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Gościliśmy 
młodzież z Ukrainy

W ostatnim tygodniu roku szkol-
nego w Skokach gościliśmy grupę 
młodzieży ukraińskiej, która wraz 
ze swoimi opiekunami przyjechała 
z zaprzyjaźnionej ze Skokami Bia-
łej Cerkwi. Długo odkładany przy-
jazd do Skoków był możliwy dzięki 
ogromnej życzliwości polskiego 
konsulatu w Kijowie. Tydzień 
spędzony w polskich rodzinach 
pozwolił choć na chwilę oderwać się 
od trudnych problemów codziennej 
ukraińskiej rzeczywistości. 

W programie pobytu znalazły 
się wspólne wycieczki młodzieży 
polskiej i ukraińskiej do Torunia, 
Poznania, Gniezna i Skansenu 
Miniatur w Pobiedziskach. Goście 
nie tylko poznawali piękno wiel-
kopolskich zabytków, ale również 
uczestniczyli w ważnych wydarze-
niach związanych z życiem szkoły 
m. in. na zaproszenie Rady Rodzi-
ców Gimnazjum nr1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach uczestni-
czyli w balu absolwentów. Aktywnie 
włączyli się również w tradycyjne 
już rozgrywki piłkarskie Euro-
gim 2014, występując w turnieju 
w swoich narodowych barwach. 
Uczestniczyli również w uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego 
w gimnazjum, prezentując własny 
program artystyczny. Wielkimi 
oklaskami nagrodzono występy 
gości ,doceniając wspaniały występ 
wokalny. Na zakończenie swojego 
występu ukraińscy goście przekazali 
absolwentom gimnazjum tradycyj-
ny, wspaniale zdobiony okrągły 

chleb – karawaj – symbol jedności, 
przyjaźni i dobrych życzeń. Wy-
chowawcy klas trzecich podzielili 
go wśród wszystkich uczniów klas 
kończących gimnazjalną edukację .

Okazją do wspólnych rozmów 
i wymiany poglądów, na tematy 
nie tylko polityczne, było spotkanie 
ukraińskich gości i goszczących ich 
polskich rodzin z władzami gminy.
Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz 
Gminy Blanka Gaździak obdarowali 
gości słodkimi prezentami i zaprosili 
do udziału w Dniach Skoków.Przy 
ognisku dyskutowano nie tylko na 
tematy polityczne, typowano także 
zwycięzców piłkarskich mistrzostw 
świata, rozmawiano o muzyce i ma-
larstwie. Tym ostatnim tematem 
zainteresowane były instruktorki 
rysunku Domu Twórczości Dziecię-
cej Słonecznik. Właśnie one, Panie 
Luba Boblo i Ludmiła Krasnicka-
-Łucyk, w czasie wakacji w ramach 
Letniej Akademii Sztuki, będą 
prowadzić Skokach dla młodzieży 
i seniorów zajęcia malarskie.

Dni spędzone w Skokach minęły 
bardzo szybko i w niedzielny wie-
czór, w strugach deszczu, żegnali-
śmy naszych ukraińskich gości. Pła-
kało nie tylko niebo, ale żegnaliśmy 
się z nadzieją na szybkie spotkanie, 
tym razem na Ukrainie, wierząc, że 
wkrótce zapanuje tam pokój.
Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację pobytu gości z Ukrainy 
w imieniu organizatorów serdecznie 
dziękuję 

Wiesława Surdyk-Fertsch 
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Przygotowywano się do niego przez cały rok, 
w trakcie którego nie tylko nadawano nowego 
blasku sędziwym budynkom i jego najbliższe-
mu otoczeniu, ale przede wszystkim poznawa-
no bogatą historię placówki, która przez cały 
czas, z wyjątkiem okresu II wojny światowej, 
służyła dzieciom wymagającym pomocy.

Sama uroczystość miała podniosły charakter 
i zgromadziła nie tylko społeczność placówki, 
ale także wielu gości.

Rangi imprezie nadał udział orkiestry dętej 
z Gołańczy, która towarzyszyła przy uroczy-
stym przekazaniu nowego sztandaru oraz 
w czasie odsłonięcia pamiątkowego obelisku 
poświęconemu stuleciu istnienia Ośrodka.

Były okolicznościowe przemówienia, ser-
deczne życzenia oraz występ młodzieży, 
która w tym dniu zaprezentowała się szcze-
gólnie pięknie.

Obchodom towarzyszyła okolicznościowa 
wystawa, gdzie można było poznać przeszłość 
placówki i jej dzień dzisiejszy. A było co oglą-

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ 
czyli Stulecie Ośrodka w Antoniewie

Stu lat życzymy bliskim przy różnych okazjach, ale czego życzyć placówce, która właśnie skończyła sto 
lat? A taki właśnie jubileusz obchodził 13 czerwca br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.

dać, bo przecież przez te sto lat wiele działo 
się w antoniewskiej placówce, która powstała 
w lesie, na terenach zakupionych od właścicie-
la ziemskiego z pobliskich Jagniewic.

Malownicza architektura jest wpisana do 
rejestru zabytków, ale mimo sędziwego wieku 
tętni w niej życie. Przez placówkę przewinęły 
się tysiące wychowanków i setki nauczycieli, 
wychowawców i pracowników administracji 
i obsługi. Wielu z tych ostatnich przepracowało 
w Antoniewie całe swoje zawodowe życie, dla 
wielu był to tylko jeden z etapów zawodowej 
działalności. Jedno, co ich łączyło to chęć nie-
sienia pomocy tym, którzy się w życiu pogubili.

Uroczystość jubileuszowa była też okazją do 
wspomnień dla dawnych pracowników, którzy 
mimo przejścia na emeryturę czują się zwią-
zani z Antoniewem, bo przecież tu zostawili 
cząstkę swego życia.

zdjęcia: Z. Kowalewski,
A.Kasica I.K.

W czerwcowym wydaniu „Wiadomości Skockich”, już po korekcie 
zaistniała pomyłka, w rezultacie której mylnie ukazały się zdjęcia na 
str. 16 i 17.  Zdjęcie zamieszczone w artykule „Zbigniew Pietrzak „Mi-
strzem Koła PZW A.D. 2014”” obrazuje przedstawicieli młodzieży 
i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Anto-
niewie – zwycięzców X Letniej Powiatowej Spartakiady LZS i winno 
się znaleźć przy artykule pt. „Powiatowa Spartakiada”. Natomiast 
zdjęcie uwidocznione przy artykule „Zielonoświątkowe Strzelanie 
Braci Kurkowych” przedstawia bohaterów Zawodów Wędkarskich 
o tytuł „Mistrza Koła” i winno figurować w artykule pt. „Zbigniew 
Pietrzak „Mistrzem Koła PZW A.D. 2014””. Za zaistniałą pomyłkę 
przepraszamy bohaterów zdjęć i Czytelników. Redakcja

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 maja 2014 roku upłynął termin płatności 

II raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym 
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Finansów są naliczane odsetki za zwłokę. 
Termin płatności III raty w/w podatków przypada 

15 września 2014 roku.
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Kukurenda Stanisław ur.06.06.2014 
Matuszczak Amelia ur. 05.06.2014 
Repczyński-Michel Miłosz ur. 04.06.2014 
Jahnz Maria ur. 09.06.2014 
Klimas Marceli ur. 06.06.2014 
Stawińska Amelia ur. 15.06.2014 
Zima Szymon ur. 13.06.2014 
Grajek Hubert ur. 20.06.2014 
Kliszewska Nadia ur. 19.06.2014 
Broda Fabian ur. 18.06.2014 

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:

Chałupnik Paweł i Mikulska Paulina 
Ołdziejewski Krzysztof i Kijak Violetta
Borowiak Grzegorz i Sznajder Patrycja
Mizgajski Łukasz i Modlibowska Paulina
Pawłowski Mirosław i Januszewska Joanna
Ratajczak Rafał i Walkowiak Anna
Kujawa Mateusz i Szczepaniak Magdalena
Werda Bartosz i Połczyńska Anita
Pawlak Jakub i Bartkowska Justyna
Jaśkowiak Andrzej i Ucińska Adrianna

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:

Witkowski Bogusław ur. 1954  – Skoki zm. 17.06.2014 
Wojtera Aniela ur. 1924 – Skoki zm. 26.06.2014

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA PORADNICTWA
Od dnia 01.07.2014 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Skokach 

na stałe zmienia swoją siedzibę. Mieścić się będzie w dawnych pomiesz-
czeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach przy ul. Ciastowicza 
11(budynek Urzędu Miasta i Gminy). Z poradnictwa i konsultacji spe-
cjalistycznych mogą korzystać dorosłe osoby uzależnione od alkoholu 
lub narkotyków oraz członkowie ich rodzin, rodzice dzieci i młodzieży 
upijającej się lub narkotyzującej się, młodzież z problemami uzależnień 
oraz osoby doznające przemocy domowej.

W miesiącach wakacyjnych przyjmować będą:

mgr Elżbieta Ciećmierowska 
psycholog, terapeuta leczenia uzależnień

porady i konsultacje w sprawach dotyczących problematyki alkoholowej 
26 lipca w godz. 8.15 – 13.15 

4 sierpnia w godz. 8.15 – 12.15
30 sierpnia w godz. 8.15 – 13.15 

mgr Jolanta Korczowska – psycholog kliniczny
porady i konsultacje w sprawach dotyczących problematyki narkomanii 

i przemocy domowej
9 sierpnia w godz. 11.00 – 14.00 

18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE 
NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH 

PUBLICZNYCH
Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa do-
stępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto 
i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną 
formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:
• Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki pu-

bliczne.
• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów 

w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub 
elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że 
jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  
podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis 
elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, 
który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

• Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić 
od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek 
w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na 
ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie 
będą także publikowane sprawozdania.

• Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organi-
zatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie. 

• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy 
nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychcza-
sowych zasadach.
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dzienni-

kustaw.gov.pl/DU/2014/498
Więcej informacji o:
• nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
• pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - mac.gov.pl/

projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
• zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.

pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-
publicznych-z-1933-r. 

• tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) 
do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.
html

ZOSTAŃ DAWCĄ KRWI I SZPIKU
W związku z okresem wakacyjnym i zwiększonym zapotrzebowaniem 

na krew, Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego 
oddawania tego bezcennego leku. 

Honorowym dawcą krwi może być osoba zdrowa, posiadająca dowód tożsamo-
ści, wiek 18 - 65 oraz wagę powyżej 50 kg. Wszyscy chętni będą mieli zagwaran-
towane: bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie 
do zakładu pracy, dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży, a po oddaniu każdy 
dawca otrzyma produkty regenerujące i wzmacniające organizm. Ponadto po 
oddaniu 5 litrów przez kobiety, 6 litrów mężczyźni każdy otrzyma tytuł nadany 
przez PCK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który upoważnia do przywilejów, 
np.: bezpłatne przejazdy komunikacją miejską i wejścia na mecze piłki nożnej 
„Nielby”, ulgi przy zakupie biletu do aquaparku i kina MDK, poza kolejnością 
do lekarza i apteki oraz ulgi przy zakupie leków według wykazu ministra zdrowia. 

Istnieje również możliwość zostania potencjalnym dawcą szpiku po speł-
nieniu pewnych wymogów m.in.: wyrażeniu zgody na zostanie potencjalnym 
dawcą szpiku, wypełnieniu formularza, posiadaniu dowodu tożsamości, oddania 
próbki krwi oraz wieku do 45 lat, każdy chętny zostanie zapisany w Polskim 
rejestrze potencjalnych dawców szpiku. Zostanie potencjalnym dawcą szpiku 
nie zobowiązuje do zostania honorowym dawcą krwi. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wągrowieckiego punktu 
krwiodawstwa, który czynny jest w poniedziałek, wtorek i czwartek, 
rejestracja w godzinach porannych.W przypadku większej grupy 
prosimy o kontakt tel. 67 2681555. 

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu
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Wprowadzeniem do debaty stała się 
przedstawiona przez Komendanta Jacka 
Matysiaka Informacja ze statystyką poszcze-
gólnych kategorii zdarzeń zagrażających 
i naruszających bezpieczeństwo publiczne 
oraz przeciwdziałanie i zwalczania tych 
zdarzeń, łącznie z ich wykrywalnością, która 
w ostatnich latach w zasadzie utrzymuje się 
na tym samym poziomie – Miasto i Gmina 
Skoki z racji swego położenia i bliskości 
Poznania jest terenem narażonym na prze-
bywanie tu różnych ludzi, w tym również 
stwarzających zagrożenie dla stanu bezpie-
czeństwa publicznego. 

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli 
m.in. sprawy dot.: 

- Zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu 
pieszych na ul. Antoniewskiej, gdzie wielu 
kierowców jeździ z nadmierną szybkością 
nie zważając na dzieci i kobiety z wózkami. 
Zagrożenie zwiększa brak chodników - po-
stulowano ich budowę. 

- Rajdów urządzanych na drogach gminnych 
i leśnych na terenie Parku Krajobrazo-
wego „Puszcza Zielonka” i okolicznych 
miejscowości przez użytkowników quadów 
i motocyklistów, często poruszających się 
nie oznakowanymi pojazdami w kaskach 
na głowach i z zamaskowanymi twarzami.

- Bardzo zaniedbanego, utrudniającego 
ruch pojazdów na terenie Miasta i Gminy 
Kłecko, odcinka drogi gminnej łączącej 
Jabłkowo z Kłeckiem. Stan ten powoduje 
uszkodzenia pojazdów i stwarza niebezpie-
czeństwo dla poruszających się tą drogą. 
Wnioskowano o interwencję poprzez 
organa Policji. 

- Tarasowania przejścia dla pieszych przez 
samochody parkujące koło Polo Marketu 
i przed Bankiem PKO. Wnioskowano 
o większą aktywność Policji na tym od-
cinku.

- Problem nietrzeźwych kierowców oraz 
badań kierowców na okoliczność jazdy pod 
wpływem narkotyków – Czy prowadzi się 
takie badania ?

- Kłusownictwo w lasach i na wodach oraz 
spożywanie alkoholu i zakłócania ciszy 
nocnej nad jeziorami – wnioskowano 

o większą kontrolę tego problemu nad 
jeziorem Rościńskim. 

- Nie przestrzegania sygnalizacji świetlnej na 
wahadłach i jazdy na czerwonych światłach 
na drodze nr 196.

Odpowiedzi na w/w pytania i wnioski 
udzielili Komendant Powiatowy Policji, 
Komendant Komisariatu w Skokach oraz 
uczestniczący w naradzie Starosta Michał 
Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy 
Tadeusz Kłos wyjaśniając co następuje – 
informujemy Tu o odpowiedziach na sprawy 
mogące zainteresować ogół mieszkańców:

- Szybkość i efektywność działań Policji 
w dużej mierze zależy od współdziałania 
mieszkańców. Dlatego dla eliminowania 
wszelkich zagrożeń, a zwłaszcza zagro-
żeń bezpieczeństwa na drogach wszelkie 
nieprawidłowości i podejrzenia należy 
natychmiast zgłaszać do Policji, w tym na 
numery alarmowe. 

- Dla eliminowania zagrożeń na drogach nie-
bezpieczne miejsca i zgłaszane nieprawi-
dłowości zostaną uwzględnione w planach 
i działaniach Policji i to zarówno patroli 
lokalnych jak i drogówki.

DEBATA NAD STANEM BEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

– CO ZROBIĆ BYŚMY CZULI SIĘ BEZPIECZNIEJ?
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście i Gminie Skoki na tle bezpieczeństwa i działalno-

ści policji w Powiecie Wągrowieckim był tematem debaty społecznej zorganizowanej 17 czerwca 2014r. w 
Bibliotece Publicznej w Skokach. Organizatorem debaty był Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Magda-
lena Sławińska i Komendant Komisariatu Policji w Skokach podinsp. Jacek Matysiak, a jej uczestnikami 
radni, sołtysi, pracownicy samorządowi, policjanci i mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki. 

- Trzeźwość kierowców bada się na bie-
żąco za pomocą alkomatów, a jazdę pod 
wpływem narkotyków w przypadku po-
dejrzewania, że kierowca znajduje się pod 
ich wpływem. Działania w tym zakresie 
utrudniają stosunkowo drogie urządzenia 
pomiarowe do badania narkotyków w orga-
nizmie człowieka. Komendant Powiatowy 
zwróciła uwagę na możliwość wsparcia 
działań Policji w tym zakresie poprzez 
zakup urządzeń pomiarowych ze środków 
Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Al-
koholizmowi.

- W sprawie drogi Jabłkowo – Kłecko zosta-
nie podjęta interwencja poprzez Komisa-
riat Policji w Kłecku i Komendę Powiatową 
Policji w Gnieźnie.

- Budowa chodnika na ul. Antoniewskiej 
w Skokach znajdzie miejsce w planach Sta-
rostwa na rok 2015 – już obecnie czynione 
są starania o uzyskanie środków na ten cel.

W wypełnionej na zakończenie spotkania 
„Ankiecie” jego uczestnicy uznali słuszność 
urządzonej debaty i celowość organizowania 
podobnych debat w przyszłości.

Edmund Lubawy
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Zgodnie z Kodesksem Wyborczym do przeprowadzenia wyborów 
poszczególnych organów przedstawicielskich tworzone sa odrębne 
Okręgi Wyborcze obejmujace część terytorialnego podziału kraju. 
W okręgach tych Komiety Wyborców zgłaszają kandydatów, a wyborcy 
dokonują wyboru przedstawicieli do określonych organów przedsta-
wicielskich. 

W samym Kodeksie Wyborczym, Sejm wprowadził podział na okręgi 
wyborcze i określił ich numery i granice okręgów wyborczych wraz 
z liczbą wybieranych przedstawicieli w wyborach do:

- Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 
- Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym podział na okręgi wyborcze, ich 

numery i granice ustalają: 
• w wyborach do Sejmików Wojewódzkich – właściwy Sejmik Woje-

wódzki na wniosek Marszałka Województwa;
• w wyborach do Rady Powiatu – Rada tego Powiatu na wniosek 

Starosty Powiatu
• w wyborach do Rady Gminy (Rady Miasta i Gminy) – Rada Gminy 

lub Rada Miejska Gminy na wniosek Wójta lub Burmistrza.
Widzimy więc, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w Wyborach do Parla-
mentu Europejskiego na terenie Rzeczypospoliej Polskiej, a także 
w Wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego i do Rady Powiatu Okręgi 
Wyborcze obejmują obszar większy niż obszar (teren) obwodu gło-
sowania. Z kolei w wyborach do Rady Gminy (Rady Miasta i Gminy) 
obszar okręgu wyborczego – tj. obszar na terenie którego Komitety 
Woborców zgłaszają kandydatów na radnego do Rady Gminy (Rady 
Miejskiej Gminy) jest mniejszy od obwodu głosowania. Tutaj obwód 
głosowania, w którym pracuje Odwodowa Komisja Wyborcza obej-
muje kilka Okręgów Wyborczych, przy czym w każdym z nich wybiera 
się jednego radnego.

