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„MOST PRZYJAŹNI” DLA JÜRGENA WARNECKE
Wieloletni przyjaciel Gminy Skoki, Jürgen Warnecke z partnerskiej Gminy Bardowick w Niemczech został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą „Most
Przyjaźni” podczas Gali Głosu Wągrowieckiego 29
marca w wągrowieckim Kinie.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiło Koło nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego, a poparły go władze Miasta i Gminy
Skoki. Jürgen to prezes Koła Wędkarskiego w Bardowick, a obecnie
koordynator trójstronnej współpracy między wędkarzami z gmin:
Bardowick, Drechterland i Skoki bardzo zaangażowany w swoją
społeczną działalność.
Podczas Gali w kategorii „Wągrowczanin Roku” nominowany został Wiesław Szczepaniak, a w kategorii „Kobieta Sukcesu”: Karina
Olejniczak oraz Sławomira Kędziora.
Karolina Stefaniak

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza
Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału
w kolejnej edycji konkursu

„PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2015”
NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego
udziału osobiście w Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (biuro numer 1)
lub telefonicznie pod numerem telefonu:
61 8 925 817.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
29 maja 2015 roku.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu (dostępnego
w biurze numer 1 UMiG w Skokach i na stronie internetowej: www.gmina-skoki.pl)
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TYDZIEŃ BIBLIOTEKI 8 - 15 MAJA 2015
8.05/piątek

17:00 - “Polskim Fiatem 126p przez Afrykę” - spotkanie z Arkadym Fiedlerem*

11.05/poniedziałek

11:00 - Spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej
z Pawłem Beręsewiczem
17:00 - „Poezja miłosna” - spotkanie z Jolantą Nowak - Węklarową
dla zakochanych nie tylko w poezji.
Po spotkaniu zajęcia artystyczne z serduszkiem w tle*

12.05/wtorek

13.05/środa

10:00 i 11:30 - Lekcje z teatrem dla gimnazjalistów
- lekcja baletowa (artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu)
16:00 - „Kino za regałem” film pt. „Zambezia”*

14.05/czwartek

10:00 - „Kino za regałem” film pt. „Kacper i Emma”
18:00 - Koncert w wykonaniu Tomasza Szmidta
- instruktora gry na gitarze w skockiej Bibiotece*
19:00 - Spotkanie ze skocką podróżniczką - Małgorzatą Wojciechowską*

15.05/piątek

10:00 i 11:30 - Spektakl teatralny pt. „Bajka o szczęściu”
w wykonaniu artystów Teatru Promyk
18:00 - Koncert w wykonaniu Mateusza Dońca
- instruktora gry na pianinie i akordeonie w skockiej Bibliotece*
19:00 - „Kino za regałem” film pt. „Boyhood”*
* Obowiązują darmowe wejściówki do odbioru w Bibliotece Publicznej

WYBIERAM
BIBLIOTEKĘ

Info: 798 824 520
61 8242 281

30 maja 2015/sobota

START godz. 10:00 - Gimnazjum w Skokach
META - Indiańska Wioska w Łopuchówku
Trasa - ok. 18 km

Na mecie w Indiańskiej Wiosce:
- ciepły posiłek
- zwiedzanie wioski z przewodnikiem
- gry i zabawy indiańskie
- nauka tańca
- malowanie twarzy
- opowieści i legendy
- sklepik z pamiątkami

WYMAGANE ZAPISY:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: +61 8925 820, 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do dnia 27 maja 2015
Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie
i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone na trasie i mecie.
DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ
W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

PUSZCZA WPUSZCZA
24 maja 2015 (niedziela)

START RAJDU - godz. 10:00 TARGOWISKO w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zaprasza na

ckie Przeła
ko

je”

XII RAJD

W RAMACH KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2011

“S

10:00 i 11:30 - Ewa Chotomska - pisarka i Ciotka Klotka
- spotkanie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
18:00 - Koncert w wykonaniu Wojciecha Fiebiga
- instruktora gry na perkusji w skockiej Bibliotece*
19:00 - „Kino za regałem” film pt. „Gwiazd naszych wina”*

“II Skockie Przełaje”
(biegi przełajowe, trasa ok. 6 km)

17 maja (niedziela) 2015

trasa w jedną stronę ok. 30 km

META RAJDU - Muzeum Myślistwa i Łowiectwa
w Uzarzewie - Gmina Swarzędz
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU do 20 maja:

telefonicznie 61 8925 820, 691 726 319 w godz. 9-15
e.mail: turystyka@gmina-skoki.pl

Szczegółowy Regulamin
i wszystkie trasy Rajdu:
www.puszcza-zielonka.pl

Obowiązkowe zapisy do dnia 30 kwietnia lub wyczerpania miejsc
Panel rejestracyjny i regulamin na stronie www.gmina-skoki.pl

