 

W naszym świętowa-
niu oprócz sołtysów w/w 
wiosek swój udział także 
wzięli: Radny Powiatu 
Grzegorz Owczarzak 
ora radna rady Gminy 
Małgorzata Zagania-
czyk. 

Dzieci w czasie spo-
tkania zajadały się kieł-
baską z grilla oraz loda-
mi, a rodzice pysznymi 
plackami oraz kawą. 

Bardzo dziękujemy 
naszym sponsorom, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do 
obchodów dnia dziecka; właścicielkom sklepów spożywczych w Le-
chlinie Iwonie Wentlandt i Halinie Nowak oraz Adamowi Korczakowi 
z Rościnna, a także matkon za upieczone placki.

Paweł Grabiński

DZIEN DZIECKA W GMINIE SKOKI
,