Wypełniając ten ustawowy obowiązek Rada Miejska Gminy Skoki 
w dniu 9 października 2012r na wniosek Burmistrza podjęła „Uchwałę 
nr XXI/145/2012 w sprawie podziału Gminy Skoki na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym”.

Załącznik do tej Uchwały – przedstawiający okręgi wyborcze w Mie-
ście Gminy Skoki przedstawiamy poniżej.

W kolejnym wydaniu „Wiadomości” omówimy proces zgłaszania kan-
dydatów w wyborach na radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Edmund Lubawy

Załącznik do Uchwały Nr XXI/145/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 r.

Nr 
obwodu

Granice obwodu

Liczba radnych 
wybieranych 

w danym okręgu 
wyborczym

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

2
Miasto Skoki – ulice: Jana Pawła II, Ogrodowa, Parkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki, Rynkowa, 
Strumykowa 1

3
Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Wągrowiecka, Wczasowa, 
Zamkowa 1

4
Miasto Skoki – ulice: Wincentego Ciastowicza, Ludwika Dąbrowskiego, Dworcowa, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, 
Rakojedzka 1

5
Miasto Skoki – ulice: Bliska, Dojazd, Dolna, Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa, Okrężna, Osiedlowa, 
Podgórna, Poprzeczna, Tulipanowa, Różana 1

6
Miasto Skoki – ulice: Antoniewska, Bartosza Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, Leśna
cz. m. Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka 1

7
Miasto Skoki – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Polna, 
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa cz. m. Karolewo 1

8 wsie: Chociszewo, Kakulin, Rakojady przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn 1

9 wsie: Jabłkowo, Kuszewo osada: Pomarzanki 1

10 wsie: Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Raczkowo, Wysoka osada: Antoniewo Górne, przysiółek: Niedarzyn 1

11
wsie: Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Sławica, Stawiany osada: Ignacewo przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, 
Miączynek 1

12 wsie: Brzeźno, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo osada: Gozdowiec 1

13 wsie: Budziszewice, Potrzanowo 1

14 wsie:  Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie Huby 1

15 wsie: Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo 1

• KODEKS WYBORCZY • KODEKS WYBORCZY • KODEKS WYBORCZY • KODEKS WYBORCZY • KODEKS WYBORCZY •

OKRĘGI WYBORCZE - pojęcie i sposób ich tworzenia 
w wyborach do poszczególnych organów przedstawicielskich
W poprzednich wydaniach „Wiadomości Skockich” poświęciliśmy miejsce zagadnieniom dot. Obwodów Głosowa-

nia. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią, staramy się przybliżyć uregulowane w Kodeksie Wyborczym sprawy dotyczące 
sposobu i celu tworzenia okręgów wyborczych.
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ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SKOKI

Uchwałą nr XXXVII/274/2014 z dnia 12 czerwca 2014 Rada Miejska 
Gminy Skoki udzieliła absolutorium Burmistrzowi za rok 2013.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, a głosowanie poprzedziło równie 
jednogłośne podjęcie Uchwały nr XXXVII/273/2014  w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Miasta i Gminy za 2013 oraz przyjęcie przez Radę 
przedstawionych w trakcie sesji:
- Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie wniosku o udzielenie 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2013 wraz 
z opinią do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Skoki za rok 2013

- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Gminy Skoki o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Skoki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 

Z w/w wniosków, uchwały i opinii wynikało co następuje:
1. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu 
roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 33 360 702,87 zł.
2. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 32 198 716,81 
zł, co stanowi 96,52% planu.
Uchwalony przez Radę budżet  po wprowadzeniu zmian w ciągu roku 
przewidywał realizację wydatków w  kwocie 35 897 223,87 zł. Wydatki 
zostały wykonane w kwocie 33 603 742,58 zł, co stanowi 93,61% planu.
3. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych 
i pozostałych dochodów wyniosły na koniec 2013 ogółem 2.445.741,99 
zł , w tym 50.334,10 zł odsetek. W stosunku do roku 2012, zaległości 
te wzrosły o kwotę 138.324,49 zł ogółem. Wzrost zaległości nastąpił 
szczególnie w działach: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu czynszów mieszkaniowych 
i dzierżaw, które zwiększyły się o 11,96%; wzrost ten spowodowany jest 
nie wykonywaniem zobowiązań przez tych samych wieloletnich dłuż-
ników.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem, z tytułu podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych zaległości wzrosły o 13,08%, co jest spowodowane przede 
wszystkim uchylaniem się tych samych podatników od płatności. 

Zaległości z wpływów z tytułu innych lokalnych opłat, dotyczące 
w główniej mierze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
która na koniec 2013 roku wyniosła 66.611,04 zł. W stosunku do tych 
zaległości wysłano 606 upomnień na kwotę 51.209,54 zł, a dalsza jej 
egzekucja będzie prowadzona w roku 2014. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości z tytułu zaliczki alimen-
tacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosły o 23,32% co z kolei jest 
spowodowane wzrostem liczby dłużników oraz kwot wymagalnych do 
zapłaty. 

W okresie  2013 r. wyegzekwowano łącznie 154.998,52 zł należności 
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:

- podatek od nieruchomości - 97.284,36 zł
- podatek rolny - 50.215,20 zł
- podatek leśny - 2.004,36 zł
- podatek od środków transportowych - 5.494,60 zł

4.Spośród uchwalonych przez Radę na początku 2013r. rezerw:
1/ ogólnej w kwocie 65.000 zł
2/ celowych w wysokości  100 000 zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego 
85.000 zł.

b/ na współpracę z zagranicą 15.000 zł,

wykorzystano w trakcie roku 3.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznacza-
jąc środki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracony zarobek 
w okresie ćwiczeń wojskowych.
5. Budżet 2013r. zamknął się deficytem w wysokości 1.405.025,77 zł. 
W roku sprawozdawczym Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy 
w wysokości 700.000 zł i dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wy-
sokości 1.163.160 zł. 
6. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wynosiły 
5.112.105 zł, natomiast zobowiązania wymagalne powstałe na koniec 
omawianego okresu stanowiły kwotę 34,19 zł i zostały uregulowane 
w 2014 roku, po wprowadzeniu do budżetu. 
W stosunku do uzyskanych dochodów budżetu, zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne stanowiły 15,88%. 
Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatko-
wano w 2013 roku 198.761,51 zł.
7. Upoważnienia:
7.1 Realizując budżet Burmistrz wprowadził w nim zmiany  na pod-

stawie 15 zarządzeń, zmiany  te dotyczyły wprowadzenia do budżetu 
dochodów i wydatków z  tytułu  dotacji przekazanych przez dyspo-
nentów, a także szeregu zmian wprowadzonych w ramach  działów 
w zakresie wydatków bieżących, oraz sześć zmian w wydatkach ma-
jątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 353.000 zł.

7.2 W omawianym okresie założono 1 lokatę negocjowaną w innym 
banku na kwotę 1.000.000 zł.

7.3 W Uchwale budżetowej Rada Miejska Gminy ustaliła kwotę 
2.000.000 zł, do której  Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobo-
wiązania. Kwota ta, kolejnymi uchwałami Rady została ustalona na 
3.000,000 zł. W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie 
zobowiązania w kwocie 44.290,50 zł, a na podstawie upoważnienia 
zawartego w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy, Burmistrz zaciągnął w wysokości 759.099,88 zł 
zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza 
rok budżetowy. 

7.4 Burmistrz skorzystał również z upoważnienia do przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w następującym  
zakresie:
- dla Ośrodka Pomocy  Społecznej  w Skokach , dla Szkoły Podstawo-

wej w Skokach , Gimnazjum w Skokach i Przedszkola  Samorządowego  
w Skokach - na podpisywanie umów na obsługę rachunków bankowych  
na lata 2014- 2015 - łącznie na kwotę 1 490 zł.
7.5 Rada Miejska Gminy Skoki, w uchwale w sprawie uchwalenia Wie-

loletniej Prognozy Finansowej upoważniła Burmistrza do zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , które Burmistrz 
wykorzystał w kwocie 1.255.171,17 zł.

8. Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące  w kwocie 3 527.980,74 
zł w tym podmiotowe:
- dla następujących podmiotów:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 715.687,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” 1.530 891,80 zł
- Niepublicznemu Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie 

292.859,88 zł
- Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza” 752.888,42 zł
- oraz dotacje celowe dla:
- Gminy Murowana Goślina 48.079,67 zł
- Miasta Poznań 8.193,97 zł
- Gminy Piła 400,00 zł
- Gminy Mieścisko 2.480,00 zł
- na zakup hełmów dla OSP 1.500,00 zł
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 10.000,00 zł
- na wypoczynek letni dzieci i młodzieży 20.000,00 zł
- na zapewnienie pomocy hospicyjna – paliatywnej 20.000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo -rekreacyjnych 
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o zasięgu gminnym i poza gminnym 125 000,00 zł a także dotacje 
inwestycyjne w kwocie 584.877,70 zł w tym celowe:

- na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gim-
nazjum 533.429,07 zł,

- na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap 
50.000,00 zł,

- na zakup zestawu do ratownictwa dla OSP 1.448,63 zł.
9. W 2013r. wydatki bieżące zrealizowano w 93,05%, a majątkowe 
w 95,65 %.
10. W roku 2013 wydatkowano na inwestycje 7 394 870,88 zł na dalszą 
rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację placó-
wek oświatowych, świetlic dróg, chodników, placów zabaw i boisk, 
a w szczególności:
- rozbudowano budynek Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków,
- wybudowano część biblioteczną w rozbudowanym budynku Gimna-

zjum im. Polskich Olimpijczyków,
- wybudowano centrum targowo – parkingowe,
- zmodernizowano Przedszkole Samorządowe,
- wybudowano plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystanko-

wego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki,
- zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw,
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w Niedźwiedzinach  

II etap,
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w Lechlinie – wieś,
- zagospodarowano centralną część Placu Powstańców Wielkopolskich 

w Skokach oraz wybudowano oświetlenie na centralnej części  Placu 
Powstańców Wlkp.

- wybudowano chodnik i przebudowano istniejącą nawierzchnię bitu-
miczną na ulicy Skockiej w Potrzanowie,

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Budziszewice,
- wybudowano przystanek autobusowy w Sławicy,
- zmodernizowano i przebudowano budynek komunalny przy ul. 

Wczasowej,
- sfinansowano wykup udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej,
- wykonano ogrodzenia gruntów komunalnych i placów zabaw,
- zakupiono komputery na 4 stanowiska robocze,
- zmieniono system ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 

w Skokach,
- zaadaptowano pomieszczenia piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych 

i wykonano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podsta-
wowej w Skokach,

- pobudowano chodnik na terenie stadionu gminnego oraz zakupiono 
piłkochwyty na  boiska sportowe,

- wyposażono kuchnię i stołówkę w Szkole Podstawowej w Skokach 
w dodatkowe urządzenia  niezbędne do przygotowywania posiłków 
w związku ze zwiększoną ilością wydawanych obiadów dla dzie-
ci szkolnych.

- wykonano termomodernizację budynku  GOZ III etap,
- przebudowano nawierzchnię parkingu przy  świetlicy  wiejskiej oraz 

wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Rościnnie,
- zakupiono kontenery do segregacji odpadów i zrekultywowano  nie-

czynne składowisko odpadów w Rejowcu,
- modernizowano budynki świetlic w Kakulinie i Jagniewicach oraz  

wykonano prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu,
- wykonano budowę kanału odwadniającego w Potrzanowie, wybudo-

wano oczyszczalnie wód opadowych,
- dokonano wpłat na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Pusz-

cza Zielonka i okolic oraz wpłaty na koncepcje i dodatkowe aplikacje.
11. Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej i budżetu Państwa na następujące zadania;

1. Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy 
szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Do-
lina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 
LEADER. Wartość zadania: 43.999,69 zł, wysokość dotacji: 24.621,68 
zł, wkład własny: 19.378,01 zł.

2. Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczo-
drochowie, gm. Skoki

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Zrównoważony 
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 
na lata 2007-2013. Wartość zadania: 53.431,31 zł, wysokość dotacji: 
35.848,79 zł, wkład własny: 17.582,52 zł

3. Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci 
z terenu gminy Skoki

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzysze-
nie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w za-
dania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 16.177,94 
zł, wysokość dotacji: 10.003,77 zł, wkład własny: 6.174,17 zł 
4. Niektórzy lubią poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bi-
bliotece 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty 
w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzy-
szenie „Dolina Wełny” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
Oś 4 LEADER. Wartość zadania: 23.631,15 zł, wysokość dotacji pla-
nowanej: 14.717,36 zł, wkład własny: 8.913,79 zł

5.„Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach, gm. Skoki” 
Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania 
ze środków Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. Wniosek o do-
finansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybac-
kiej „7 RYB” z siedzibą w Wągrowcu. Wartość zadania: 2.549.886,94 
zł , wysokość dotacji: 1.000.000 zł, wkład własny: 1.549.886,94 zł

6.„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej POKL – LEPSZE JUTRO”. Wartość zadania:  
201.967,62 zł zł, wysokość dotacji: 180.761,02 zł, wkład własny: 
21.206,60 zł

7.„Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielko-
polskich w Skokach” 

Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania: 
118.918,42 zł, wysokość dotacji: 80.597,00 zł, wkład własny: 38.321,42 zł

8. Ponadto w roku 2013 wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych w roku 2012, i tak:
- Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking -10.133,48 zł;
- Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie – 
239.606 zł;
- Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystanko-
wego przy szlakach turystycznych, wiodących przez gminę Skoki 
– 19.510,43 zł.
12. Zarówno aktywa, jak i pasywa w bilansie z wykonania budżetu 
Gminy na koniec 2012 r. stanowiły kwotę 3.250.557,53 zł, w stosunku  
do  roku  poprzedniego  na koniec 2013 r. zmniejszyły się do kwoty  
1.308.281,84 zł.

Na koniec roku Gmina posiadała 1.169.059,09 zł środków pienięż-
nych oraz 139.222,75 zł należności. Wykazane w sprawozdaniu finanso-
wym zobowiązania stanowiły kwotę 5.112.542,93 zł, w tym zobowiązania 
finansowe /kredyty i pożyczki/ wynosiły 5.112.105,00 zł. Na koniec 
2013r. skumulowany wynik budżetu stanowił kwotę – 3.145.978,95  zł.

Natomiast wartość aktywów i pasywów wykazana w bilansie łącznym 
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zwiększyła się w ciągu 
2013 roku z kwoty 100.122.705,06 zł do wysokości 106.649.811,10 zł,  
przy czym aktywa trwałe wzrosły z kwoty 95.221.032,40 zł do wysokości 
102.184.372,61 zł, a obrotowe zmniejszyły się z kwoty 4.901.672,66 zł 
do  wysokości 4.465.438,49 zł. Zwiększenie wartości aktywów trwałych 
spowodowane zostało przede wszystkim ujęciem w księgach zakończo-
nych w omawianym okresie przedsięwzięć inwestycyjnych, natomiast 
zmniejszenie wartości aktywów obrotowych zmniejszeniem należno-

Dokończenie na str. 8
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ści. Wynik finansowy netto zmniejszył się z kwoty 9.664.686,57 zł do 
wysokości 7.734.209,66 zł.

W rachunku zysków i strat jednostki przychody netto z podsta-
wowej działalności operacyjnej stanu na koniec roku 2012 wynosiły 
29.752.645,66 zł, a na koniec roku 2013 32.496.640,92 zł, w tym przy-
chody z tytułu dochodów budżetowych odpowiednio 28.023.433,15zł 
i 30.758.418,33 zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej na koniec  
2012 roku stanowiły kwotę 24.889.178,66 zł, a na koniec 2013 roku 
26.686.668,27 zł. Przychody finansowe, na koniec 2012 roku wynosiły 
680.815,28 zł, a koniec 2013 202.173.96 zł. Ponadto koszty finansowe 
na koniec 2012 roku zamknęły się kwotą 353.917,93 zł, a na koniec 
2013 roku kwotą 231.979,93 zł.  

13. Według stanu na dzień 31.12.2013r. Gmina posiada 649.5445 ha 
gruntów o wartości  szacowanej  na kwotę 37.189.179,84  zł.

Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość  
19.697.907,17zł.

Ponadto Gmina posiada obiekty  inżynierii lądowej i wodnej  o war-
tości 29.160.756,99 zł urządzenia techniczne i maszyny o wartości   
655.811,93 zł, a także środki transportu wycenione na kwotę 215 040, 
00 zł.

Gmina posiada również  533 udziały po 500 zł w Międzygminnym 
Składowisku  Odpadów Komunalnych  Spółka z o.o. o łącznej wartości  
266 500,00 zł.
W 2013r., z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano następu-
jące dochody:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości  - 

59.264,92  zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 211.331,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 994.935,45 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności nieruchomości - 23.135 zł.
Reasumując w/w ustalenia Rada Miejska pozytywnie oceniła dzia-

łania Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie podejmowanych decyzji 
gospodarczych i budżetowych i stwierdziła, że budżet Gminy w roku 
2013 zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym był reali-
zowany prawidłowo i biorąc te stwierdzenia pod uwagę udzieliła Bur-
mistrzowi absolutorium za rok 2013, co nastąpiło w drodze Uchwały 
nr XXXVII/274/2014 z dnia 12 czerwca 2014

Dokończenie ze str. 7

PODRęCZNIKI SZKOLNE
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 

iż do dnia 15 września 2014 można składać wnioski o przyznanie 
dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. 

Wnioskodawcą może być rodzic ucznia klasy II-III i VI szkoły pod-
stawowej oraz ucznia niepełnosprawnego. Warunkiem otrzymania 
dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami 
oraz spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 539 
zł netto, na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie dofinansowania 
można pobierać w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza. W se-
kretariatach szkół oraz w Referacie Oświaty pok. Nr 5 można również 
uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I szkoły 
podstawowej będą udostępniane przez szkoły bezpłatnie.

Beata Nowak-Szmyra

STYPENDIA SZKOLNE
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Skokach przypomina, 

iż do dnia 15 września 2014 można składać wnioski o przyznanie sty-
pendium 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 

PROJEKT „UMIEM PŁYWAć”
Gmina Skoki w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe 

Zespoły Sportowe z Poznania realizowała w okresie od kwietnia do 
czerwca 2014 r. projekt pn.: „UMIEM PŁYWAĆ”, w ramach którego 
84 uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Skokach, wzięło udział w 10 
dwugodzinnych lekcjach pływania. Lekcje odbywały się w wągrowiec-
kim Aquaparku oraz na pływalni w Obornikach.