Impreza towarzysząca:
“Marsz Po Zdrowie” nordic walking
start godz. 11, trasa ok. 10km

Zapraszają
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
oraz Związek Miedzygminny “Puszcza Zielonka”

Obowiązkowe zapisy “na kije”do 14 maja w godz. 9-15
pod nr tel. 691 726 319, 61 8925 820
e.mail turystyka@gmina-skoki.pl
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SKOCCY WOLONTARIUSZE WOŚP
U PREZYDENTA RP
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Szamocka Dominika 31.01.2015
Sobczak Weronika 02.02.2015
Trela Kacper 28.01.2015
Janecko Leonard 05.02.2015
Zdanowski Adam 04.02.2015
Słomiński Bartosz 02.02.2015
Stachowiak Wojciech 20.02.2015
Kołodziejski Dorian 20.02.2015
Nawrocka Oliwia 24.02.2015
Małuszek Wojciech 27.02.2015
Gebler Marcel 08.03.2015 r.
Kwietniewska Zuzanna 17.03.2015
Mańka Szymon 24.03.2015
Przysiek Lena 24.03.2015
Beśka Lucjan 26.03.2015
Brzoska Mateusz 30.03.2015
Urban Nikodem 01.04.2015
Stożek Nikola 04.04.2015
Sławińska Zuzanna 08.04.2015

120 000 wolontariuszy, 1800 sztabów brało udział w tegorocznym Finale
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jednakże tylko ok. 200 zostało zaproszonych do pałacu prezydenckiego w Warszawie na spotkanie z prezydentem
RP Bronisławem Komorowskim.
Wśród tych szczęśliwców byli przedstawiciele szkockiego sztabu a zarazem harcerze 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” Karolina Nowak
i Krzysztof Neldner pod opieką Andrzeja Surdyka.
Po przyjeździe do stołecznego miasta, wykorzystując wolny czas i piękną
pogodę zwiedziliśmy stolicę. Byliśmy przed Grobem Nieznanego Żołnierza,
pod Kolumną Zygmunta, na Placu Zamkowym i starówce. Idąć Traktem
Królewskim podziwialiśmy też pomniki naszych sławnych rodaków m.in.
Adama Mickiewicza czy Mikołaja Kopernika.

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:
Jaskulak Przemysław i Gaca Katarzyna 07.02.2015
Łuczak Krystian Piotr i Martynek Monika Anna 05.04.2015
Kończak Łukasz Michał i Skwierzyńska Aleksandra Katarzyna
07.04.2015
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:
Ślężak Władysław ur. 16.05.1927 w Wiatrowie, zm. 06.02.2015
Hojdak Czesław ur. 19.07.1931 w Studzieńcu, zm. 07.02.2015
Prusakiewicz Władysław ur. 15.06.1941 w Łopuchowie, zm. 09.02.2015
Szymkowiak Zofia ur. 01.10.1931 w Juszczynie, zm. 11.02.2015
Nowak Zdzisław ur. 30.09.1943 w Zielonce, zm. 15.02.2015
Babrakowska Urszula ur. 12.04.1935 w Skokach, zm. 17.02.2015
Popielska Monika ur. 28.08.1922 w Ignacewie, zm. 16.02.2015
Czerwińska Żaneta ur. 26.10.1978 w Chojnicach, zm.19.02.2015
Skibińska Marianna ur. 11.05.1925 w Jaworówku, zm. 01.03.2015
Wociński Aleksander ur. 17.09.1946 w Bliżyce, zm. 08.03.2015
Dembińska Janina ur. 17.12.1922 w Pawłowie Skockim, zm. 11.03.2015
Dobrochowski Hieronim ur. 05.08.1930 w Łosińcu, zm. 15.03.2015
Jarzębowska Marianna ur. 01.12.1928 w Borównie, zm. 16.03.2015
Mielcarek Aleksy ur. 02.07.1927 w Roszkówku, zm. 14.03.2015
Pękała Helena ur. 09.01.1923 w Kamieńcu, zm. 18.03.2015
Winkel Jan ur. 20.06.1952 w Dobiszewku, zm. 20.03.2015
Kaniewski Edmund ur. 07.11.1930 Brzekińcu, zm. 20.03.2015
Kołodziej Wojciech ur. 28.01.1944 w Poznaniu, zm. 23.03.2015
Pinkowski Czesław ur. 07.07.1948 w Bliżycach, zm. 26.03.1948
Raczyński Szczepan ur. 20.12.1958 w Rogoźnie, zm. 01.04.2015
Dudek Waldemar ur. 22.04.1956 w Skokach, zm. 04.04.2015
Inda Józefa ur. 05.03.1937 w Młotkowie, zm. 08.04.2015
Derpiński Stanisław ur. 25.09.1947 w Poznaniu, zm. 04.04.2015
Borowicz Władysława ur. 13.08.1937 w Popowie Kościelnym, zm.
05.04.2015
Witkowska Anna ur. 19.06.1932 w Łosińcu, zm. 14.04.2015
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Lecz nie na zwiedzanie tu przyjechaliśmy. Ok. godziny 13:00 w okolicach
Pałacu Prezydenckiego zaczęli gromadzić się przybyli z całej Polski wolontariusze WOŚP. Po otrzymaniu odpowiednich identyfikatorów i przejściu
procedur bezpieczeństwa zasiedliśmy w sali audiencyjnej. Powitał nas tutaj Szef
Kancelarii Prezydenta RP pan Jacek Michałowski, który wkrótce zapowiedział wejście prezydenta wraz z małżonką. Po czym głos zabrał Jerzy Owsiak,
który podsumował tegoroczną akcję, podziękował sztabom i wolontariuszom
słowa swe ilustrując filmami z Finału WOŚP i festiwalu woodstock, Na koniec
wręczył on prezydentowi i jego małżonce pamiątkowe koszulki. Wspólnie też
podpisali pamiątkowe serduszko, które będzie licytowane w przyszłym roku.
Następnie na scenę wszedł Bronisław Komorowski, który w ciepłych
słowach podziękował wolontariuszom, sztabom i fundacji Jerzego Owsiaka
za kolejny finał WOŚP http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/