We wrześniu 2014 r. rozpocznie się kolejna edycja projektu, w której 
tym razem weźmie udział 75 uczniów klas III Szkoły Podstawowej 
w Skokach.
Zajęcia dofinansowane zostały ze środków:
- Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie;
- Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu;
- Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
- Gminy Skoki.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adreso-
wany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada 
systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
Główne cele projektu:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, 

poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez 

objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miej-
scowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Marianna Gregorczuk

WIATA REKREACYJNA 
W POTRZANOWIE

W niedługim czasie w Potrzanowie powstanie wiata rekreacyjna, 
z której będą mogli korzystać mieszkańcy wsi. 

Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie na realizację przedmioto-
wego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”. Projekt znalazł się na 30 pozycji wśród 200 innych zadań 
z całej wielkopolski.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013 – 2020”

Marianna Gregorczuk

PRZETARGI, PRZETARGI, 
PRZETARGI…

Od kilku tygodni Urząd Miasta i Gminy regularnie ogłasza przetargi 
na sprzedaż działek budowlanych. Ruch w obrocie nieruchomościa-
mi zawsze ożywa wiosną, swój szczyt osiąga latem, a jesienią powoli 
zamiera. W miesiącach lipiec i sierpień odbędzie się 10 przetargów, 
w których łącznie do sprzedaży zostaną wystawione 44 działki. 

Gmina Skoki jako właściciel nieruchomości oferuje do sprzedaży 
działki budowlane zarówno w mieście, jak i na wsiach. Od kilku lat 
obserwuje się coraz większe zainteresowanie gruntami ze strony spo-
łeczności z poza naszej gminy. Zwłaszcza wielu mieszkańców dużych  
aglomeracji opuszcza blokowiska, marząc o domku w małych miejsco-
wościach. Grunty z dobrą lokalizacją, w spokojnej okolicy, z dobrym 
dojazdem do pracy i szkoły zawsze znajdują nabywców. Liczy się też 
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odległość od miasta. Im dalej, tym ceny są niższe. W naszej gminie  
ceny działek budowlanych kształtują się od 40 do 55 zł 

Najdroższe w tej chwili są działki w Skokach w rejonie ul. T.Ko-
ściuszki i Antoniewskiej. Do kupienia pozostało tam dwanaście dzia-
łek idealnych na budowę nowoczesnych domów energooszczędnych. 
Powierzchnia nieruchomości waha się od 600 m2 do 700 m2 a cena 1m2 

wynosi 55 zł brutto. 

Trochę tańsze są nieruchomości w Potrzanowie. Pozostały tam do 
kupienia trzy działki budowlane przy ulicy Sezamkowej o powierzchni 
od 893 m2 do 974 m2 w cenie 46 zł/m2 oraz jedna działka o powierzchni 
1334 m2 zlokalizowana tuż przy ul. Szkolnej, obok Niepublicznego 
Przedszkola Artystycznego wyceniona na 43 zł/m2. Dla tych terenów 
wydane zostały warunki zabudowy polegające na budowie domów 
jednorodzinnych wraz z małym obiektem handlowo-usługowym. 

Największym zaintereso-
waniem cieszą się zaś działki 
w Sławie Wielkopolskiej. Dla 
tego terenu został opracowany 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Powstające tu 
osiedle domów jednorodzinnych 
ma składać się docelowo ze 120 
nieruchomości. Osiedle, którego 
ulice nazywać się będą Fioletowa, 
Niebieska i Zielona rozciąga się 
od drogi wojewódzkiej aż po las. 
Działki w tym rejonie mają bar-
dzo różną wielkość - od 745 m2 do 1136 m2 a cena 1m2 wynosi 43 zł.

W bardzo atrakcyjnej cenie kupić można działki budowlane w Ro-
ścinnie wycenione na 40 zł/m2. Położone są na końcu wsi, tuż przy dro-
dze do Grzybowa. Pozostało tu siedem z dziewięciu działek. Wszystkie 

mają wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie domu jednorodzinnego.

Ponadto od Gminy kupić można zabudowaną nieruchomość położo-
ną w miejscowości Wysoka. Działka ma powierzchnię 1046 m2, na niej 
posadowiony jest dom mieszkalny o powierzchni 49,80 m2 i budynek 
gospodarczy 30m2. Całość została wyceniona na 70 500 zł.  

Zdaniem rzeczoznawców majątkowych ceny nieruchomości osiągnę-
ły w tym roku minimalną wartość. Taniej raczej już nie będzie. Taki 
stan rzeczy wynika z dość małego popytu na kupno nieruchomości. 
Również w naszej gminie przez pierwsze pół roku 2014 roku sprzeda-
nych zostało bardzo mało działek budowlanych. Osób przystępujących 
do przetargu jest niewielu, zatem to najlepszy czas na znalezienie 
i zakup nieruchomości. 

Adrianna Urbaniak

NOWE DROGI W SKOKACH 
W dniu 3 lipca br. Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który był 

wykonawcą przebudowy dróg na osiedlu Topolowa I w Skokach – ul. 
Klonowa, Brzozowa i cz. Sosnowa zgłosił inwestorowi zakończenie 
prac. Komisja odbiorowa pozytywnie oceniła jakość wykonanych robót 
i w dniu 8 lipca dokonała odbioru końcowego inwestycji. W ramach 
tego przedsięwzięcia wybudowano nawierzchnie bitumiczną drogi 
na długości 400m wraz z kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji to 
432.482,08zł .

Na ogłoszony przetarg dotyczący przebudowy dróg na osiedlu Topo-
lowa II w Skokach – ul. Jodłowa, Jarzębinowa i Świerkowa wpłynęło 
8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty firmy IVESTON z Obornik 
została wyceniona na kwotę 934.014,46 zł. W ramach zadania zostanie 

wybudowana kanalizacja deszczowa o długości 770m oraz nawierzchnia 
jezdni z kostki betonowej na długości 911m. Prace na placu budowy 
rozpoczęły się na początku lipca i zgodnie z zapisami zawartej umowy 
mają być zakończone do dnia 31.10.2014r.

Adam Zdanowski 

Skoki, ul. Kościuszki

Sława Wielkopolska

Rościnno
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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 przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skokach w rejonie ulicy Falistej 
obejmującej działkę nr 70/62

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek przyległych o numerach geodezyjnych: 1612, 1634 i 70/16

       I. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg

ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena

wywoławcza
(brutto)

Termin wpłaty
wadium i
wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin
przetargu

1 2 3 4 5 6

1.

Działka nr 70/62 położona w 
Skokach w rejonie ulicy Falistej  
zapisana w KW 
PO1B/00048486/8 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu jako 
własność Gminy Skoki.

Działka nr  70/62  o  pow.  0,1001  ha  leży  w Skokach w rejonie  ulicy  Falistej  na
terenie graniczącym z istniejącą zabudową  mieszkaniową                jednorodzinną.
W skład działki wchodzą grunty RVI i nieużytek. Nieruchomość ze względu na brak
dostępu  do  drogi  publicznej   może  zostać  przeznaczona  jedynie  na  poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – działki nr 1612, nr 1634
i nr 70/16.     
Nieruchomość oznaczona jako działka  nr 70/62 nie ma określonego przeznaczenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym.
nieruchomość  leży  na  terenach  zieleni  publicznej.  W  studium  uwarunkowań  i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Skoki  zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki
nr  70/62  został  wyznaczony  następujący  kierunek  zagospodarowania
przestrzennego: „obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych.

15.200,00

2.200,00
do dnia

28.07.2014r.
na koncie
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

31.07.2014r.
o godz. 1000

II. Termin, miejsce i forma wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kwocie 2.200,00 zł  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach Nr  58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 Banku
Spółdzielczego w Gnieźnie o/Skoki  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Skokach  najpóźniej do
dnia 28 lipca 2014r. ( poniedziałek ). 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
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu 31 lipca  2014 r. o godz. 1000  (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. Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział właściciele działek przyległych o numerach: 1612,1634,70/16,  którzy:
a. wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości i nie później, niż do dnia 28 lipca 2014 roku a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji

przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym
samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

b. złożą pisemne oświadczenie nie później  niż do dnia 28 lipca 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, że są  właścicielami działki
przyległej nr 1612, nr 1634, nr 70/16.

V. Uwagi:
a. nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej poprzez działki przyległe nr 1612, nr 1634 i nr 70/16.
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. 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.
Nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu Komisja Przetargowa ogłosi na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach „Listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu”.  
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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 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działki nr 121/4 i nr 122/4 przy ulicy  Parkowej w Skokach dla inwestycji polegającej na
budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

I. Opis nieruchomości 

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena
wywoławcz

a
w  zł

(brutto)

Uwagi:

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. 

Nieruchomość  
ujawniona jest w 
K.W PO1G/00036313/3 
w Sądzie Rejonowym w 
Wągrowcu jako 
własność Gminy Skoki. 

Wyżej wymieniona 
księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w północnej części miasta Skoki, przy ulicy Parkowej oraz w
sąsiedztwie 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
Wojewody 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 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 odl. min. 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dr.woj. nr 196 oraz w odl.min. 8,0 m
od zew. krawędzi dr. 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 rekl. 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 archeologicznych 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.

822.378,00 Nieruchomość 
obciążona 
zostanie:
1. służebnością 
dojazdu do dz. 
nr 1676 (boisko 
sportowe i ROD
„Jedność”)
2. służebnością 
przesyłu na 
rzecz ZWiK w 
Skokach, z 
uwagi na 
przebieg 
wodociągu po 
terenie działek

II. Forma i wysokość wadium:     wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 100 000,00 zł 
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 25 sierpnia 2014 r.
(poniedziałek). 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. Cena wywoławcza brutto: 822 378,00 zł
I. Termin i miejsce przetargów : Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 ( salka starej biblioteki)  29 sierpnia 2014 r.  o godz. 900

( piątek )  
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. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna  okazać się stosownym pełnomocnictwem
oraz  przedłożyć  aktualny  wypis  z  właściwego  dla  danego  podmiotu  rejestru.  Każdy  uczestnik  przetargu  powinien  posiadać  dokument  tożsamości,
potwierdzenie wniesienia wadium.
b) koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
c) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   publicznej
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
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 położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne 

I. Opis i oznaczenie nieruchomości

L.
p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji  gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena
wywoławcza
w  zł (brutto)
z podatkiem

VAT

Termin wpłaty
wadium i
wysokość

wadium w zł

Miejsce i
termin

przetargu

1 2 3 4 5 6

1.

Działka nr 64/34 
o pow. 0,0998 ha 

K.W P01B/00059200/0
Sąd Rejonowy

Wągrowiec
 –bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  został „Miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Skoki”  zatwierdzony   Uchwałą   Nr
XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki  z dnia 27.10.2009r. Wymieniony plan
ustala  warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  dla  którego  został
opracowany   w  zakresie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zabudowy
usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka  przeznaczona  jest  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną.
Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  dla  budynków  mieszkalnych
jednorodzinnych:
1. wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2.  maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m  ,
3. dachy  strome-dwu  lub  wielospadowe  o  kącie  nachylenia  od  200 do  450,

pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
4. możliwość budowy garaży wolnostojących,
5. odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6. zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7. maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

47.970,00

5.000,00
do dnia

01. 08. 2014r.
na koncie
Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

05.08.2014r.
o godz. 1000

2.

Działka nr 64/45
o pow. 0,1221 ha

K.W P01B/00059205/5
Sąd Rejonowy

Wągrowiec
 –bez obciążeń

j.w.
55.350,00

5.700,00
do dnia

01.08. 2014r.
na koncie
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05. 08. 2014r.
o godz. 1045

3.

Działka nr 64/46
o pow. 0,0981 ha 

K.W. P01B/00059206/2
Sąd Rejonowy

Wągrowiec
 –bez obciążeń

j.w.
44.280,00

4.600,00
do dnia

01. 08. 2014r.
na koncie
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05. 08. 2014r.
o godz. 1130

4.

Działka nr 64/55
o pow. 0,1063 ha 

K.W  P01B/00059212/7
Sąd Rejonowy

Wągrowiec
 –bez obciążeń

j.w
47.970,00

5.000,00
do dnia

01.08. 2014r.
na koncie
Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

05. 08. 2014r.
o godz. 1215

II. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach:
Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu
Miasta  i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia 01.08. 2014r. (piątek). Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym
uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
IV. Terminy i miejsce przetargów:  Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu   05 sierpnia 2014r. od godz. 1000  -  1215

(wtorek), 4 działki  
V. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VI. Uwagi:
a.w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargach.
b. ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   publicznej wiadomości
a także przyczynę odwołania przetargu.
c.  przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli  przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.  
d. koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
e. informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61  8925-814  lub 815
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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 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki budowlanej położonej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo  
I. Oznaczenie i opis nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW
Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

Cena
wywoła
wcza w

zł
(brutto)

Termin wpłaty
wadium i
wysokość

wadium w zł

Miejsce i termin
przetargu

1 3 4 5 6

Działka nr 15/17  o pow. 0,0762 
ha
w Sławie Wlkp. - obręb 
geodezyjny Szczodrochowo 
ujawniona w K.W Nr 
PO1B/000/45997/2 SR 
Wągrowiec jako 
własność Gminy Skoki. 
W/wym. księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń.

.

Dla działki  Nr 15/17 wydana została decyzja Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o 
warunkach zabudowy  znak: RIGP.7331-1/111/09 z dnia 16.09.2009r. Wymieniona decyzja 
ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie
domu jednorodzinnego. Warunki zabudowy określone decyzją:
1. budynek mieszkalny jednorodzinny – parterowy, maksymalnie z poddaszem użytkowym,
2. geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 
dachowych 250-450,
3. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,
4. rodzaj pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka,
5. szer. elewacji frontowej – max. 14,0 m, 
6. wys. głównej kalenicy – max. 9,0 m,
7. wys. okapu – max. 4,0 m,
8. nieprzekraczalne linie zabudowy:  4,0 m od frontu działki i 9,5 m odtylnej granicy działki.

30.135,
00

3.500,00
do dnia

01. 08. 2014r.
na koncie
Urzędu.

UMiG-Skoki
w dniu

05.08.2014r.
o godz. 1300

II. Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
Nr konta: 58  9065 0006 0040 0400 0185 0022  - Banku Spółdzielczym  w Gnieźnie – O/Skoki 
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia 01.08. 2014r. (piątek).  Wadium na koncie Urzędu do dnia
01.08.2014r. 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 przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce byłej biblioteki  w dniu  05 sierpnia 2014r. o godz. 1300

(wtorek),  
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. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
d. koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
e. 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej we wsi Budziszewice zabudowanej budynkiem

jednorodzinnym obejmującej działkę nr 25/3 o pow. 0,1154 ha

Oznaczenie nieruchomości 
według katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 25/3 zabudowana domem jednorodzinnym, położona w Budziszewicach, zapisana w KW PO1B/00048313/5 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości
0,1154 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (dawne siedlisko) zabudowana jest budynkiem  jednorodzinnym,  w  którym znajduje się jeden lokal 
mieszkalny. 
Lokal mieszkalny oddany został w najem na podstawie  umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony.  
Nieruchomość jest uzbrojona  w  sieć energetyczną i wodociągową.   
Dom jednorodzinny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym składająca się z działki nr 25/3 nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym. 
nieruchomość leży na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 25/3 został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych ”.

Termin zagospodarowania
Nie jest określony

Cena nieruchomości
35.800,00 zł  brutto

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży Sprzedaż  nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym. 

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

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 518) winny najpóźniej w ciągu 6 
tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

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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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 Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

I. Opis i oznaczenie nieruchomości

L.p
.

Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji  gruntów, numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoławcza
w  zł (brutto) z

podatkiem VAT

Termin wpłaty
wadium

i wysokość wadium w
zł

Miejsce i termin przetargu

1 2 3 4 5 6

1.
Działka nr 64/104 o pow. 0,1136 ha

KW  PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka
opracowany   został  „Miejscowy  plan
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Skoki”  zatwierdzony   Uchwałą   Nr
XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z
dnia  27.10.2009r.  Wymieniony  plan  ustala
warunki  zabudowy  i  zagospodarowania
terenu,  dla  którego  został  opracowany   w
zakresie  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej,  zabudowy  usługowej  oraz
zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową  jednorodzinną.  Warunki
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1. wys.  zabudowy – dwie kondygnacje

w tym poddasze użytkowe,
2.  maksymalna wysokość budynku do

kalenicy –  8,50 m  ,
3. dachy strome-dwu lub wielospadowe

o  kącie  nachylenia  od  200 do  450,
pokrycie  z  dachówki  lub  materiałów
dachówko-podobnych,

4. możliwość  budowy  garaży
wolnostojących,

5. odległość  linii  zabudowy  od  linii
rozgraniczającej 6m,

6. zakaz  lokalizacji  obiektów  bud.  w
pasie 12 m od granicy lasu,

7. maksymalna powierzchnia zabudowy
działki – 25%

48.770,00
5.000,00

do dnia 08. 08. 2014r. 
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1000

2.
Działka nr 64/105  o pow. 0,1316 ha 

KW PO1B/00048378/8 
Sąd Rejonowy Wągrowiec  – bez obciążeń

55.904,00
5.700,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1045

3.
Działka nr 64/106 o pow. 0,0923 ha 

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń

40.295,00
4.200,00

do dnia 08. 08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1130

4.
Działka nr 64/107  o pow. 0,0775 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń

34.010,00
3.500,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1215

5.
Działka nr 64/108  o pow. 0,0827 ha

KW PO1B/00048378/8 
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń

35.916,00
3.600,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1300

6.
Działka nr 64/109  o pow. 0,0847 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń.

37.478,00
3.800,00

do dnia 08. 08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1345

7.
Działka nr 64/110  o pow. 0,0759 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń

33.604,00
3.500,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
13.08.2014r. o godz. 1430

8.
Działka nr 64/111  o pow. 0,0826 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec  –bez obciążeń

36.211,00
3.700,00

do dnia 08. 08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14.08.2014r. o godz. 1000

9..

Działka nr 64/112  o pow. 0,0691 ha 
K.W PO1B/00048378/8

Sąd Rejonowy Wągrowiec
– bez obciążeń

30.627,00
3.200,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1045

10.
.

Działka nr 64/115  o pow. 0,0789 ha
KW PO1B/00048378/8

Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń
34.600,00

3.500,00
do dnia 08. 08. 2014r.

na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1130

11.
Działka nr 64/116 o pow. 0,0745 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec  – bez obciążeń

32.682,00
3.300,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1215

12.
Działka nr 64/117 o pow. 0,0783 ha

KW nr PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec  – bez obciążeń

34.342,00
3.500,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1300

13.
Działka nr 64/118 o pow. 0,0861 ha

.KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń.

37.736,00 3.800,00
do dnia 08. 08. 2014r.

na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1345

14.
Działka nr 64/119  o pow. 0,1013 ha

KW PO1B/00048378/8
Sąd Rejonowy Wągrowiec – bez obciążeń.

42.669,00
4.300,00

do dnia 08.08. 2014r.
na koncie Urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
14. 08. 2014r. o godz. 1430

II. Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
III. Termin i miejsce wpłaty wadium: Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach:
Nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki
 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy
 w Skokach najpóźniej do dnia 08.08. 2014r. (piątek). Dowód wpłacenia wadium winien 
wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału 
w przetargu.
IV. Terminy i miejsce przetargów: 
Przetargi odbędą się w siedzibie byłej biblioteki mieszczącej się przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w dniach:
- 13 sierpnia 2014r. od godz. 10.00 – 14.30 (środa) – 7 działek
14 sierpnia 2014 r. od godz. 10.00- 14.30 (czwartek) – 7 działek
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: 
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 

podanym w ogłoszeniu o przetargach
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, 

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

- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

- koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca
- informacji 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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„ETNO - WARSZTATY 
W BIBLIOTECE

CYKL SPOTKAŃ LUDOWYCH 
DLA DZIECI Z GMINY SKOKI” - CZ.6

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
podaje do publicznej wiadomości 

„wykaz” informujący o przygotowaniu 
do zbycia prawa własności
działki nr 146/7 w Łosińcu

Oznaczenie 
nieruchomości 
według katastru 

oraz księgi 
wieczystej 

Działka nr 146/7 położona w Łosińcu
zapisana w 

KW PO1B/00047282/4
(Sąd Rejonowy w Wągrowcu )

Powierzchnia 
nieruchomości

0,0810 ha

Opis 
nieruchomości

Działka stanowi część byłego siedliska 
gospodarstwa rolnego, na przedmiotowym 

gruncie znajdują się stare fundamenty 
stodoły. Działka nie posiada dostępu do 

drogi publicznej i może być sprzedana na 
rzecz właścicieli działek sąsiednich –na 
poprawę możliwości zagospodarowania 
. Udział w przetargu zapewniony zostaje 
właścicielom działki nr 146/6 i 9203/1 w 

Łosińcu.  

Przeznaczenie 
w planie 

miejscowym 
oraz studium 
uwarunkowań 

i 

Działka nie ma określonego przeznaczenia w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 
powodu utraty ważności tego opracowania .

W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania działki usytuowane 

są  na obszarach zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

działalności rolniczych i nierolniczych . 
Dla  działki nie została wydana decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

Termin Nie jest ustalony 

Cena działki 
8500 zł brutto (osiem tysięcy pięćset 

złotych). 

Obciążenia 
działki 

Działka nie posiada dostępu do drogi 
publicznej, nie jest obciążona umową 

dzierżawy.

Termin 
wniesienia 
należności

Należność za działkę winna znajdować się 
na koncie Gminy Skoki najpóźniej na dzień 

przed wyznaczonym terminem umowy 
notarialnej.

Informacja o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 

oddania w 
użytkowanie 

wieczyste, najem  
lub dzierżawę

Działka przeznaczona jest do sprzedaży w 
drodze przetargu ograniczonego. 
W przetargu mogą uczestniczyć:

 właściciel działki zabudowanej nr 146/6 
oraz właściciel działki leśnej oznaczonej nr 

9203/1 (dotyczy wsi Łosiniec)

Termin do 
złożenia 

wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości 
na podstawie 

art. 34.1 pkt.1 i 
pkt. 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości wymienionych w 
wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 

1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 

2014, poz.518)  i zainteresowane są 
nabyciem nieruchomości , winny najpóźniej 
w ciągu 6 tygodni, licząc od daty ogłoszenia 
wykazu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Skokach

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

8925-814

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

Podczas drugiej odsłony etno-warsztatów dzieci miały okazję poznać 
tradycje dotyczące Nocy Świętojańskiej, święta obchodzonego w nocy 
z 23 na 24 czerwca, czyli w wigilię Św. Jana. Po wykonaniu świętojań-
skich wianków znalazły one również czas na zabawę w poszukiwanie 
kwiata paproci, w wierzeniach słowiańskich w legendarnego kwiata, 
który zakwita raz w roku w okresie przesilenia letniego.

Zwieńczeniem spotkań ludowych były warsztaty taneczne prowadzo-
ne przez instruktorów tańca z poznańskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łany”. Tak jak poprzednim razem, tak i teraz młodzi adepci sztuki 
tanecznej zgłębiali naukę Poloneza.   

Organizatorem etno-warsztatów jest Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Skokach. Projekt współfinansowany został ze środków Unii 
Europejskiej. Spotkania odbywają się w nowej siedzibie Biblioteki przy 
ul. Rogozińskiej 1B. 

W okresie wakacji „etno-odkrywców” czekają dwa spotkania wyjaz-
dowe. Pierwsze 8.07. do Osieka, drugie 26.08. do Jaracza. 

Sylwia Popadowska 

Czerwcowe spotkania „etno-odkrywców” przeniosły ich 
w świat dawnych gier, zabaw, zabawek, porcelanowych i 
szmacianych lalek, drewnianych samochodów i koni na 
biegunach, materiałowych piłek i ołowianych żołnierzy-
ków. Pani Wiesia, pracownik Muzeum Regionalnego w 
Wągrowcu, pokazała dzieciom jak czas wolny od zajęć 
spędzali ich dziadkowie. Nauczyła ich grać w niektóre 
gry oraz pozwoliła pobawić się dawnymi zabawkami. 
Wzorując się na nich, młodzi skoczanie sami wykonali 
kilka z nich, m.in. gliniane ptaszki.
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W słońcu i w deszczu, już po raz 22. świętowaliśmy Dni Miasta i Gmi-
ny Skoki. Wczesnym, sobotnim rankiem za wędki chwycili wędkarze by 
kolejny raz spróbować swych sił i szczęścia w Zawodach Wędkarskich 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Nad Jeziorem Rościńskim 
pojawiło się aż 18 drużyn (3 zawodników w każdej z nich), w tym jedna 
z zaprzyjaźnionych z naszą gminą, niemieckich Bardowick. Puchary 
Burmistrza otrzymały następujące drużyny: za I miejsce – Colmi 
Poznań, za II miejsce – Krzyż, za III miejsce – Skoki I. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Miłośnicy języka polskiego tego dnia zerwali się wcześnie z łóżek. Sen 
z powiek spędzało im dyktando, niezwykła chęć zmierzenia się z nim. 
Tegoroczny Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza był niezwykły 
przynajmniej z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że to już po 
raz 10. miłośnicy ziemi skockiej mieli możliwość zmierzenia się z polską 
ortografią z okazji Dni Miasta i Gminy. Swoją obecnością zaszczycił 
nas dr hab. Jarosław Liberek – językoznawca, w Zakładzie Frazeolo-
gii i Kultury Języka Polskiego UAM, popularyzator kultury języka 
polskiego. Tym razem to on przygotował dyktando dla uczestników 
wszystkich kategorii wiekowych (pisali uczniowie szkoły podstawowej, 
uczniowie gimnazjum oraz osoby dorosłe). Opowiedział nam również 
o zawiłościach naszego języka i o przygotowanych przez siebie tekstach. 
Było nam niezmiernie miło gościć pana Jarosława.

Nie zapomnimy tego konkursu również, a może raczej przede 
wszystkim, dzięki osobie pani Iwony Migasiewicz – pomysłodawczyni 
i patronce Konkursu Ortograficznego z okazji Dni Miasta i Gminy 
Skoki, która właśnie rozpoczyna nowy etap swojego życia – przeszła 

W SŁOŃCU I W DESZCZU
czyli 22. DNI MIASTA I GMINY SKOKI - 2014

na emeryturę. Trochę nam smutno, nam uczniom. Wierzymy jednak, 
że nie przestanie ona dzielić się z nami swoją wiedzą, nie tylko tą 
z zakresu języka polskiego. 

W Konkursie łącznie wzięło udział 20 osób. Laureatami zostali:
Monika Sommerfeld w kategorii wiekowej – dorośli, Magdalena Li-

sewska w kategorii wiekowej – gimnazjum, Paulina Kubiak w kategorii 
wiekowej – szkoła podstawowa. Laureatom i wszystkim tym, którzy 
odważyli się usiąść do dyktanda serdecznie gratulujemy! Szczególne 
podziękowania należą się panu Andrzejowi Pilaczyńskiemu, który 
od samego początku wspiera organizację kolejnych Konkursów Or-
tograficznych.

Na Stadionie Sportowym obchody Dni Miasta i Gminy Skoki roz-
począł zespół EVERS. 

W zmaganiach sportowych po raz pierwszy mogliśmy obserwować 
zakłady pracy i organizacje z terenu miasta i gminy Skoki. I Turniej 
Zakładów Pracy z okazji Dni Miasta i Gminy Skoki zakończył się 
zwycięstwem Gimnazjum nr 1, im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. 
Na II miejscu uplasowała się drużyna LEMARU z Potrzanowa, na III 
Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” z Jabłkowa.

Miejsce IV niepodzielnie opanowane zostało przez pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, miejsce V przez pracowników 
Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach, na-
tomiast równorzędne VI miejsce zajęło Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Skokach oraz Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Antoniewie. Nie było przegranych.

Tanecznie 10. rocznicę swojego istnienia uczciła Grupa Taneczna 
ROSES działająca pod kierunkiem pani Wiesławy Hauke.
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Bracia Kurkowi ze Skoków przeprowadzili Wiatrówkowe Zawody 
Strzeleckie. Wokół ich stanowiska bez przerwy kręcili się zaintereso-
wani.

Wykonaniem „Jaskółki uwięzionej” i nie tylko zachwycił skoczanin, 
Maciej Kujawa.

Swoje talenty muzyczne zaprezentowali też nasi goście z Ukrainy. 
Dziewczyny wywołały u niektórych ciarki na plecach z zachwytu.

Nikt nie chciał pokazywać ani oglądać nóg podczas występu Czar-
no Czarnych, choć muzyka porywała do tańca. Publiczność, może 
onieśmielona jeszcze nieco, oszczędzała swoje kończyny by poszaleć 
podczas zabawy.

Niedzielne świętowanie rozpoczęliśmy uczestnicząc we Mszy Świętej 
z towarzyszeniem Skocko-Wągrowieckiego Chóru Kameralnego.

Energetyczny występ Skoczków postawił wszystkich w gotowości do 
zabawy, choć wcześniej niebo przez chwilę zapłakało.

Kabaret Moralnego Niepokoju nie dał nikomu spokoju i mimo 
deszczu publiczność trwała w dobrym nastroju. 

Gwiazdy Warszawskich Teatrów Muzycznych przypomniały wiecznie 
młode, niezapomniane przeboje, po których nawet deszcz i łzy nie 
mogły zepsuć dobrego nastroju. A ŁZY brzmiały w całych Skokach, 
słyszalne były w najdalszych, najgłębszych zakamarkach miasta a może 
nawet gminy całej i nikogo to nie martwiło, nasze serca nie drżały, 
a jeśli już to tylko z zachwytu.

Zapraszamy wszystkich już dziś na kolejne wzruszenia za rok!
Bogata galeria zdjęć z Imprezy na stronie www.gmina-skoki.pl
Dziękujemy wszystkim sympatykom Dni Miasta i Gminy Skoki, bez 

których przychylności i wsparcia nie byłoby tak wspaniale!
Szczególne podziękowania otrzymują:
• Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

• KRUSZGEO WIELKOPOLSKIE KOPALNIE  
Spółka z o.o.z Poznania 

• PPH LEMAR Spółka z o.o.z Potrzanowa  
• Głos Wągrowiecki

• VA-BANK P.P.H.U. Andrzej Pilaczyński ze Skoków
• Pizzeria VERONA ze Skoków

• Firma ADAMUS Adam Błażejewski z Kiszkowa
• STUDIOMANIX Paweł Rydzewski z Obornik 

• Pan Adam Andrzejewski ze Skoków
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

• Komendant i Policjanci Komisariatu Policji w Skokach
oraz

 Karol Kłos
Zuzanna Szamocka

Dariusz Jahnz
Agnieszka Fertsch

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy za rok!
Aleksandra Gajewska

W ramach programu tegorocznych Dni Miasta i Gminy Skoki, 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Wiatrówkowe Zawody 
Strzeleckie. Zawody obejmowały:
- Turniej Otwarty - Open, w którym po zaciekłym boju triumfował Ry-

szard Cibail. II miejsce zdobył Łukasz Kłosowski, a III Grzegorz Samol.
- Turniej Młodych Strzelców. Tutaj I miejsce wywalczył Adam Frąc-

kowiak. Na II miejscu uplasował się Kasper Grzegorzewski, a na III 
Jakub Szewczyński.

- Turniej o „Tarcze Burmistrza”. Zwycięzcą tego Turnieju i zdobywcą 
„Tarczy” został Mariusz Nowicki. II miejsce zajęła Joanna Szymocha, 
a III miejsce Mirosław Szymocha.
Dodatkową atrakcją Zawodów stało się losowanie wśród ich uczest-

ników 2 rowerów, których szczęśliwymi właścicielami zostali Adam 
Frąckowiak i Joanna Szymocha.

WIATRÓWKOWE ZAWODY 
STRZELECKIE

Oprócz strzelania w w/w kategoriach Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
przeprowadziło strzelanie drużynowe dla zespołów reprezentujących 
zakłady uczestniczące w I Turnieju Zakładów Pracy. Wyniki tego strze-
lania liczyły się w ogólnej punktacji drużynowej Turnieju Zakładów.

Wszystkie nagrody oferowane w Zawodach zostały ufundowane 
przez Samorząd Gminy Skoki.

Stanisław Grzegorzewski
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54 zawodników reprezentujących 18 Kół PZW 
i drużyn wyłonionych w zakładach pracy, względ-
nie samodzielnie zgłoszonych prze pasjonatów 
wędkarstwa 28 czerwca br. wzięło udział w or-
ganizowanych w ramach Dni Miasta i Gminy 
Skoki Spławikowych Zawodach Wędkarskich 
o Puchar Burmistrza.

Zawody tradycyjnie już odbywały się w trzech 
sektorach, przy czym w każdym sektorze na pod-
stawie wcześniej przeprowadzonego losowania 
jedno miejsce zajął reprezentant każdej drużyny.

Po zakończeniu wędkowania i pracy Komisji 
Sędziowskiej dokonującej ważenia złowionych 
ryb i ustalenia wyników połowów, na leśnej pola-
nie nad brzegiem jeziora Rościńskiego nastąpiło 
ogłoszenie wyników w indywidualnej punktacji 
sektorowej i w punktacji drużynowej – tu liczyła 
się suma punktów uzyskanych przez zawodników 
we wszystkich trzech sektorach. W trakcie prac 
Komisji zawodnicy, organizatorzy i goście mieli 
możliwość posilić się grochówką przygotowaną 
i serwowaną z kuchni polowej przez Mirosława 
Kamińskiego i Karola Neumana. 

W punktacji sektorowej najlepszymi zawod-
nikami dnia okazali się: 

- W sektorze A: Tomasz Lawer z Koła PZW 
Krzyż, który złowił 11,125 kg ryb. II miejsce 
z 10,93 kg ryb zajął Mariusz Kielma z zespołu 
„Krecia”, a trzecie miejsce z 9,845kg Robert 

Chelwing z I drużyny Koła Mieścisko.
- W sektorze B: Grzegorz Majewski z drużyny 

COLMIC z 8,850 kg złowionych ryb, na drugim 
miejscu uplasował się Tomasz Zaranek z  zespo-
łu TEAM KASI z 8,415 kg ryb, a na III Wojciech 
Feliksiak z 6,405 kg ryb z Koła „Rogalik”. 

- W sektorze C: triumfował Andrzej Szymko-
wiak z drużyny I Koła Skoki z 10,720 kg ryb. II 
miejsce z 9,605 kg ryb zajął Grzegorz Lipiecki 
z zespołu „Karaś”, a III z 9,400 kg ryb Grzegorz 
Feliczak z Koła Murowana Goślina.

W klasyfikacji drużynowej:
Najlepszą Drużyną Dnia została i Honorowy 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki zdo-
była drużyna COLMIC w składzie: Mirosław 
Siergiej, Grzegorz Majewski i Rafał Begier.

II miejsce i Puchar wywalczyła reprezentacja 
Koła Krzyż w składzie: Tomasz Lawer, Mariusz 
Nadlewski i Jerzy Kaźmierczak. 

III miejsce wraz z pucharem zajęła I drużyna 
reprezentująca Koło PZW Skoki w składzie: 
Zbigniew Pietrzak, Romuald Dudek i Andrzej 
Szymkowiak. 

Kolejne miejsca w punktacji drużynowej 
zajęły zespoły: „Rogalik” Poznań, „Troć” Karo-
lewo, „Karaś”, druga reprezentacja Koła PZW 
Skoki, PZW Murowana Goślina, „Krecik” Skoki 
„Wiórek II”, „Lubonianka” Luboń, I Drużyna 
PZW Mieścisko, „TEAM KASI” Murowana 

Goślina Zielone Wzgórza, „Tarpan” Poznań, 
„Wiórek I”, „Bardowick” Niemcy i II drużyna 
PZW Mieścisko.

Zdobywcy III pierwszych miejsc w punktacji 
indywidualnej w każdym sektorze otrzymali na-
grody, a wszyscy zawodnicy upominki w postaci 
sprzętu wędkarskiego. 

Sponsorem zawodów był Samorząd Gminy 
Skoki reprezentowany przez Burmistrza. Wody 
jeziora Rościńskiego bezpłatnie do wędkowania 
użyczyło Gospodarstwo Rybackie – Robert 
Kowalewski, a sprawami organizacyjnymi zwią-
zanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
zawodów zajął się Zarząd Koła PZW nr 120 
w Skokach.

W trakcie zawodów sekretarz Zarządu 
Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Węd-
karskiego Leszek Czarnyszewicz udekorował 
Burmistrza Tadeusza Kłosa przyznaną Mu 
przez Zarząd Okręgu Poznańskiego na wnio-
sek Zarządu Koła nr 120 w Skokach Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Wędkarstwa Wielko-
polskiego” w wersji powiększonej - odznaczenie 
to jest przyznawane szczególnie zasłużonym 
dla rozwoju wędkarstwa osobom i instytucjom 
z poza środowiska wędkarskiego.