art,3199,wosp-jest-czastka-polskiej-wolnosci.html

Prezydent wspomniał też o samochodzie Cadillac 355D, sprowadzonym
do Polski w 1935 roku dla Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawionym na
tegoroczną licytację. Zapowiedział także za rok, jak tylko BOR pozwoli sam
zasiądzie za kierownicą tego pojazdu, by przewieść zwycięzcę licytacji i to
w czerwonych spodniach.
Na tym skończyło się oficjalne spotkanie i zaczęło się „polowanie” na
autografy i wspólne fotografie. Co nie co udało się zdobyć.
Po uroczystościach udaliśmy się do sal obok, by skorzystać z przygotowanego dla nas poczęstunku. Potem spacer na Centralny i powrót do domu. Myślę,
że dzień 25 III 2015 na długo pozostanie w naszej pamięci.
Andrzej Surdyk
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78
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WYBRANO SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE
W okresie od 9 lutego do 19 marca w 27
wsiach sołeckich Gminy Skoki odbyły się
wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wybory
takie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, winny się odbyć w ciągu 6 miesięcy od
wyborów do rady gminy, a do zwołania zebrań
mieszkańców w sprawie ich przeprowadzenia,
był zobowiązany burmistrz, który oprócz
harmonogramu zebrań ustalił też ich miejsce i zasadnicze ramy ich porządku obrad.
Porządek ten oprócz punktu zasadniczego, tj.
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przewidywał
każdorazowo Sprawozdanie z działalności
dotychczasowego samorządu wsi.
Zestawienie z przebiegu zebrań sprawozdawczo- wyborczych sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 - 2019 zamieściliśmy
w marcowym wydaniu naszego miesięcznika.
Dzisiaj, podsumowując przebieg tych zebrań
i samą akcję wyborczą, możemy powiedzieć
że generalnie cechowało je małe zainteresowanie ze strony uprawnionych do głosowania
mieszkańców większości wsi. W rezultacie,

w 9 wsiach zebrania odbyły się w I terminie,
co oznacza że uczestniczyło w nich ponad 20
% uprawnionych do głosowania mieszkańców
sołectwa. W pozostałych 18 sołectwach, z uwagi na niską frekwencję, zebrania odbyły się w II
terminie, tj. po upływie 15 minut od I terminu.
Wśród 27 sołtysów wybranych na kadencję
2015 – 2019, widzimy 13 kobiet i 14 mężczyzn.
12 spośród nich stanowią sołtysi nowo wybrani, w tym 2 powracający na tę kadencję po
4 letniej przerwie. Pozostałych 15 sołtysów
pełni swą funkcje kolejną kadencję. W gronie
naszych sołtysów widzimy też takich, których
współmieszkańcy od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie obdarzają zaufaniem i powierzają
im tę funkcję.
Niepokonanym rekordzistą pozostaje tu
Sołtys Łosińca Danuta Berent, która swą
funkcję dzierży od 1974. Na drugim miejscu,
od 1988 nieprzerwanie plasuje się Sołtys Pomarzanek Roman Witek.
Wyborom sołtysów towarzyszyły wybory
rad sołeckich. Liczba członków rad jest zróżnicowana i nie zawsze odpowiada wielkości

sołectwa. Generalnie waha się od 2 członków
w Pomarzankach, do 8 w Łosińcu. W sumie
daje to jednak „armię” 106 ludzi, tworzących
samorząd skockich wsi.
W trakcie zebrań, w których często obok
burmistrza, uczestniczyli też radni wybierani
w okręgu w skład którego wchodzi dane sołectwo, ich uczestnicy mieli możność zadawania
pytań o realizacje zadań i planów samorządu
gminy. I często z tej możliwości korzystali,
chociaż w zasadzie pytania ograniczały się
do spraw dot. danych sołectw. Na pytania
te burmistrz udzielał odpowiedzi w trakcie
zebrania. Z kolei pytania wymagające konsultacji i uzgodnień zostały odnotowane i zainteresowani odpowiedzi dostaną w stosownym
czasie na piśmie.
Wszystkim nowo wybranym sołtysom
i towarzyszącym im radom sołeckim życzymy
sukcesów w wypełnianiu przyjętych na siebie
zadań oraz wzajemnego współdziałania i zrozumienia, które uwidocznią się w rozwoju ich
środowisk.
Edmund Lubawy

PIERWSZA NARADA NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW
30 marca odbyła się I narada sołtysów Gminy
Skoki wybranych na kadencję 2015 - 2019.
W naradzie, której celem było wzajemne
poznanie się Sołtysów i kierownictwa Urzędu
Miasta i Gminy oprócz nowych reprezentantów
samorządów wsi udział wzięli Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz Gminy, a równocześnie
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Urzędu Blanka Gażdziak.
Uczestnikami narady byli też Kierownicy
Referatów Urzędu Miasta i Gminy: Skarbnik
Gminy, a jednocześnie Kierownik Referatu
Finansowego i Gospodarki Przestrzennej Aleksandra Kamińska, Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Gronowicz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Krzysztof Mańka, Kierownik
Referatu Oświaty – Beata Nowak-Szmyra,
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – Artur Nowakowski oraz
Podinspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej, który w zakresie swych obowiązków ma również współpracę z samorządami
wiejskimi - Ryszard Kobus, Podinspektor d/s.
Rady i jej organów – Grażyna Kida.
W trakcie narady, Burmistrz przedstawił
uczestniczącym w naradzie sołtysom poszczególnych jej uczestników z ramienia Urzędu,
a oni sami kolejno już zreferowali zakresy czynności, a właściwie sprawy załatwiane przez nich
samych i przez podległych im, wchodzących
w skład kierowanych przez nich Referatów,
pracowników.
Narada miała też funkcję szkoleniową. Dlatego w swych wystąpieniach;
- Sekretarz Gminy, omówiła najważniejsze
zapisy statutu sołectwa, w tym najważniejsze

zadania i uprawnienia sołectwa i sposób ich
realizacji, organy sołectwa , tj. ich kompetencje
i zadania i sposób ich realizacji przez : zebranie
wiejskie. sołtysa i rade sołecką.
- Skarbnik Gminy, omówiła zasady dysponowania „ środkami sołeckimi” i przedstawiła
wielkość środków jakimi dysponuje każde
sołectwo. Omówiła też szczegółowo sposób
rozliczania się przez sołtysów z zebranego
w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz sposób wypłaty sołtysom
uchwalonych przez Radę 3% od sum zainkasowanych podatków.
W trakcie narady sołtysom wręczono legitymacje sołtysa oraz materiały informacyjne
i biurowe mogące być im przydatne w wykonywaniu codziennej pracy.
Na zakończenie narady sołtysi mieli możność zgłaszać uwagi i wnioski pod adresem
Burmistrza i pracowników Urzędu. W rezultacie:

- Sołtys Lechlinka Agnieszka Kowalewska
wnioskowała o ustawienie przy przystankach
autobusowych koszy na śmieci.
- Sołtys Jabłkowa Mirosława Kucner, poinformowała, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy postanowili iż w ramach akcji „Dzień
Ziemi” będą zbierać również sprzęt rtv, meble
itp. I proszą o zorganizowanie ich odbioru.
- Sołtys Pomarzanek Roman Witek zauważył, że ziemię z ANR kupują osoby spoza
gminy, zdaniem sołtysa ziemia winna być
sprzedawana miejscowym rolnikom.
W odpowiedzi Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Ryszard Mańka pozytywnie odniósł
się do 2 pierwszych wniosków. Poinformował,
że spowoduje ustawienie koszy ulicznych przy
przystankach i ich opróżnianie przez firmę obsługującą Gminę w zakresie odbioru odpadów
komunalnych. Podobnie spowoduje odbiór zebranych materiałów przez tę firmę z Jabłkowa.
Edmund Lubawy
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów
głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr VI/18/2015 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 marca 2015 r. podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

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

Szkoła Podstawowa
ul. Poznańska 2
62-085 Skoki

2

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

3

Miasto Skoki – ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniewska,
Bartosza Głowackiego, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Henryka
Sienkiewicza, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego,
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Sosnowa,
Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wągrowiecka, Wczasowa,
Wiśniowa, Zamkowa
cz. m. Karolewo, Piła-Młyn osada: Antoniewo, Antoniewo Leśniczówka