Zdjęcia z zawodów na stronie www.gmina-
-skoki.pl

Edmund Lubawy

Wielką atrakcję niedzieli – 22.06.2014 r. 
w Skokach – stanowiła Powiatowa Wystawa 
Koni zorganizowana przez Powiatowy Związek 
Hodowców Koni pod przewodnictwem Marka 
Jóźwiakowskiego. Toteż, mimo niesprzyjającej 
pogody na boisko rezerwowe „Wełny” przy ul. 
Parkowej przybyli nie tylko wystawcy koni z po-
wiatu wągrowieckiego i powiatów sąsiednich. 
Licznie przybyli też miłośnicy koni i zwyczajni 
widzowie by podziwiać nie tylko prezentowane 
konie, ale i towarzyszące im pokazy i konkuren-
cje sportowe z udziałem tych zwierząt.

Czołowym punktem imprezy był wybór „Miss 
Piękności” i „Mistera” spośród prezentowanych 
przez hodowców poszczególnych kategorii koni. 
Zadanie to powierzono komisji w składzie: 
Marek Żuławski, Dobrochna Olesińska i Jaro-
sław Szymoniak.

W rezultacie tytuł „Miss” wśród klaczek i kla-
czy zyskały i dumą swych właścicieli napełniały: 

- W kategorii klaczy rocznych: Zorka, 
z hodowli Moniki Tadych z Kruszek. II miejsce 
zajęła Charlet O’hara z hodowli Henryka Taba-
czyńskiego z Potrzanowa, a III Duma z hodowli 
Sławomira Boruta z Morzewa.  

- W kategorii klaczy dwuletnich: Rakija 
z hodowli Ireny Pisarek z Runowa. II miejsce 
zdobyła Maliwia z hodowli Joanny Różewskiej 
z Damasławka, a III Wanilia z hodowli Dariusza 
Górskiego ze Stołężyna.

- W kategorii klaczy starszych: Konfetti 
z hodowli Sebastiana Jacha z Wapna. II miejsce 
zdobyła Annapurna, także z hodowli Sebastiana 
Jacha, a III Atena z hodowli Mariana Spychal-
skiego z Wągrowca. 

- W kategorii klaczy ze źrebakami: Barcarola 
z hodowli Janusza Grzewińskiego z Kobylca. 
II miejsce zajęła Luteina z hodowli Sebastiana 
Jacha z Wapna, a III Cela z hodowli Jana Bin-
kiewicza z Ostrowa-Młyn.

- W kategorii klacze zimnokrwiste: Bandera 
z hodowli Andrzeja Serwatki z Kłodzina.

Spośród ogierków i ogierów zaszczytne tytuły 
„Mistera” zyskały:

- W kategorii ogierków rocznych: I miejsce 
zdobył Un’diablo z hodowli Marka Jóźwia-
kowskiego z Damasławka, na drugim miejscu 
uplasował się Baluzino z hodowli Kamili Ha-
merlinskiej z Budzynia, a na III Nefryt z hodowli 
Pawła Mantaja z Grzybowic.

- W kategorii ogierków dwuletnich: Tytuł 
„Mistera” zdobył Arian ze spółki cywilnej Ka-
lińscy z Chyb.

Zaprezentowano też (bez oceny) ogiery licen-
cjonowane: Pasjonata Muscat z hodowli Wiktorii 
Nowak z Bukowca, Nikodem z hodowli Andrze-
ja Konowalskiego z Międzylesia oraz Almos 
z hodowli Romana Łukaszewicza z Mieściska. 

Wystawie towarzyszyły też konkursy i pokazy 
sportowe z udziałem koni i jeźdźców:

 Skoki przez przeszkody w kategorii kucy 
dosiadanych przez najmłodszych jeźdźców 
wygrała Wiktoria Pezacka z Wapna na kucu 
Frezja. II miejsce zajęła Oliwia Jach z Wapna 
na kucu Fiona. 

W kategorii LL (wysokośc przeszkód 80 cm) 
triumfowała Zofia Krzeszewska z Damasławka 
na koniu Ulanos. II miejsce zajęła Zuzanna Sy-
gierycz z Wągrowca na koniu Galina, a III miejsce 
Klaudiusz Jach z Wapna na koniu Tennessee.

W kategorii L (wysokość przeszkód 100 cm) 
triumfowała Klaudia Jach z Wapna na koniu 
Tennessee. II miejsce zajęła Zofia Krzeszewska 
z Damasławka na koniu Umbro, a III miejsce 
Roksana Burczak z Rogoźna na koniu Cykor. 

Konkurs „Trzech Beczek” wygrał Janusz 
Grzewiński z Kobylca. 

Dużą atrakcję imprezy stanowił występ dwóch 
amazonek na koniach rasy fryzyjskiej oraz pokaz 
zaprzęgu sulki. Piękne historyczne stroje, nawią-
zujące do poprzednich epok, w które ubrani byli 
zarówno powożący jak i amazonki uatrakcyjniły 
paradę. Wielką atrakcją był też przejazd motoru 
„trójkołowca”. Wszystkie te atrakcje zapewnił 
właściciel dworku Róża Poraja w Budziejwie.

Wystawie towarzyszyła loteria, w której za los 
wartości 10 zł można było wygrać konia. I tu szczę-
ście dopisało Julii Martynek ze Skoków, która 
została szczęśliwym nowym właścicielem kucyka. 

Edmund Lubawy

ZAWODY WĘDKARSKIE 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

NAJATRAKCYJNIEJSZE KONIE ZJECHAŁY DO SKOKÓW!
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SZCZĘŚLIWY FINAŁ CZYLI KOŃCÓWKA PROJEKTU 
„AKTYWNI SENIORZY W GMINIE SKOKI” - CZ.4

Od ukazania się ostatniej informacji dotyczącej projektu od-
były się 4 wykłady i 6 zajęć warsztatowych. W trosce o zdrowie 
i dobrą kondycję uczestnicy projektu trzykrotnie spotykali się na 
wycieczkach z kijkami oraz tłumnie skorzystali z zabaw w basenie 
wągrowieckiego Aquaparku.

Jak radzić sobie z chorobami typowymi dla wieku przekonywała 
nas dr nauk medycznych Jolanta Twardowska – Rajewska. Uświa-
domiła wielu z nas, że pozytywne nastawienie do życia i radość 
z niego to jeden ze skutecznych sposobów na walkę z dolegliwo-
ściami fizycznymi. 

O tym jak ważny jest ruch i wszelka aktywność fizyczna opowie-
działa mgr Małgorzata Szpendowska – Wylegalska. Mają one wpływ 
na naszą kondycję fizyczną, ale odgrywają ogromną rolę w odczuwa-
niu stanów psychicznych. Zdrowe zmęczenie to zdrowsza psychika. 

Codzienność często wydaje się nam szara i nieciekawa, ale 
umiejętność czerpania radości z każdego dnia, z wykonywania 
prozaicznych czynności również może być źródłem zadowolenia. 
Jest to bardzo ważna umiejętność – do czego przekonywał w swoim 
wykładzie dr Andrzej Stogowski. Po wykładzie dla słuchaczy cze-
kała niespodzianka w postaci występu młodzieży z Młodzieżowego 
Ośrodka w Antoniewie. Młodzież pod kierownictwem Pań Małgo-
rzaty Szpendowskiej – Wylegalskiej i Elżbiety Drygas zaprezento-
wała swoje adaptacje skeczy z „Kabaretu Starszych Panów”.

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb 
każdego człowieka, a szczególnie osoby w nieco starszym wieku. 
Dzisiejszy świat jest pełen zagrożeń, z którymi warto nauczyć się 
radzić i którym można zapobiec. 

Ostatni wykład zaprezentowany przez dr Danutę Bartkowiak 
dotyczył szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W spotkaniu zwią-
zanym z tym tematem uczestniczyli także przedstawiciele policji 
z Komendy Powiatowej w Wągrowcu, którzy radzili, jak nie dać się 
nabrać wszelkim cwaniakom i naciągaczom, jak nie ulec pokusie 
zakupu pozornie atrakcyjnego produktu, który może się okazać 
niepotrzebnym bibelotem.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale nie znaczy to 
wcale, że pozostałe zajęcia nie miały swoich wiernych odbiorców.

Wszystkie warsztaty rękodzielnicze gromadziły liczną grupę osób, 
która z cierpliwością i wielkim zaangażowaniem tworzyła szklane 
aniołki czy niepowtarzalną biżuterię. Z wielką precyzją tworzono 
także piękne kompozycje kwiatowe z bibuły i zdobiono drewniane 
deski kuchenne, które pewnie dziś wiszą na honorowym miejscu.

Z kolei pan Bartosz Wołkow zgromadził smakoszy ryb i innych 
delicji, którzy pod jego czujnym okiem wyczarowywali pyszne dania. 
To były prawdziwe uczty dla oka i podniebienia, o czym wiedzą ci, 
którzy wzięli udział w warsztatach kulinarnych.

Ostatnimi zajęciami, które odbyły się w czerwcu był nordic 
walking. Sprzyjająca pogoda, roześmiane towarzystwo, doskonały 
przewodnik – czy trzeba czegoś więcej do szczęścia?

Tak – dobrej kawy, podanej w miśnieńskiej porcelanie! Nie, to nie 
pomyłka, ani żart. Pani Bożenka nawet przy takiej okazji zachowała 
się jak prawdziwa dama, a kawa wypita  na leśnym dukcie smakowała 
nie gorzej niż w najbardziej wytwornej kawiarni. 

Spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się 26 czerwca 
w salce „na piętrze” w dawnej bibliotece, było ostatnią okazją do 
podzielenia się refleksjami, powspominania i czerpania radości 
z bycia z innymi. Zjawili się na nim nie tylko uczestnicy projektu, 
ale także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Pan 
Burmistrz Tadeusz Kłos uroczyście wręczył certyfikaty uczestnictwa 
beneficjentom projektu, a w swoim krótkim wystąpieniu kolejny 
raz podkreślił znaczenie starszych mieszkańców gminy w życiu 
społecznym i roli, jaką w nim pełnią. Wyraził zadowolenie, że zapro-
ponowany projekt spotkał się z tak życzliwym odbiorem i doskonale 
trafił w zapotrzebowanie społeczne.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez seniorów 
w trakcie warsztatów rękodzielniczych oraz prezentacja multime-
dialna przedstawiająca wydarzenia projektowe.

Słodki poczęstunek zakończył całe wydarzenie, choć nie do końca 
chyba osłodził żal rozstania.

Trochę żal, że to już koniec, choć wieść gminna niesie, że może 
uda się jeszcze w tym roku zaprosić seniorów do udziału w kolejnym 
przedsięwzięciu. A wieść gminna się nie myli!

Czekamy z niecierpliwością i już wyrażamy swoją gotowość wzięcia 
w nim udziału.

Zdjęcia z Projektu na stronie www.gmina-skoki.pl
I.K.

Skockich Seniorów nie opuszczała ani na chwilę energia i zapał, stąd oczywistym wydaje się fakt, że licznie 
uczestniczyli we wszystkich zajęciach projektowych, przewidzianych w terminarzu.
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CHÓD SPORTOWY
w wykonaniu Mateusza i Łukasza Nowaków
29 czerwca br. w Toruniu podczas Mi-

strzostw Polski Juniorów w Lekkoatletce 
reprezentant UKS „SKOCZEK” Skoki 
Mateusz Nowak (trener – ojciec Wiesław 
Nowak) wywalczył po pasjonującym poje-
dynku złoty medal w chodzie na dystansie 
10000 m. Uzyskany wynik 45:21.43 jest 
rekordem życiowym uzyskanym na sta-
dionie (na ulicy rekord na 10 km wynosi 
43:34). Od początku wyścigu utworzyła się 
trzy osobowa grupa, która doszła razem 
do ostatniego kilometra, systematycznie 
powiększając przewagę nad konkurentami. 
Mateusz cały dystans szedł na 2 - 3 miejscu 
wychodząc w końcówce na prowadzenie nie oddając do mety. Poszedł 
więc wzorowo taktycznie. Były uwagi sędziów do techniki, co oznacza, 
że należy poprawiać ten element konkurencji do czasu kolejnych star-
tów. A kolejne wyzwanie jest nie byle jakie bo debiut na dystansie 20 
km i to od razu na mistrzostwach Polski, które odbędą się 30 sierpnia 
w Gdańsku. Obecnie zawodnik ma kilka dni odpoczynku i następnie 
spokojne wejście w trening do wspomnianych zawodów.

Z kolei starszy brat Łukasz skończył obóz przygotowawczy w Cetnie-
wie (II połowa czerwca) oraz obóz wysokogórski w Tatrach na Słowacji. 
Od połowy lipca czeka go obóz w Spale, którego zwieńczeniem będą 
ostatniego dnia lipca Mistrzostwa Polski na 20 km w Szczecinie. Na 1 
sierpnia planowany jest początek ostatniego zgrupowania, jeszcze raz 
w Spale.  Start w Zurichu w Mistrzostwach Europy na dystansie 50 km 
będzie miał miejsce w piątek 15 sierpnia (godzina 9 rano).

SKOCZANIE CORAZ CZęśCIEJ 
NA MARATONACH 

ROWEROWYCH MTB
W ramach Bike Cross Maraton WIELKOPOLSKA w Maratonie 

Rowerowym GogolMTB 2014 6 lipca na przystani wodnej Binduga 
koło Mściszewa na terenie Gminy Murowana Goślina Gminę Skoki 
reprezentowało 3 zawodników (o tylu wiemy) Karolina Stefaniak 
i Maciej Tadeusz ze Skoków oraz Dorian Karczewski z Lechlina.

Wszyscy troje rywalizowali na 
dystansie MINI ok. 29 km, który 
ukończyli. Najlepszy rezultat 
spośród nich i miejsce na po-
dium wywalczył w morderczym 
upale ponad 30 stopni Celsjusza 
i trudnym terenie nad Wartą 
Dorian Karczewski zajmując 
w klasyfikacji OPEN 68 miejsce 
na 346 sklasyfikowanych za-
wodników co dało mu w swojej 
kategorii M1 III miejsce. 

OBÓZ MDP W ROśCINNIE
Od 1 lipca już po raz piętnasty w Rościnnie (gm. Skoki) pod 

komendanturą druha Mariana Bodusa odbywa się obóz szkolenio-
wo- wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych  Drużyn Pożarni-
czych. Podczas obozu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności ratowni-
cze oraz uczą się jak prawidłowo zachować się w przypadku zagrożenia. 
Obóz potrwa do 21 lipca. Szczegółowa relacja w kolejnym numerze.

Kinga Świder

LETNI OBÓZ TRAMPKARZY 
STARSZYCH W ŁOSIŃCU

W dniach 1 - 6 lipca 2014 w Łosińcu odbył się Letni Obóz Spor-
towo-Rekreacyjny zorganizowany przez sztab szkoleniowy drużyny 
trampkarzy starszych Klubu Sportowego „Wełna” Skoki. 

Uczestnikami byli zawodnicy drużyny trampkarzy starszych, czyli 
chłopcy urodzeni w latach 1999 - 2002. Zawodnicy oraz opiekunowie 
na obóz udali się rowerami, które były przydatne na miejscu, do prze-
mieszczania się z miejsca zakwaterowania na boisko sportowe.

Zawodnicy mieszkali w gospodarstwie agroturystycznym Państwa 
Kariny i Janusza Szymaś, natomiast wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
zapewniła firma cateringowa Pana Bartosza Wołkowa.  

W trakcie obozu został zrealizowany bogaty program sportowo 
- rekreacyjny. Treningi odbywały się codziennie. Dodatkowo zorgani-
zowane zostały wyjazdy na Termy Maltańskie oraz do kina, a najlepszą 
atrakcją obozu okazała się zabawa w paintball laserowy. 

Podczas treningów ćwiczący doskonalili swoje umiejętności technicz-
no - taktyczne, oraz cechy motoryczne. Kadrę wychowawców stanowili: 
kierownik drużyny pani Urszula Kubicka, trener Michał Szymaś oraz 
rodzice panowie Janusz Szulc oraz Artur Szymański.  

Nie tylko młodzi adepci futbolu mieli okazje do poprawy swoich 
umiejętności, w piątkowe popołudnie odbył się piknik rodzinny, który 
swoim udziałem zaszczycił Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Ta-
deusz Kłos oraz rodzice chłopców przebywających na obozie. W trak-
cie pikniku doszło do pojedynku piłkarskiego pomiędzy rodzicami 
a dziećmi, wynik był sprawą mniej ważną liczyła się dobra zabawa. A na 
zakończenie wszyscy wspólnie biesiadowali przy ognisku. Chłopcy w ra-
mach nagrody za dobre zachowanie otrzymali pamiątkowe koszulki.

Pierwszy tego rodzaju obóz sportowy zorganizowany przez KS Wełna 
Skoki we współpracy z Gminą Skoki dla naszej młodzieży, zarówno 
w oczach kadry jak i uczestników, zapisał się jako bardzo udany. Dzieci 
mimo ogromnego wysiłku i pracy jakie włożyły w treningi , były bardzo 
zadowolone i już myślą o kolejnej takiej przygodzie ze sportem. 

Organizatorzy obozu składają serdeczne podziękowania za okazaną 
pomoc instytucjom i osobom prywatnym, którzy udzielili wsparcia 
finansowego na organizację niniejszego wyjazdu. 

Michał Szymaś

PIKNIK RODZINNY 
W LECHLINIE

W piątkowe słoneczne przedpołudnie 11 lipca, w dniu w którym 
przypada Światowy Dzień Ludności odbył się piknik dla dzieci połą-
czony z zakończeniem półkolonii. W tym spotkaniu  swój udział wzięły 
dzieci wraz z rodzicami, a także grupa dzieci niepełnosprawnych z Paw-
łowa, która wystawiła przedstawienie dla wszystkich obecnych oraz 
funkcjonariusze powiatowej policji z Wągrowca, którzy przygotowali 
pogadankę z dziećmi o bezpieczeństwie w okresie wakacji. Dla dzieci 
niepełnosprawnych zostały ufundowane nagrody. W czasie pikniku 
można było częstować się słodkościami, owocami i kawą, a dodatkowo 
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dzieci były obdarowane lodami. Dla odważnych dzieci i rodziców były 
konkurencje oraz słynna baloniada.

W drugiej części dnia w godzinach popołudniowo – wieczornych   
zebraliśmy się ponownie, aby przy zachodzie słońca  wspólnie z miesz-
kańcami spędzić miły wieczór. Nasz piknik rozpoczął się od siatkówki 
damsko – męskiej, a następnie resztę wieczoru spędziliśmy przy muzyce, 
grillowaniu i słodkim pieczywie.