4

wsie: Chociszewo, Jabłkowo, Kakulin, Kuszewo, Rakojady

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

Przedszkole Samorządowe
ul. Sienkiewicza 19
62-085 Skoki

przysiółki: Chociszewko, Nadmłyn osada: Pomarzanki

Świetlica Wiejska - Kakulin 17A
62-285 Kakulin

5

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

Świetlica Wiejska - Bliżyce 28A
62-085 Bliżyce

6

wsie: Brzeźno, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Rejowiec, Sława
Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo osada: Ignacewo,
Gozdowiec przysiółki: Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Miączynek

Świetlica Wiejska - Rejowiec 34
62-093 Rejowiec

7

wsie: Budziszewice, Potrzanowo

8

wsie: Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo,
Roszkówko, Rościnno przysiółek: Lechlińskie Huby

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Świetlica Wiejska - ul. Skocka 45
62-085 Potrzanowo
Szkoła Podstawowa - Lechlin 9
62-085 Lechlin

obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr217, poz.721, ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w
dniu głosowania kończy 75 lat, mogą w terminie do dnia 1 maja 2015 r.* złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
Uwaga! Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki do 25 kwietnia 2015 r.*
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego lub osobę, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 75 lat, zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 lub pod nr tel: 61 8925 800.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
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VII SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 marca 2015 z udziałem 14 radnych odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza
obrad pełniła radna Maria Kozłowska. W rezultacie prowadzonych
obrad Rada podjęła 14 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr VII/27/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
W/w uchwałą, zmiany jakie zaszły w trakcie realizacji budżetu 2015,
Rada wprowadziła do swej Uchwały Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia
2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015.
Łączne dochody budżetu zmniejszono o kwotę 636.960 zł, a łączne
wydatki budżetu zwiększono o kwotę 96.617 zł. W rezultacie tych zmian
budżet Gminy Skoki na 2015 wynosi 34.049.429 zł po stronie dochodów
i 35.553.248 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr VII/28/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2015-2036.
Uchwałą tą, zmiany wynikłe z Uchwały nr VII/272015/, Rada wprowadziła do załączników nr 1 i nr 2 swej Uchwały Nr III/10/2014 z dnia 30
grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skoki na lata 2015- 2036.
3. Uchwałę nr VII/29/2015 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy
nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2014.
W/w uchwałą, Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach z dokonania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków
obrotowych powstałej na koniec 2014 w wysokości 23.982.71 zł, z równoczesnym zobowiązaniem Zakładu do przeznaczenia tych środków
na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego najstarszych
przyłączy wodociągowych w mieście Skoki.
4. Uchwałę nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach przez Ustawę z dnia 28 listopada 2014,
Rada była zobowiązana do zmiany postanowień swej Uchwały Nr
XXIV/180/2013 i dokonała tego podejmując w/w Uchwałę.
5. Uchwałę Nr VII/31/2015 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczasowe akta prawa miejscowego, a takim aktem była Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/163/2012
z dnia 20 grudnia 2012, zachowują moc na okres nie dłuższy niż 18
miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Dlatego zgodnie z tą ustawą należało podjąć w/w Uchwałę, która
pozostawia identyczne uregulowania jak tracąca ważność Uchwała
Nr XXX/163/2012.
6. Uchwałę nr VII/32/2015 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach przez ustawę z dnia 28 listopada 2014
należało zmienić wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości:
- na których zamieszkują mieszkańcy,
- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale,
- na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Wzory w/w deklaracji określono w załącznikach 1-3 do niniejszej uchwały.

7. Uchwałę nr VII/33/2015 w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwałą tą, Rada ustaliła roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Stawka ta wynosi odpowiednio:
- 115 zł dla nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów,
- 172 zł dla nieruchomości, na których nie prowadzi się selektywnej
zbiórki odpadów.
8. Uchwałę nr VII/34/ 2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwałą tą, Rada ustanowiła pomnikiem przyrody głaz narzutowy
(gnejs) o obwodzie 702 cm, średniej wysokości 120 cm, objętości 5,8 m3
i wadze około 16 ton , usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym
9053/2 - obręb geodezyjny Brzeźno (52038’24,18”N, 17004’38,53”E),
oddział 53 g, Leśnictwo Brzeźno, Nadleśnictwo Łopuchówko.
9. Uchwałę nr VII / 35 / 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej działkę nr 45 w Rejowcu.
W/w uchwałą, Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu działkę nr 45 o pow.1.0700 ha położoną w Rejowcu. Działka ta
aktualnie jest wydzierżawiana i dzierżawcy, który spełnia warunki
określone w art.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przysługuje
prawo pierwokupu.
10. Uchwałę nr VII/36/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1266/18 położona w Skokach
w rejonie ul. Polnej.
Uchwałą tą, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1266/18 o pow. 0,2432 ha
położonej w Skokach w rejonie ul. Polnej. Z uwagi na wysoki poziom
wód gruntowych nie przewiduje się wydania dla tej nieruchomości
decyzji o warunkach zabudowy.
11. Uchwałę nr VII/37/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 8 w Kakulinie.
W/w uchwałą, Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania przyległych
nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 7 i 11, działki
komunalnej nr 8 o pow. 0,0600 ha w Kakulinie.
12. Uchwałę nr VII/ 38/ 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
działki nr 545/2 w Skokach w rejonie ul. Rościńskiej.
Uchwałą tą, Rada przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość komunalną stanowiącą działkę nr 545/2 o pow.0,0366 ha położoną w Skokach
w rejonie ul. Rościńskiej.
Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej, przez co nie
kwalifikuje się do sprzedaży w drodze przetargu. Dlatego też jej
sprzedaż prowadzona będzie w drodze bezprzetargowej na poprawę
zagospodarowania działki zabudowanej nr.469/1.
13. Uchwałę nr VII/39/2015 w sprawie inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości.
W związku z zakończeniem wyborów sołtysów na nową kadencję
2015-2019, zaszła konieczność wyznaczenia na inkasentów podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości, sołtysów pełniących aktualnie te
funkcje w poszczególnych sołectwach, co też nastąpiło poprzez podjęcie
przez Radę niniejszej uchwały.
14. Uchwałę nr VII/40/2015 w spawie skargi na Kierownika Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
Uchwałą tą, podjętą po rozpatrzeniu zarzutów merytorycznych
skargi złożonej w dniu 3 marca 2015 roku na działalność Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i ich zasadności oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Kierownika, którego skarga dotyczy
Rada rozpatrywaną skargę uznała za bezzasadną. Skarga dotyczyła
zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi, na
które Kierownik może angażować pracowników dokonując ich wyboru
w oparciu o własne rozeznanie, dobierając sobie pracownika, który
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jego zdaniem najlepiej będzie realizował powierzone mu zadania,
Równocześnie by nie dochodziło do podobnych nieporozumień w przyszłości Rada zaleciła Kierownikowi Zakładu opracowanie stosownego
regulaminu przeprowadzania naboru pracowników do Zakładu oraz
jego udostępnienie wszystkim kandydatom, zainteresowanym udziałem
w ewentualnych kolejnych postępowaniach konkursowych.
Przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw merytorycznych oraz
głosowaniem nad projektami poszczególnych uchwał Rada wysłuchała
Informacji Przewodniczącego Rady oaz Przewodniczących Komisji
Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Z kolei po głosowaniach i przyjęciu w/w projektów uchwał Rada
wysłuchała i przyjęła do wiadomości:
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy
Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2014.
- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2014.
W ramach interpelacji – zapytań i wniosków:
radny Wiesław Nowak:
- w imieniu mieszkańców wnioskował o przywrócenie na stare miejsce
przy szkole, figury św. Jana Nepomucena,
- prosił o rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na parkingu przy
szkole podstawowej i bibliotece,
- zgłaszał problem nieobciętych gałęzi drzew i krzaków przy szlakach
komunikacyjnych /np. przy drodze Bliżyce - Wysoka pozostawiono
resztki gałęzi i krzewów/
radny Dembiński Jerzy:
- zwracał uwagę na trudności z telefoniczną rejestracją się chorych
w Przychodni Medycyny Rodzinnej „FALCO”.
Wszystkie podjęte uchwały oraz interpelacje radnych zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy, a o sposobie ich
realizacji będą na bieżąco informowani zainteresowani.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z protokółem i z pozostałymi
materiałami z sesji znajdują się do wglądu w Internecie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.
pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. Rady
i jej organów – pokój nr 8.
Edmund Lubawy

10 MAJA 2015 WYBIERAMY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lokale wyborcze w tym dniu będą czynne w godzinach od
7.00 do 21.00, a w Mieście i Gminie Skoki tradycyjnie już
mieścić się będą w:

- w Szkole Podstawowej w Skokach przy ul. Poznańskiej 2, dla
Obwodu Wyborczego Nr 1,
- w Przedszkolu Samorządowym w Skokach przy ul. Sienkiewicza
19, dla Obwodu Wyborczego Nr 2,
- w Przedszkolu Samorządowym w Skokach przy ul. Sienkiewicza
19, dla Obwodu Wyborczego Nr 3,
- w Świetlicy Wiejskiej w Kakulinie 17A, dla Obwodu Wyborczego
Nr 4,
- w Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach 28A, dla Obwodu Wyborczego
Nr 5,
- w Świetlicy Wiejskiej w Rejowcu 34, dla Obwodu Wyborczego Nr 6,
- w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie przy ul. Skockiej 45, dla Obwodu Wyborczego Nr 7,
- w Szkole Podstawowej w Lechlinie 9, dla Obwodu Wyborczego Nr 8.