Sołectwo w Lechlinie dziękuje sponsorom tego pikniku, którymi byli; 
Monika Bielawska z Wągrowca, Jan Dziurka i Krzysztof Migasiewicz 
ze Skoków, Marcin Jasiński – prezes firmy Marstal z Czerwonaka, 
Tadeusz Myszka – prezes Rol. Spół. Prod. w Lechlinie, Grzegorz 
Owczarzak – radny powiatu z Lechlina oraz anonimowy sponsor ze 
Skoków. Dziękujemy także za pomoc w przygotowaniach do naszego 
świętowania; Piotrowi Wiśniewskiemu – kierownikowi Szkoły Podsta-
wowej w Lechlinie wraz z nauczycielami  oraz Adamowi Korczakowi 
z Rościnna i tym wszystkim mieszkańcom, którzy czynnie się zaanga-
żowali do różnych prac.

Naszym milusińskim, młodzieży i mieszkańcom, Sołectwo w Lechli-
nie życzy udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. 

Paweł Grabiński 

POBILI WSZELKIE REKORDY
CZYLI TRIUMFALNY POWRÓT 

„WEŁNY” DO IV LIGI! 
I stało się to co od tygodni było już pewne. 
Po 30 meczu sezonu piłkarskiego 2013/2014, rozegranym tym ra-

zem na wyjeździe z „Orłem” Pęckowo i zakończonym zdecydowanym 
zwycięstwem Skoczan – jego wynik to 5:0 dla „Wełny” - nasza drużyna 
zdecydowanie uplasowała się na 1 pozycji Pilskiej Klasy Okręgowej. 
Ostatnie bramki zyskali dla ”Wełny”: Arkadiusz Dereżyński – 3 oraz 
Jakub Ślósarczyk i Jan Lisiecki po 1.

Pozycję tę Naszemu Klubowi zapewniło 81 zdobytych punktów, na 
które złożyło się 27 wygranych meczy, przy 3 meczach przegranych 
oraz 131 zdobytych bramek przy 24 bramkach straconych (2 w Tabeli 
„Płomień” Połajewo musiał zadowolić się 60 punktami oraz 83 zdo-
bytymi bramkami przy 45 bramkach straconych).

 Po tym meczu, już na 100% stało się wiadomym, że nowy sezon pił-
karski 2015/2016 I reprezentacja skockiej „Wełny” zagra w IV Lidze.

Tym sposobem, prowadzonemu przez trenera Tomasza Bekasa 
skockiemu zespołowi udało się osiągnąć zakładany na początku sezonu 
przez kierownictwo Klubu oraz przez samego trenera i zawodników 
cel jakim był awans do IV Ligi. 

Sukces ten świętowano 18 czerwca br. w Sali Gminnej Biblioteki 
Publicznej na spotkaniu działaczy i zawodników Klubu z władzami Sa-
morządowymi Miasta i Gminy Skoki z udziałem Burmistrza Tadeusza 
Kłosa i Sekretarza Gminy Blanki Gaździak. Ale w trakcie uroczystego 
obiadu nie tylko podsumowano działalność Zarządu oraz prace trenera 
i grę zawodników, które zapewniły ten sukces. Mówiono tez o potrze-
bach Klubu oraz o tym co należy zrobić i jak działać by aktywność tę 
utrzymać i zbliżający się sezon piłkarski 2014/2015 zakończyć z sukce-
sem w IV Lidze. Mówiono też o tym, czego Zarząd oczekuje od władz 
samorządowych, czyli o tym co wszyscy zainteresowani powinni zrobić 

by udowodnić, że nasza drużyna zajęła właściwe jej miejsce, a spadek 
z IV Ligi w 2013r był jedynie wypadkiem przy pracy.

Gratulacje oraz życzenia sukcesów w IV Lidze Zarządowi, trenerowi 
i zawodnikom złożył Burmistrz Tadeusz Kłos, który na dobry początek, 
na ręce prezesa Wiesława Szczepanika przekazał kilka piłek. 

PS. po przerwie wakacyjnej, 10 lipca br. nasi IV Ligowcy pod kie-
runkiem trenera Tomasza Bekasa rozpoczęli treningi które mają im 
pomóc utrzymać formę i zmierzyć się z sukcesem z nowymi przeciw-
nikami już w IV Lidze. 

Edmund Lubawy

GMINNA LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ 2014 

PO DWÓCH KOLEJKACH!
Gospodarzem pierwszych spotkań 6 lipca była Sława Wielkopolska- 

dziękujemy za przygotowanie boiska, świetną organizację oraz doping  
mieszkańcom Sławy. Jak zawsze nie zawiedli mieszkańcy Potrzanowa 
przygotowując wspaniale boisko na drugą kolejkę rozgrywek. 

Po rozegranych dwóch spotkaniach punktacja drużyn przedstawia 
się następująco: Potrzanowo 6 pkt., Sława Wlkp. 6 pkt., Łosiniec 6 
pkt., Kakulin 3 pkt., Lechlin 3 pkt., Grzybowo 0 pkt., Niedźwiedziny 
0 pkt., Rościnno 0 pkt.

Terminarz kolejnych spotkań:
20.07.2013

1. 6-5 Kakulin - Sława Wlkp.
2. 1-3 Potrzanowo - Łosiniec
3. 7-4 Lechlin - Grzybowo
4. 8-2 Niedźwiedziny - Rościnno

Boisko 
Rościnno

1000

1040

1120

1200

27.07.2013
1. 6-8 Kakulin - Niedźwiedziny
2. 5-7 Sława Wlkp. - Lechlin
3. 4-1 Grzybowo - Potrzanowo
4. 3-2 Łosiniec - Rościnno

Boisko 
Łosiniec

1000

1040

1120

1200

03.08.2013
1. 8-3 Niedźwiedziny - Łosiniec
2. 2-4 Rościnno - Grzybowo
3. 1-5 Potrzanowo - Sława Wlkp.
4. 7-6 Lechlin - Kakulin

Boisko 
Lechlin

1000

1040

1120

1200

10.08.2013
1. 7-8 Lechlin - Niedźwiedziny
2. 6-1 Kakulin - Potrzanowo
3. 5-2 Sława Wlkp. - Rościnno
4. 4-3 Grzybowo - Łosiniec

Boisko 
Łosiniec

      
1000

1040

1120

1200

17.08.2013 
1.   8-4 Niedźwiedziny - Grzybowo
2.   3-5 Losiniec - Sława Wlkp.
3.   2-6 Rościnno - Kakulin
4.   1-7 Potrzanowo - Lechlin

Boisko 
Potrzanowo

1000

1040

1120

1200

Kinga Świder
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CENY ZBóż, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 14 lipca 2014 r.) ceny skupu zbóż na poziomie: żyto na 

mąkę ok. 520 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 720 zł/t, jęczmień browarny ok. 
600 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mie-
szalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do 700 zł/tona, pszenżyto do 
600 zł/tona, jęczmień ozimy na paszę ok. 500 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT. 
Zakłady Zbożowe mają pewne zapasy zbóż. Są głosy, że ceny skupu zbóż 
w okresie żniw 2014 roku będą się jeszcze obniżać. Cena skupu rzepaku 
ozimego (suchego) – obecnie na poziomie ok. 1300 zł/tona plus VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszen-
żyto, jęczmień 35 - 40 zł, pszenica 40-45 zł za 50 kg. Ziemniaki „młode” 
0,80 – 1,10 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew, cebula, czerwone buraczki 
2,00-2,50 zł/kg, pietruszka, seler do 5,00 zł/kg,  kapusta do 2,0 zł/główka, 
ogórki 3,00 - 4,00 zł/kg, pomidory 4,50 - 7,00 zł/kg. Wiśnie 5,0 – 6,0 zł/kg, 
czereśnie do 10,0 zł/kg. Jabłka 2,00 – 2,50 zł/kg. Jaja kurze 0,50 - 0,60 zł/szt.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 14 lipca 2014) – ok. 4,75 zł/kg plus VAT. 

Maciory do 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 270 – 300 zł/para. 
Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny 
skupu młodego bydła rzeźnego: byki około 6,40 - 6,80 zł/kg plus VAT, jałówki 
5,80 – 6,20 zł/kg, krowy 3,50 - 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie 
około 1,25 - 1,40 zł/litr plus VAT. W tym 2014 r. już cena mleka się obniża.

INNE CENY – NA DZIEń 14 LIPCA 2014 R.
Otręby pszenne ok. 650 - 700 zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żyt-

nie ok. 500 - 550. Śruta sojowa ok. 2200 zł/t – rok temu do 2450 zł/t, śruta 
rzepakowa do 1300 zł/tona. Cena oleju napędowego około  5,31 – 5,42 zł/
litr. Rok temu była cena ok. 5,54 zł/litr. 

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

średnio 620 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. Możliwe, że wyższe ceny skupu (podobne jak w 2013r.) zbóż 
będą dopiero pod koniec 2014 roku. Jednak rolnicy winni pamiętać, aby 
magazynować zboże w czystych silosach i magazynach – tam gdzie nie ma 
„starego zboża” i gdzie nie występują szkodniki magazynowe, tj. wołek 
zbożowy lub inne. Trudno też liczyć na wysokie ceny skupu rzepaku ozi-
mego. Może się okazać, że najniższe ceny skupu rzepaku dostaną rolnicy 
nie posiadający umów kontraktacyjnych.

Cena skupu tuczników ok. 4,75. Rok temu wynosiła ok. 5,50 zł/kg plus 
VAT. Nadal ceny skupu tuczników nie są zadowalające i rolnicy – nasi produ-
cenci trzody chlewnej mają problemy z opłacalnością tej produkcji. Ostatnio 
była tendencja wzrostowa na ceny tuczników – już osiągnęła około 5,50 zł/kg. 
Jednak przy granicy z Białorusią znaleziono kolejne padłe dziki na pomór 
afrykański, i teraz cena obniża się. Nie są to dobre wiadomości, ale tak jest. 

Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjały zasiewom. 
Ostatnie opady deszczu poprawiły wegetację na polach, w tym stan upraw 
kukurydzy na ziarno i ziemniaków. Spokojne deszcze są nadal potrzebne.

Rolnikom, którzy otrzymali pisma z Agencji Nasiennej z Leszna radzę 
takie druki wypełniać i wysyłać do tej Agencji. Mamy już w kraju coraz 
więcej spraw sądowych z tego powodu – niestety rolnicy płacą znaczne kary.

W lipcu br. w Biurach ARiMR rolnicy mogą składać Wnioski o dotację 
tzw. na „Zalesianie gruntów”. Na praktyczne działania w ramach PROW 
2014 – 2020 rolnicy muszą jeszcze poczekać. Trwają procedury zatwierdza-
jące ten program pomocowy. Od 2015 roku większe gospodarstwa rolne 
objęte będą tak zwanym programem „zazielenienia”. Więcej na ten temat 
w następnych artykułach. Życzę dobrej pogody na okres prac żniwnych. 

Doradca Rolników - Stanisław Kida

Od jakiegoś czasu toczy się dyskusja nad zalegalizowaniem tzw. 
”miękkich” narkotyków. Zwolennicy tej legalizacji dowodzą, że małe 
ilości, palonej okazjonalnie marihuany nie uzależniają i nie mają 
związku z późniejszym sięganiem po inne środki uzależniające. 
Czyli wypalenie jednego czy dwóch jointów na imprezie, nie różni 
się zasadniczo od wypalenia kilku papierosów czy wypicia paru piw. 
Tymczasem podział na tzw. narkotyki „twarde” i „miękkie” to mit. 
Wszystkie dotychczasowe badania pokazują, że nie da się wyznaczyć 
granicy dzielącej narkotyki na te bardziej i mniej bezpieczne. Trzeba 
jasno powiedzieć, że każdy narkotyk uzależnia. Różnica może dotyczyć 
co najwyżej szybkości uzależniania się. 

Mówiąc o miękkich narkotykach (zaznaczam, że  nie jest to termin 
medyczny) mam na myśli głównie marihuanę i haszysz. Są one w więk-
szości wstępem do zażywania tzw. twardych narkotyków czyli amfetami-
ny, LSD, extasy, kokainy czy heroiny. Powodem sięgania po silniejsze 
narkotyki jest rosnąca na nie tolerancja. Regularne palenie „trawki” 
prędzej czy później doprowadzi do wzrostu tolerancji na narkotyk, 
a to z kolei do przyjmowania większych i mocniejszych dawek. Kiedy 
brak narkotyku zaczyna powodować złe samopoczucie, rozkojarzenie, 
trudności z koncentracją, nawracające myśli o jego zażyciu, możemy 
już mówić o psychicznym uzależnieniu. 

SKUTKI ZAżYWANIA TZW. MIęKKICH” NARKOTYKóW
Ważne jest uświadomienie sobie, że każdy organizm inaczej reaguje 

na narkotyk. Przyjmuje się, że im wcześniejszy kontakt z środkami 
psychoaktywnymi, dotyczy to także alkoholu, tym większe niebez-
pieczeństwo uzależnienia się. Dlatego szczególnie niepokoją skutki 
legalizacji narkotyków w odniesieniu do młodzieży. Sięganie po nar-
kotyk w młodym wieku z reguły nie jest poprzedzone jakąś głębszą 
refleksją. Narkotyki postrzegane są przez młodzież jako uniwersalny 
środek na problemy i niepowodzenia, ale także źródło przyjemności, 
odprężenia, dobrej zabawy.

Głównym argumentem zwolenników legalizacji marihuany jest to, 
że nie uszkadza ona komórek nerwowych. Nie mówi się natomiast, 
że istotnie wpływa ona na sposób ich funkcjonowania. Substancja 
odpowiedzialne za działanie marihuany THC (tetrahydrokannabinol) 
spowalnia przekazywanie impulsów nerwowych co osłabia pamięć, kon-
centrację, kojarzenie. Upośledza także poczucie upływu czasu, powo-
duje wahania nastroju. Długotrwałe palenie marihuany wywołuje tzw. 
zespół amotywacyjny. Przejawia się on brakiem motywacji do działania, 
utratą zainteresowań, pasywnością. W rezultacie często prowadzi do 
depresji, stanów lękowych, apatii. Ponadto badania międzynarodowego 
zespołu naukowców z Uniwersytetu Duke’a w Północnej Karolinie 
udowodniły, że zażywanie konopi indyjskiej w dłuższym okresie może 
osłabiac zdolności intelektualne  i obniżać iloraz inteligencji. 

PO CZYM POZNAĆ, żE DZIECKO, 
BLISKA OSOBA PALI MARIHUANę

U osoby, która paliła marihuanę, mogą pojawiać się nagłe ataki głodu, 
zawroty i bóle głowy, suchość w ustach, przyspieszone tętno i wzrost ciśnie-
nia krwi, przekrwienie spojówek, wzmożone pocenie. Objawy te utrzymują 
się tylko około trzech godzin od zażycia narkotyku, dlatego ważne jest, by 
być wyczulonym także na inne sygnały. np. wyraźne zmiany w zachowaniu 
takie jak napady śmiechu, większe niż zwykle „wyluzowanie”, bagateli-
zowanie problemów czy też zamykanie się w sobie, dekoncentracja, roz-
kojarzenie. Także nagła zmiana towarzystwa oraz przedmioty znalezione 
w rzeczach osobistych (lufki, bibułki, małe plastikowe woreczki z nieznaną 
zawartością), powinna wzbudzić naszą większą czujność.  

W aptekach są dostępne testy na obecność THC. Kiedy zauważymy 
coś niepokojącego u dziecka warto przeprowadzić takie badanie. Ujaw-
nia ono obecność narkotyku do około 3 dni od jego zażycia. 

Jeszcze raz pragnę wyraźnie podkreślić, że nie ma nieszkodliwych 
narkotyków. Wszystkie, także te określane eufemistycznie jako mięk-
kie, uzależniają i w większości przypadków prowadzą do sięgania po 
silniejsze środki, a to z kolei do pełnego uzależnienia i śmierci. 

Jolanta Korczowska

PRAWDY I MITY DOTYCZĄCE 
„MIĘKKICH” NARKOTYKÓW
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NOWE ZOO - wycieczka
16 czerwca wybraliśmy się na ostatnią w tym roku szkolnym wy-

cieczkę. Tym razem naszym celem było zwiedzenie  Nowego ZOO 
w Poznaniu, poznanie warunków życia zwierząt tam mieszkających, 
przybliżenie wiadomości o zwierzętach chronionych, a także poznanie 
gatunków dzikich zwierząt. 

W tym roku główną atrakcją – nowością, był wybieg dla niedźwiedzi 
brunatnych. W tutejszym azylu przebywają trzy niedźwiedzie: Borys, 
Wania i Misza. Oprócz tego zobaczyliśmy: młode kozy i kuce w dziecię-
cym zoo, foki, piękne orły, żyrafy, zebry, strusia afrykańskiego, tygrysy 
i słonie oraz wiele innych ciekawych mieszkańców poznańskiego zoo. 

Paulina Nowak

„Biesiadowanie 
na kocyku”

17 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej w Jabłkowie odbyło się 
„Biesiadowanie na kocyku”. W spotkaniu uczestniczyli nauczy-
ciele, dyrekcja szkoły i dzieci szkolne wraz z rodzicami. Piknik 
przygotowali nauczyciele szkoły, którzy zadbali o to, aby nie 
zabrakło licznych atrakcji. Całością kierował Antoni Wiśniewski, 
który wprowadzał piknikowy nastrój.  

W dniu biesiadowania plac szkolno-przedszkolny udekorowany 
był balonami, kolorowymi pracami uczniów i innymi fantazyjnymi 
dekoracjami przygotowanymi m.in. przez p. Agnieszkę Mańkę. 
Na początku imprezy Pani Dyrektor Szkoły Sławomira Kędziora 
powitała wszystkich rodziców i dzieci. Następnie Pani Wicedy-
rektor Małgorzata Przybysz dokonała podsumowania roku szkol-
nego 2013/2014.Podsumowana została działalność wychowawcza 
i dydaktyczna szkoły, wręczone zostały dyplomy dla najlepszych 
uczniów, statuetki i dyplomy dla klas, które zdobyły najwyższą 
średnią z poszczególnych przedmiotów.

Dyplomy dla najlepszych uczniów otrzymali:
Amelia Gier kl. I
Oliwia Woźniak kl. I
Kacper Kryskowiak kl. I
Patrycja Tomaszewska kl. II

Dominik Kępka kl. III
Wiktoria Klimczak kl. VI
Natalia Dudek kl. VI
Statuetkę i dyplom dla klasy „Najlepszych artystów” otrzymała 

klasa IV natomiast statuetkę i dyplom dla klasy ”Najlepszych 
sportowców” otrzymała klasa VI. Podczas spotkania została 
podsumowana działalność kółek zainteresowań i tak dyplomy 
za aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych otrzymały dzieci 
uczęszczające na kółka teatralne, czytelnicze, artystyczne, mu-
zyczne, przyrodnicze i języka angielskiego. Dyplom za wysokie 
osiągnięcia w czytelnictwie otrzymała  Amelia Gier i Oliwia 
Woźniak. 

Na zakończenie pierwszej części spotkania Pani Joanna Tom-
czak, opiekun samorządu uczniowskiego dokonała podsumowania 
pracy samorządu i nagrodziła dyplomami: Anetę Zalewską kl. II, 
Maję Nowak kl. III, Julię Przybylską kl. IV, Julię Piechowiak kl. 
V, Natalię Dudek kl. VI, Wiktorię Klimczak kl. VI i Weronikę 
Konowalską kl.VI. Pani Joanna nagrodziła dyplomem i nagrodą 
kl.III, która wygrała w konkursie pt. „Sala wizytówką naszej 
klasy” ogłoszonym na początku roku szkolnego 2013/2014.

W części artystycznej podziwialiśmy występy dzieci z kółka 
teatralnego I-III p. Ewy Mikołajczak, wysłuchaliśmy piosenek 
konkursowych uczniów kl. I-III p. Pauliny Grossmann i p. Anto-
niego Wiśniewskiego. Na zakończenie części artystycznej odbył 
się Mini Playback Show z udziałem kl. IV p. Ż.Zochowskiej-Cho-
lewińskiej, kl. V p. Agaty Bałut i kl. VI p. Agnieszki Przewoźnej. 

Miłym akcentem biesiadowania były konkurencje rodzinne „na 
wesoło” np. wiązanie krawata czy podbijanie piłeczki. W kon-
kursie rodzinnym „Moja rodzina i ja” dyplomy otrzymali p. Gier 
i Amelka, p. Zalewska i Anetka, p. Sikora i Inez, p. Stawowa 
i Jakub, p. Łukaszewska i Damian, p. Przybylska i Julka. Wszyst-

kim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy umiejętności 
i odwagi a szczególnie zwycięzcom – Jakubowi Stawowemu 
i Jego siostrze!

Atrakcją dla dzieci okazały się zabawy na trampolinie oraz 
malowanie twarzy. W trakcie pikniku można było zjeść pieczone 
kiełbaski, wypić kawę i delektować się smacznymi ciastami przy-
gotowanymi przez rodziców. „Biesiadowanie na kocyku” okazało 
się wspaniałą zabawą zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, 
biesiadowanie jest również idealną formą integracji uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

Wszystkim, którzy aktywnie włączają się do tego typu imprez 
należą się podziękowania. Dziękujemy sponsorom: państwu 
Arlecie i Andrzejowi Pilaczyńskim, państwu Jolancie i Andrze-
jowi Jarzembowskim, Urzędowi Miasta i Gminy w Skokach oraz 
rodzicom za słodkie „co nieco”. Zapraszamy za rok! 

Nauczyciele z Jabłkowa
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Spotkanie z ...
Łukaszem Nowickim

Bajeczne Niedziele u Raczyńskich popularyzujące czytelnictwo 
wśród dzieci, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Uczniowie 
naszej szkoły również uczestniczą w niedzielnych spotkaniach, dzięki 
którym poznali nie tylko wybitną literaturę dziecięca, ale także zna-
nych aktorów. Bohaterem majowej imprezy czytelniczej był Łukasz 
Nowicki, który zaprezentował fragmenty książki „Kuba i Mela. Dodaj 
do znajomych” autorstwa Macieja Orłosia i Henryka Sawki. Dzięki 

aktorowi znanemu z seriali „Barwy szczęścia” czy „Prawo Agaty”, 
poznaliśmy pełną ciepła i humoru opowieść o perypetiach rodzeństwa, 
które przeżywa różne przygody w zgranej, lecz niekoniecznie zgodnej 
rodzinie. Spontaniczność Gościa podkreśliła zabawny charakter utwo-
ru, a zadowolona publiczność długimi brawami nagrodziła aktorski 
występ. Wspólne fotografie i otrzymane od pana Łukasza autografy 
zwieńczyły to sympatyczne spotkanie.

 Lidia Eksler

Kolejny Sukces
Wczesną wiosną informowaliśmy czytelników o osiągnięciach 

naszych uczniów, którzy 17 marca wzięli udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Języka Angielskiego w Wągrowcu, organizowanym przez 
Gimnazjum nr 1. Przypomnijmy, że uczniowie klasy szóstej naszej 
szkoły znakomicie się spisali, zajmując wysokie miejsca w ogólnej klasy-
fikacji. Partycja Gronowicz zajęła II miejsce i  Adam Balicki  IV miejsce.

Tym razem, po wstępnym etapie szkolnym, 21 maja uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego, 
zorganizowanym przez SP nr 3 w Wągrowcu. W konkursie zmierzyli 
się najlepsi z najlepszych, reprezentując 11 szkół z całego powiatu 
wągrowieckiego. Nasi uczniowie znowu pokazali, że stać ich na wiele.

W kategorii klas 5-tych Aleksandra Szymańska zajęła II miejsce, 
a Patrycja Gronowicz uplasowała się na II miejscu w kategorii klas 
szóstych. Uczniów przygotowała Krystyna Czajka. Brawa dla zwycięz-
ców. Gratulujemy!

„Super Wiewiórka”
W ramach Programu Edukacyjnego „Super Wiewiórka Przyjaciół-

ka Oli i Kuby” 26 maja odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich 
z leśniczym Zbigniewem Wasylewiczem, który w barwny sposób opo-
wiadał o lesie i jego mieszkańcach, roślinach, zasadach właściwego 
zachowania się w czasie pobytu w lesie. Uczniowie pogłębili i utrwalili 

wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze.

Małgorzata Kapczyńska

Konkurs ,,Kangur”
20 marca 2014r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny ,,Kangur”. Wzięło w nim udział 53 uczniów z klas od 
drugich do szóstych. Miło jest nam poinformować, że wśród  4 uczniów, 
którzy osiągnęli bardzo dobry wynik w powiecie wągrowieckim, dwoje 
pochodzi z naszej szkoły. W kategorii maluch wynik bardzo dobry uzy-
skali Aleks Urbaniak z klasy 3a i Paulina Kawczyńska z klasy 4a. Jest 
też sporo wyróżnień. W kategorii „żaczek” wyróżnienie uzyskał Kacper 
Połczyński. W kategorii „maluch”, w klasach trzecich wyróżnienia 
otrzymali Martyna Kubiak i Szymon Kubiak, a w klasach czwartych 
Paulina Kubicka, Klaudia Przykucka i Sergiusz Widziński. W kategorii 
„beniamin” wyróżniono: Aleksandrę Szymańską, Julię Frąckowiak 
i Piotra Kawczyńskiego. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Do 
zobaczenia w marcu 2015 roku w następnej edycji Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego „Kangur”.

Krzysztof Gapiński

Konkurs ,,śWIETLIK”
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Wyróżnienia w tym kon-
kursie uzyskały Paulina Kubicka i Dorota Konowalska. Gratulujemy!

Krzysztof Gapiński

Wicemistrzostwo 
piłkarzy nożnych

12 maja odbył się finał Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 
Nożnej Chłopców. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się łącznie około 
20 drużyn z całego powiatu. W finale zagrali reprezentanci 6 najlepszych 
szkół wyłonionych drogą eliminacji, tj.: SP  Skoki, SP nr 2 Wągrowiec, 
SP Damasławek, SP Gołańcz, SP nr 4 Wągrowiec i SP Smogulec. Ze-
społy przydzielono do dwóch grup po 3 drużyny, w których zagrano 
systemem każdy z każdym. W swojej grupie wygraliśmy kolejno ze 
SP Gołańcz 4 do 1 oraz ze SP nr 4 Wągrowiec 1 do 0, dzięki czemu 
awansowaliśmy do półfinału, w którym zwyciężyliśmy z SP Damasła-
wek 4 do 2. Ten wynik dał nam prawo walki o mistrzostwo. Niestety, 
w meczu o pierwsze miejsce lepsi okazali się nasi przeciwnicy ze SP 
nr 2 Wągrowiec (klasa sportowa MKS „Nielby” Wągrowiec), którzy 
w finale wykazali się wysoką skutecznością. 

Reprezentancja: Grabiszewski Michał, Dąbrowski Sebastian, Kubic-
ki Stanisław, Jarzembowski Filip, Fertsch Jan, Rakowski Dominik, Obst 
Szymon, Szwed Adrian, Przywarski Michał, Kujawa Jakub.

Drużynę przygotował Janusz Bojarski

Szkolny Turniej 
Piłki Siatkowej

10 czerwca odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 
z Klas VI. Uczestnikami rozgrywek byli absolwenci, którzy zaprezento-
wali swoje umiejętności sportowe zdobywane sukcesywnie przez sześć 
lat pobytu w naszej szkole. Wygrała drużyna chłopców w składzie: K. 
Kujawa, S. Kubicki, F. Kuszpit, M. Pasternak, D. Sendor, A. Szwed, A. 
Wójcicki, J. Springer. Zaszczytne drugie miejsce zajęła drużyna dziew-
cząt, którą reprezentowały: D. Dereżyńska, M. Kucz, A. Łukaszewska, 
Z. Stefańska, A. Będziecha, M. Frąckowiak. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale drużynie chłopców, której kapitanem był M. Szwed.

Organizatorem turnieju była Alicja Kramer

Wycieczka do
Teatru Wielkiego w Poznaniu
4 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 

w Skokach wraz z opiekunami mieli okazję obejrzeć przedstawienie 
pt. „Skrzypek na dachu”, zabawną i wzruszającą opowieść o losach 
żydowskiej rodziny z maleńkiej Anatewki. Ojciec rodziny - mleczarz 
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Tewje, borykając się z nieustanną biedą, nie tracił pogody ducha nawet 
wtedy, gdy czuł  zbliżającą się katastrofę. W czasie spektaklu  panowała 
cisza i skupienie wśród młodych widzów, przerywana co jakiś czas okla-
skami. Podziwiali precyzję i wzajemne zaufanie tancerzy, którzy swoją 
grą aktorską i wspaniałymi układami choreograficznymi przenieśli ich  
w inną rzeczywistość. Również artyści orkiestry symfonicznej zasłużyli 
na uznanie widowni. Muzyką budowali napięcie oraz idealnie oddawali 
nastrój panujący na scenie. Atmosferę widowiska tworzyła również 
scenografia, stroje, rekwizyty. Po zakończeniu spektaklu uczniowie  
z entuzjazmem dzielili się przeżytymi wrażeniami. 

Wioleta Grzegorzewska

Turniej wojenny
 6 czerwca klasy szóste miały okazję utrwalić swą wiedzę dotyczącą II 

wojny światowej podczas piątej edycji turnieju wojennego. Rywalizo-
wały w nim cztery klasy 6. Zadania przed którymi stanęli szóstoklasiści 
dotyczyły wiadomości, umiejętności, sprawności fizycznej oraz twórczo-
ści plastycznej. Spośród wielu konkurencji najwięcej emocji wzbudził 
konkurs wiedzy. Jury na podstawie skrzętnie notowanej punktacji 
pierwsze miejsce przyznało klasie 6b.

Turniej przeprowadziły 
Barbara Surdyk i Wioleta Grzegorzewska

Konkurs 
„Pivot – moja animacja”

Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość wzięcia udziału w Szkolnym 
Konkursie Informatycznym „Pivot – moja animacja” zorganizowanym 
przez panią Agnieszkę Maciejewską i panią Annę Macioszek. Pivot 
Stickfigure Animator (w skrócie Pivot) jest prostym programem, w któ-
rym można tworzyć animacje z „patyczkowych ludzików”. Znajomość 
dostępnych w nim funkcji pozwoliła uczestnikom na stworzenie wła-
snych filmików animowanych. Przy ocenie prac pod uwagę brana była 
pomysłowść, estetyka wykonania oraz płynność animacji. Na konkurs 
dostarczono 22 prace. Zwycięzcami zostali: I miejsce Adam Balicki kl. 
6a, II miejsce Andrzej Inda kl. 6a, III miejsce ex aequo Paulina Kubicka 
kl. 4a i Karolina Laube kl. 5c. Nagrody dla najlepszych uczestników 
ufundowała firma Maz Komputery. Wszystkim dziękujemy za trud 
i zaangażownie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Anna Macioszek

świadectwa z wyróżnieniem
Na uroczystym apelu wieńczącym rok szkolny 2013/2014 w Szkole 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza obok odśpiewania hymnu, 
symbolicznego przekazania sztandaru i tradycyjnego wystąpienia 
dyrektora szkoły, nie zabrakło wyróżnień, nagród i podziękowań. 

Wyróżniający się w nauce uczniowie promowani są zwyczajowo 
poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z wyróżnieniem z tzw. czer-
wonym paskiem. W naszej szkole odbywa się to na uroczystym apelu, 
w którym udział bierze społeczność szkolna, a także specjalnie przybyli 
na tę uroczystość goście (w tym rodzice). Duma z dzieci wywołuje 
wiele wzruszeń, szczególnie, gdy gratulacje mają tak piękną oprawę 
jak w naszej placówce. 

Miło usłyszeć, a jeszcze milej powiedzieć (co z radością czynił 
dyrektor, Wiesław Berendt), że są dzieci, które sławią imię szkoły 
i przysparzają dumy pedagogom i rodzicom.

Najbardziej prestiżowe wyróżnienie, a więc zaszczytny tytuł Ab-
solwenta Roku - PRIMUS INTER PARES, Pan Dyrektor wręczył 
Martynie Frąckowiak. Uczennica osiągnęła najwyższą średnią ocen 
za 3 lata nauki, uzyskała wysoki wynik sprawdzianu zewnętrznego, 
otrzymała wzorowe zachowanie, oraz w sposób szczególny angażowała 
się w pracę na rzecz szkoły. 

Z kolei rodzice najlepszych uczniów klas szóstych zostali uhonoro-
wani listami pochwalnymi. Aby otrzymać takie wyróżnienie aktualny 
szóstoklasista powinien w klasie IV i V otrzymać świadectwo z wy-
różnieniem, a w klasie VI średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe 
zachowanie. Listy pochwalne i  nagrody książkowe z rąk dyrektora, 
Wiesława Berendta, odebrali następujący abiturienci i ich rodzice:

6a: Andrzej Inda, Zuzanna Stefańska, 
6b: Paulina Gatkowska, Piotr Kawczyński, Maja Kucz, Miłosz 

Szwed, Karolina Wysocka,
6c: Julia Frąckowiak, Martyna Frąckowiak, Julia Kwapińska, 

Mikołaj Pasternak, Weronika Rojtek, Adrian Szwed, Eliza Załęska 
6d: Kacper Kujawa, Magdalena Mróz. 
Przy tej okazji każda mama otrzymała od swojej pociechy czerwoną 

różę, gdyż była to także chwila osobistych podziękowań rodzicom za 
ich wsparcie i trud wychowawczy.

W klasach szóstych nagrody książkowe przyznane były także 
uczniom, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 
co najmniej 4,8 oraz wzorowe zachowanie. 

Nagrodę taką otrzymali: Adrianna Będziecha, Marta Grzywaczew-
ska, Dariusz Pawlak.

Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali także: z klasy 6a: Ty-
moteusz Markwitz, 6b: Martyna Kujawa, 6c: Jan Fliszkiewicz, Kasper 
Grzegorzewski, Kacper Konieczka, 6d: Patrycja Gronowicz.

Nagrody wręczono również uczniom, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki ze sprawdzianu kompetencji. Byli to: Julia Kwapińska, Piotr 
Kawczyński, Martyna Frąckowiak, Weronika Rojtek, Eliza Załęska. 

Uhonorowani zostali nie tylko szóstoklasiści. 
W klasach piątych świadectwo z wyróżnieniem uzyskali:
5a: Gabriela Mistrzak, Kamila Przywarska, Oliwia Wocińska, 

Wiktoria żydowicz, 
5b: Kajetan Dłużnik, Aleksandra Konieczka, Paulina Kubiak, 

Piotr Łuczak, Patrycja Początek, Piotr Sawiński, Bartosz Sierzchuła, 
Nikola Sroczyńska, Zuzanna Szczepaniak, Jakub Szewczyński, Jakub 
Świętek, Dagmara żak,

5c: Joanna Dziel, Magdalena Kaczmarek, Przemysław Kozber, 
Natalia Lahuta, Małgorzata Surdyk, Klaudia Szwed, Aleksandra 
Szymańska, Aleksandra Tyll, Julia Witkowska. 

Wyróżnieni czwartoklasiści to:
4a: Roksana Dudkiewicz, Mateusz Kamiński, Paulina Kawczyń-

ska, Paulina Kubicka, Daniel Maćkowiak, Karolina Nowak, Mikołaj 
Szklarz, Sergiusz Wojtaszek, Angelika Wysocka,

4b: Jakub Kujawa, Jagoda Owczarzak, Klaudia Przykucka, Patryk 
Sadowski, Dawid Sznajder, Sergiusz Widziński, Oliwia Wójcik,

4c: Martyna Chudzik, Wiktoria Rożnowska, Mikołaj Wojtaś, Ar-
tur żołądkowski.

Na koniec uhonorowano uczniów, którzy na wielu imprezach i uro-
czystościach godnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym, 
byli to Maja Kucz, Anita Łukaszewska i Mikołaj Pasternak. 

Za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim podziękowano 
Martynie Frąckowiak i Kacprowi Kujawie. 

Kacper otrzymał również Nagrodę Specjalną za twórczy wkład 
w szkolną kulturę teatralną i nadzwyczajną wszechstronność arty-
styczną.

Nagrodzonym Uczniom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy, wszyst-
kim zaś życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

Renata Stróżewska
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III Noc Astronomii
W maju bieżącego roku w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 

w Skokach odbyła się III Noc Astronomii. Uczestniczyło w niej 24 uczniów. 
Głównym celem było poszerzenie wiedzy o kosmosie i obserwacje. Ze 
względu na złe warunki pogodowe zaplanowane  obserwacje nie odbyły 
się. Podczas trwającej do samego rana „nocy” uczniowie Szkolnego Koła 
Astronomicznego „Antares” zaprezentowali swoim kolegom krótkie 
prezentacje multimedialne o planetach, ciekawych księżycach Układu 
Słonecznego i gwiazdozbiorach nieba północnego. Przeprowadzili konkurs 
o tematyce astronomicznej i wykonali doświadczenie, dzięki któremu 
pozostali uczestnicy dowiedzieli się jakie są odległości w kosmosie. Dzięki 
programowi „Stellarium” wszyscy uczestnicy mogli podziwiać rozgwież-
dżone niebo, oraz zobaczyć zaćmienie Słońca i Księżyca, które nastąpi 
dopiero za rok. Wspólnie z członkami koła fizycznego wykonali wiele 
ciekawych doświadczeń, a potem uczestniczyli w trwającym kilka godzin 
seansie filmowym, aż zastał ich świt i trzeba było zakończyć spotkanie .