Podział Miasta i Gminy na Obwody Głosowania szczegółowo
określa Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach
z dnia 8 kwietnia 2015.
Lokale Wyborcze Nr 1 w Skokach przy ul. Poznańskiej 2 oraz nr
2 i 3 w Skokach przy ul. Sienkiewicza 19 są przystosowane do
głosowania przez wyborców niepełnosprawnych.

Zapraszają w dniu
17 maja 2015
na bezpłatne badania
pod kątem czerniaka
w godz. 10-15
w Gimnazjum w Skokach
info. 61 8925 800
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Wolne miejsca w przedszkolach

Z końcem miesiąca marca b.r. zakończyła się rekrutacja, na rok
szkolny 2015/2016, dzieci w wieku 2,5 – 5 lat , do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skoki.
Wprawdzie rekrutacja się zakończyła, ale wciąż są miejsca wolne.
W Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach są
jeszcze 22 miejsca wolne, a w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka”
w Jabłkowie jest ich aż 71.
Zachęcamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 2,5 – 5 lat do skorzystania z oferty przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Skoki.
Beata Nowak-Szmyra

Rozwój edukacji przedszkolnej
w Gminie Skoki

Od 01.09.2013 każda gmina w kraju otrzymuje z budżetu państwa
dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola. W roku 2013
Gmina Skoki pozyskała na ten cel kwotę 144 900 zł, tj. 103,50 zł na
każde dziecko, w danym miesiącu.
Aż 99% tej kwoty zostało przekazane przez naszą gminę na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci. Tym samym zajęliśmy I miejsce
w powiecie wągrowieckim, jeżeli chodzi o udział środków pochodzących
z dotacji, a przekazanych na rozwój edukacji. Dla porównania Miasto
Wągrowiec przekazało na ten cel zaledwie 30%.
Dzięki takiemu działaniu rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nie ponosili już żadnych dodatkowych kosztów związanych
z organizacją zajęć logopedycznych, umuzykalniających, korekcyjno-kompensacyjnych i nauki języka angielskiego.
Beata Nowak-Szmyra

Konsultacje społeczne
rozwoju przestrzennego
Metropolii Poznań

W dniu 27 marca br. o godz. 13:00 w sali Biblioteki Publicznej
w Skokach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, której Gmina
Skoki jest członkiem.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje projekt: „Koncepcja
kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście
zintegrowane”. Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentowali Pan

Maciej Musiał – dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań
oraz Pan prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – dyrektor Centrum Badań
Metropolitalnych UAM w Poznaniu. Pan Maciej Musiał omówił główne
cele projektu, który obejmuje zarówno obszar Powiatu Poznańskiego,
miasta Poznań oraz gmin: Skoki, Szamotuły, Oborniki i Śrem. Projekt
ten jest częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach
programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Zasadniczym
celem projektu jest opracowanie spójnej koncepcji kierunków rozwoju
przestrzennego Metropolii Poznań oraz opracowanie zasad wdrażania
ustaleń koncepcji do dokumentów planistycznych. W ramach projektu
tworzona jest również baza miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru Metropolii Poznań.
Po krótkim wstępie prof. Tomasz Kaczmarek omówił najważniejsze
zagadnienia koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii
Poznań dotyczące gminy Skoki. Przeanalizowano zarówno problematykę dotyczącą ludności, sieci osadniczej, środowiska przyrodniczego,
funkcji turystycznej, krajobrazu kulturowego, kierunków rozwoju
transportu (sieci drogowej, kolejowej, infrastruktury rowerowej).
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.
Monika Wysocka

Rozpoczęto prace remontowe
na boisku w Jabłkowie

Wykorzystując słoneczną aurę panującą w ostatnim czasie wykonano
renowację powierzchni „małego” boiska do piłki nożnej w Jabłkowie. Na płytę boiska została
nawieziona i utwardzona ziemia w celu wyrówniania płyty
boiska, a w najblizszym czasie
zostanie posiana trawa. Uporządkowano także teren przy
boisku (demontaż zniszczonych ławek i cześci ogrodzenia,
usunięcie korzeni, wyrównanie
powierzchni) tworząc bezpośredni szeroki wjazd. Nowe bramki o wym. 3x2m zostały tymczasowo
umieszczone na płycie „dużego” boiska w sposób umożliwiający korzystanie z obu rozmiarów boisk. Po zakończeniu prac i ukorzenieniu
trawy bramki zostaną umieszczone na odnowionej części boiska.