Serdecznie dziękuję pani Małgorzacie Adrych za pomoc w organizacji 
tegorocznej Nocy Astronomii. Wyniki konkursu astronomicznego: 1 
miejsce – Michał Kerntopf, 2 miejsce – Radosław Nowak, 3 miejsce – 
Piotr Smolanowicz.

Ze sportu szkolnego
W ostatnich zawodach roku szkolnego 2013/14 w ramach realizacji 

kalendarza Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” znakomicie 
spisał się uczeń Gimnazjum w Skokach Sebastian Mazurek. W Mistrzo-
stwach Województwa Wielkopolskiego w Biegach na Orientację w kla-
syfikacji indywidualnej zajął znakomite III miejsce. Z kolei w rywalizacji 
drużynowej ekipa dziewcząt naszego Gimnazjum w składzie: Zuzanna 
Rychlicka, Karolina Gasińska, Blanka Kopydłowska zajęła 14 miejsce 
i sporo punktów do wspomnianego wyżej współzawodnictwa. Chłopcy 
w klasyfikacji drużynowej nie startowali, a szkoda bo wynik mógłby być 
rewelacyjny. Ekipę przygotował nauczyciel Wiesław Nowak.

English Days w gimnazjum
Od 2005 roku młodzież naszego gimnazjum regularnie uczestniczy 

w rozmaitych formach projektu English Days. Tym razem,27, 28 i 29 maja 
2014, drugi rok z rzędu (mamy nadzieję,że zostanie to już cyklicznym ele-
mentem projektu) uczniowie klas trzecich stanęli w szranki do rywalizacji 
w trzech kategoriach: gramatyka, wiedza o krajach anglosaskich (z litera-
tury, historii, geografii, sztuki itp.) oraz leksyka, czyli szeroko rozumiane 
słownictwo i zwroty. Z tych trzech dziedzin podeszli do testów w języku 
angielskim. Oto lista zwycięzców:

ENGLISH GRAMMAR COMPETITION: 
I miejsce: Julia Wasylewicz
II miejsce: Dominika Drews
III miejsce: Oliwia Grochowska
ENGLISH CULTURE COMPETITION: 
I miejsce: Ilona Borkowska
II miejsce: Julia Wasylewicz
III miejsce: Dominika Drews
ENGLISH LEXICAL COMPETITION: 
I miejsce: Dominika Drews
II miejsce: Karolina Gasińska oraz Natalia Stożek
III miejsce: Klaudia Załęska
Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy, a zdobywcy I miejsca ufundo-

wane przez naszą szkołę słowniki.Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
serdecznie i dziękujemy za liczny udział. Właściwy przebieg konkursów 
nadzorowała komisja w osobach pani Magdaleny Jeske i Renaty Rudnej.

Testy napisała i przygotowała pani Renata Rudna

Szkoła odgrywa niezwykle ważną rolę w systemie ochrony dziecka 
przed przemocą w rodzinie. Nauczyciel jako pierwszy może zauważyć, 
że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. 

Dzięki temu w porę można podjąć działania profilaktyczne oraz 
interwencyjne. Zdarza się, że nauczyciel nie jest pewny, jak zareagować 
w sytuacji podejrzenia, że dziecko może być krzywdzone. Brak wiedzy, 
znajomości procedur czy wsparcia ze strony innych mogą utrudnić 
interwencję oraz budzić poczucie bezradności. Z tego względu ważne 
jest, aby w każdej gminie podobnie jak i szkole istniały procedury 
działania i współpracy na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w ro-
dzinie. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić 
o tym policję, prokuratora lub podmiot starający się przeciwdziałać 
przemocy w rodzinie. 

W naszej gminie jest to Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach. Każdą informację związaną 
z podejrzeniem przemocy w rodzinie można pozostawić pisemnie, 
ustnie bądź telefonicznie w OPS z prośbą o przekazanie jej do Ze-
społu Interdyscyplinarnego. Przedstawiciele instytucji pracujących 
z dzieckiem lub rodziną posiadają szczególne obowiązki, wiedzę 
i uprawnienia w zakresie ochrony i wsparcia ofiar przemocy. Reguluje 
to m.in. w/w Ustawa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 
września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”. Wprowadziły one wiele istotnych roz-
wiązań mających na celu skuteczną ochronę osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest procedura „Niebieskie Kar-
ty” realizowana przez wymienione podmioty w Ustawie, także przez 
przedstawicieli oświaty. Stanowi ona podstawę podejmowania inter-
wencji w środowisku i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie. Otrzymując informację o tym, że dziecko lub inny członek 
rodziny doświadcza przemocy w rodzinie, musimy upewnić się, czy 
jego życie bądź zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Jeśli zagrożenie 
stanowią oboje rodzice, konieczne jest zawiadomienie sądu rodzinnego, 
a niekiedy też natychmiastowe umieszczenie dziecka w odpowiedniej 
placówce. Takie decyzje zawsze powinny być podejmowane przez 
więcej niż jedną osobę, najlepiej przy współpracy przedstawicieli 
różnych służb – policji, OPS, pedagoga szkolnego, przedstawiciela 
PCPR, członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie 
czy kuratora sądowego, jeśli rodzina była wcześniej objęta dozorem. 
Powiadomienie sądu rodzinnego, prokuratury czy policji to działanie 
o charakterze prawnym. Nie zawsze problemy związane z podejrze-
niem występowania przemocy w rodzinie wymagają od razu takiego 
postępowania. Często zamiast interwencji prawnej dla rozwiązania 
problemu wystarczy działanie o charakterze pomocowym, wycho-
wawczym czy terapeutycznym. Osoba która dowiaduje się, spostrzega, 
widzi bezpośrednio sytuacje zagrożenia dziecka stoi przed dylematem, 
jak się zachować, czy sytuacja rodziny i dziecka jest na tyle poważna, 
by podjąć ingerencję prawną, czy też dla dobra dziecka należy podjąć 
działania o charakterze pomocowym? 

Odpowiedzią na ten dylemat może być procedura „Niebieskiej 
Karty”, która z jednej strony ma charakter prawny, z drugiej zaś wiąże 
się z udzieleniem pomocy i wsparcia rodzinie oraz dziecku w ich śro-
dowisku. Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby zgłaszające 
problem jest fakt wchodzenia samemu zbyt daleko w sytuację rodziny, 
zbyt głębokie i szczegółowe rozpytywanie dziecka, narażając tym sa-
mym na kolejne, trudne dla dziecka wyznania. Zasady są proste, wiem, 
podejrzewam, zgłaszam, najlepiej do pedagoga szkolnego, do Zespołu 
Interdyscyplinarnego czy bezpośrednio do przewodniczącego tego 
zespołu. Pamiętając o tym, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożo-
nym i wieloaspektowym, najlepiej opierać swoje działania na zasadach 
współpracy i interdyscyplinarności. W podejmowanych działaniach 
zawsze należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem oraz 
dobrem dziecka czy innego członka rodziny doznającego przemocy.  

Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie  

DOMOWA PRZEMOC
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czyli ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Wszyscy przybyli otrzymali też wcześniej życzenia i gratulacje od 
Prezydenta, których treść cytujemy:   

Uroczystości Jubileuszowe w Urzędzie rozpoczęły słowa powitania, 
gratulacje i podziękowania za codzienną pracę na rzecz swych rodzin 
i społeczności lokalnej oraz życzenia skierowane do Jubilatów w imie-
niu Burmistrza i swoim własnym przez Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Joannę Wolicką-Przywarty.

Po ceremonii powitalnej Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej udekorował Jubilatów Medalem „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, a godności tej dostąpili:      

- Mieszkańcy Skoków, ur. w Mieścisku Krystyna zd. Stanicka i ur. 
w Szczepanowie Gmina Pakość, Jan Cibailowie. Ślubowali 4.03.1964r. 
w USC Mieścisko, a sakramentalne „Tak” w obliczu Boga wypo-
wiedzieli 30.03.1964r. w kościele pw. Świętego Michała Archanioła 
w Mieścisku. Pani Krystyna prace zawodową związała ze Spółdzielnią 
Krawiecką „Pokój”, a pan Jan z Poznańską „WIEPOFAMĄ”, a na-
stępnie z Poznańskim ZNTK-a. Państwo Cibailowie wychowali 2 córki 
i 2 synów i cieszą się posiadaniem 2 wnuczek i 5 wnuków. Pan Jan jest 
członkiem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

- Mieszkańcy Skoków, ur. w Kuszewie Maria zd. Pinkowska i ur. 
w Skokach, Florian Kołodziejczakowie. Ślubowali 22.11.1963r. w USC 
w Skokach, a wolę swą 23.11.1963r. potwierdzili w kościele pw. Naj-
świętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Po ślubie małżonkowie 
zamieszkali w Skokach. Pani Maria pracowała w Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska, a pan Florian życie zawodowe związał z pracą 
w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego. Państwo Kołodziejczakowie 
wychowali 2 córki, doczekali się 1 wnuczki i 1 wnuka i cieszą się po-
siadaniem 2 prawnuczek.

- Mieszkańcy Lechlińskich Hubów, ur. w Lechlińskich Hubach 
Czesława zd. Gallas i ur. w Przysieczynie Gmina Wągrowiec Zdzi-
sław Krusiowie. Ślubowali 6.06.1964 w USC w Skokach, a wolę swą 
potwierdzili 8.06.1964r. w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa 
w Lechlinie. Pani Czesława pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w Skokach, a pan Zdzisław w Spółdzielni Mleczarskiej 
w Wągrowcu, a następnie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 
Szkół w Skokach. Państwo Krusiowie wychowali córkę oraz 5 synów 
i szczycą się posiadaniem 7 wnuczek i 7 wnuków.

- Mieszkańcy Skoków, ur. w Skokach Bożena zd. Dembowska i ur. 

24 czerwca 2014r. w Sali Ślubów Skockiego Urzędu Stanu Cywilnego na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa gościli małżonkowie, którzy 
w IV kwartale 1963r. i w I półroczu 1964r. wstąpili w związki małżeńskie i którzy obecnie po 50 latach obchodzili Złote Jubileusze Małżeństwa. 
I chociaż wszyscy przybyli uroczystości Jubileuszowe obchodzone w gronie rodziny i przyjaciół mają już za sobą, to wizyta w Urzędzie stała 
się czymś szczególnym i wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

w Skokach Edmund Lubawy. Ślubowali 1.03.1964r. w USC w Skokach, 
a wolę swą potwierdzili 11.04.1964r. w kościele pw. Św. Floriana w Cho-
dzieży. Pani Bożena pracowała w Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Skokach, a następnie przez kilka lat prowadziła własną 
działalność gospodarczą. Pan Edmund pracował w administracji pań-
stwowej, a następnie samorządowej na stanowisku sekretarza Gminy. 
Państwo Lubawi wychowali córkę i 2 synów i cieszą się posiadaniem 6 
wnuków. Oboje są członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, a pan Edmund jest też członkiem Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego i To-
warzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”.

- Mieszkańcy Potrzanowa, ur. w Nininie Gmina Ryczywół Danuta 
zd. Maciejewska i ur. w Potrzanowie Czesław Stajkowscy. Ślubowali 
26.10.1963r, w USC w Skokach, a wolę swą przed ołtarzem wypowiedzieli 
tego samego dnia w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. 
Państwo Stajkowscy do roku 1991 , tj. do czasu przekazania na rzecz syna, 
prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne w Potrzanowie. Wychowali córkę 
i syna i chwalą się posiadaniem 2 wnuczek i 2 wnuków. Państwo Stajkow-
scy są członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz członkami Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” w Skokach.

- Mieszkańcy Kakulina, ur. w Kakulinie Bolesława zd. Molińska i ur. 
w Jarostowie Gm. Środa Wielkopolska Tadeusz Serdyńscy. Ślubowali 
8.02.1964r. w USC w Skokach, a śluby swe potwierdzili 10.02.1964r, 
przed obliczem Boga w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie. 
Pan Tadeusz był pracownikiem Nadleśnictwa, a od 1975r. do 2005r. 
wraz z żoną prowadził rodzinne gospodarstwo rolne w Kakulinie. 
Wychowali córkę i 2 synów; szczycą się też posiadaniem 3 wnuczek i 5 
wnuków oraz 1 prawnuczki i 1 prawnuczka. 

Uroczystej dekoracji Medalami towarzyszyły osobiste życzenia 
skierowane do Jubilatów przez Burmistrza, a w imieniu odznaczo-
nych - już w trakcie spotkania przy kawie – słowa podziękowania dla 
organizatorów uroczystości skierował Jan Cibail. W trakcie wspomnia-
nego kameralnego spotkania wzniesiono toast za zdrowie i przyszłość 
uczestniczących w nim par, a następnie przy kawie i słodkościach 
wspominano wydarzenia z życia Jubilatów i społeczności skockiej.

O uroczystości w dniu 24.06.2014r. Jubilatom przypominać będą 
Medale, dokumenty pamiątkowe i bukiety kwiatów, którymi zostały 
obdarowane Panie oraz wspólne zdjęcie i gadżety promujące Miasto 
i Gminę Skoki. 

50 lat minęło...
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Na początku XXI wieku tak trudny egzamin wypadło zdawać Ukra-
inie: ukraińskiemu społeczeństwu - ukraińskiemu narodowi. Egzamin 
rozpoczął się jeszcze jesienią ubiegłego 2013 roku i nadal trwa. I trudno 
obecnie powiedzieć, jaki będzie jego ostateczny wynik. I chociaż jest 
zrozumiałe, że Ukraina sama powinna rozwiązać wszystkie swoje pro-
blemy i zadania, jakie postawił przed nią los, to wspaniałe, że otrzymuje 
w tych trudnych czasach wsparcie od państw, organizacji, społeczności 
i zwykłych ludzi, którzy w nią wierzą i życzą jej dobrze.

Jak pokazały ostatnie miesiące, właśnie Polska okazała się naj-
bliższym Przyjacielem Ukrainy. Przyjaźń ta przejawiła się i nie tylko 
wa dobrych słowach, lecz także w konkretnych działaniach. Właśnie  
Polska, po trudnych historycznych doświadczeniach, nie szuka win-
nych, a po prostu stara się pomóc i wspierać ludzi, mieszkających 
po sąsiedzku. 

I jest to nie tylko pomoc polityczna sfer rządowych, ale zwykła 
ciepła i szczera pomoc ludzi, którzy są zdolni współczuć i działać, nie 
oczekując nic w zamian. Oni pomagają po prostu z potrzeby serca.

Właśnie z takich Ludzi z wielkiej litery mogą być dumne Skoki, 
nasze malownicze miasteczko, słynące już w XVII z wielkiej tolerancji 
i dobrego serca mieszkających w nim ludzi. Tak jest i współcześnie, 
czego doświadczam żyjąc tutaj na co dzień.

Dowód wielkiej empatii dali mieszkańcy Skoków pod koniec marca 
tego roku, odpowiadając na akcję Poczty Polskiej „Paczka dla Ukrainy”. 
(o czym pisaliśmy w artykule „Paczka dla Ukrainy”  red.) To skockie 
rodziny przygotowały paczki ze słodyczami i ubraniami do rodzin 
z miejscowości  Biała Cerkiew (80 km od Kijowa). Ze szkołami Białej 
Cerkwi - Gimnazjum Nr 2 i Centrum twórczości dzieci i młodzieży 
”Słonecznik” juz 5 lat współpracuje nasze Gimnazjum Nr 1 im. Pol-
skich Olimpijczyków. Paczki zostały wysłane do rodzin z dziećmi. I to 
są rodziny, które nie jeżdżą drogimi samochodami, nie odpoczywają 
w luksusowych kurortach, a rodzice po prostu pracują, wierząc, że 
kiedyś na Ukrainie coś zmieni się na lepsze. 

Chciałabym w imieniu moich rodaków podziękować zarówno 
władzom miasta i gminy na czele z burmistrzem panem Tadeuszem 
Kłosem, które finansowo wsparły wysyłkę paczek. Dziękuję także 
społeczności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach na 

czele z panem dyrektorem Wiesławem Sierzchułą za wsparcie tej akcji, 
jej popularyzację wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególne 
podziękowania kieruję do wolontariuszy, którzy szykowali i układali 
paczki. Byli to nie tylko dorośli – nauczyciele i rodzice, ale też dzie-
ci – uczniowie naszego gimnazjum i członkowie Świetlicy Wiejskiej 
w Potrzanowie. 

Nie żal było w słoneczny sobotni dzień przyjechać do gimnazjum, 
żeby przez kilka godzin pomagać dorosłym pakować paczki, nie po-
kazując ani zmęczenia, ani zniecierpliwienia. Wręcz przeciwnie to 
one zasypywały mnie  pytaniami, chcąc dowiedzieć się więcej o tych, 
dla których szykowali paczki - niespodzianki. Stąd czas pakowania 
paczek zamienił się w lekcję o tradycji, historii i życiu codziennym 
na Ukrainie.

Bez wzgłędu na to, że podróż (wędrówka) pewnej liczby paczek 
trwała prawie dwa miesiące, na szczęście żadna z nich nie zaginęła. 
Dotarły wszystkie sprawiając ogromną radość obdarowanym. Wiem 
od adresatów paczek, że dzieci, zobaczywszy w otrzymanej paczce 
słodycze, mówiły: „Mamy dzisiaj prawdziwy szczęśliwy dzień”, albo: 
„Mamy dzisiaj drugą Gwiazdkę”

Nie było żadnej rodziny, która by nie poprosiła przekazać słowa 
wdzięczności, nie tylko za przyjemną i nieoczekiwaną niespodziankę, 
ale także za to, że Polska wspiera Ukrainę podczas pisania tak trudnej 
nowej strony w księdze historii Ukrainy.”W imieniu moich Rodaków 
na Ukrainie raz jeszcze serdecznie dziękuję Skoczanom za zaangażo-
wanie się w akcję. 

Wiem, że nie tylko materialnie pomogliśmy ludziom w trudnych 
chwilach, ale także okazaliśmy solidarność w tak ciężki dla Ukraińców 
czas, darując ciepło serc i dusz Skoczan.

Bardzo DZIĘKUJEMY każdemu, kto uczestniczył w tej wiosen-
nej akcji!!!

Jarosława Biłorusowa-Fertsch

OD SERCA DO SERCA
SKOCZANIE PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI 

WYSYŁANIA PACZEK NA UKRAINĘ
Sztuką jest harmonijne życie w naszym, tak skomplikowanym i sprzecznym świecie. I tą sztukę już od 

dawna stara się opanować nie tylko Ludzkość w całości, ale również odrębne narody, rodziny i każdy czło-
wiek. Czasami wypada zdawać ludziom egzamin ze sztuki życia.