Nowy Pomnik przyrody
na terenie Gminy Skoki

Rada Miejska Gminy Skoki
na minionej sesji ustanowiła
nowy Pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy
(gnejs), o obwodzie 702cm,
średniej wysokości 120cm, objętości 5,8m3 i wadze około
16 ton. Twór usytuowany jest
na terenie Leśnictwa Brzeźno
oddział 53g, działka o numerze
ewidencyjnym 9053/2 - obręb
geodezyjny Brzeźno (52o38’24,18”N, 17o04’38,53”E), zarządzanym
administracyjnie przez Nadleśnictwo Łopuchówko. Głaz narzutowy
z odmiany gnejs laminowany charakteryzuje się naprzemianległymi
warstewkami kwarcowo - skaleniowymi i biotytowymi o strukturze
krystalicznej, średnio i gruboziarnistej z kierunkową teksturą.
Z oceny rozmiarów głazu, przeprowadzonej przez Zakład Badań
Kriosfery Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, iż gnejs posiada indywidualne
cechy wyróżniające go spośród innych tworów okolicznej przyrody nieożywionej.
Krzysztof Mańka
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Gdzie zgłosić i jak postąpić
w przypadku zdarzeń
ze zwierzętami?

W życiu codziennym często spotykamy się ze zdarzeniami z udziałem
zwierząt, takimi jak: potrącenia, kolizje, zabicia czy naturalne padnięcia. W każdym przypadku, z uwagi na gatunek zwierzęcia, jego status
własnościowy oraz miejsce zdarzenia mamy do czynienia z różnymi
działaniami służb i organów.
Dla mieszkańca najważniejszą informacją jest to, że jeśli nie zna
właściciela zwierzęcia (również wałęsających psów), powiadamia
w pierwszej kolejności organy Policji – Komisariat Policji w Skokach
tel. (61) 841 59 80 bądź Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu
tel. (67) 268 12 11. Dalszy sposób działania, komunikacja, podjęcie
czynności należą do służb.
Dla przykładu mieszkaniec zauważył potrąconą sarnę na poboczu
drogi i zgłosił fakt do Policji. Po takiej informacji zgłoszenie otrzymuje
lekarz weterynarii, zarządca drogi i koło łowieckie, które dzierżawi
dany obwód łowiecki, na którym doszło do zdarzenia. W zależności
od odniesionych urazów, ran zwierzę podlega leczeniu w ośrodku
rehabilitacji dla zwierząt lub uśmierceniu.
Dla pełniejszego zobrazowania złożoności przypadków poniżej
wskazano działania właścicieli zwierząt, służb i organów:
Rodzaj zdarzenia: potrącenia i kolizje
Rodzaj zwierzęcia: pies, kot
Właściciel zwierzęcia → Lekarz weterynarii
Policja → Właściciel zwierzęcia → Lekarz weterynarii
Rodzaj zwierzęcia: pies, kot (zwierzęta bezdomne)
Policja → Gmina → Lekarz weterynarii → Schronisko dla zwierząt
Rodzaj zwierzęcia: dzik, sarna
Policja → Lekarz Weterynarii → Zarządca drogi → Koło Łowieckie
Policja → Lekarz Weterynarii → Koło Łowieckie
Rodzaj zdarzenia: zabicia, naturalne padnięcia
Rodzaj zwierzęcia: pies, kot
Właściciel zwierzęcia → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Właściciel zwierzęcia → Utylizacja zwierzęcia
Rodzaj zwierzęcia: pies, kot (zwierzę bezdomne)
Policja → Zarządca drogi → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Właściciel nieruchomości → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Gmina → Utylizacja zwierzęcia
Rodzaj zwierzęcia: dzik, sarna
Policja → Zarządca drogi → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Właściciel nieruchomości → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Koło Łowieckie → Utylizacja zwierzęcia
Policja → Nadleśnictwo → Utylizacja zwierzęcia
W obowiązujących przepisach mamy wiele definicji, które wiążą się
z tym tematem i dlatego warto wiedzieć, że:
• zwierzęta domowe – to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
• zwierzęta gospodarskie - to zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
• zwierzęta bezdomne rozumie się przez to zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
• zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe,
stanowią własność Skarbu Państwa.
Krzysztof Mańka

Rozpoczęto inwestycje
na drogach gminnych

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skoki” tj.:
• ul. Ogrodowa,
• Wodna i Piaskowa,
• wyjazd z targowiska,
rozpoczął prace budowlane.

Inwestycja polega na utwardzeniu istniejących nawierzchni dróg
gruntowych kostką betonową. Jako pierwsze zostało rozpoczęte zadanie dotyczące utwardzenia wyjazdu z targowiska na drogę wojewódzką
nr 196 na powierzchni 920m2 za kwotę 127.418,41zł.
Jako druga w kolejności będzie przebudowywana ul. Ogrodowa na
pow. 622m2 za kwotę 98.211,29zł, a na końcu ul. Wodna i Piaskowa
na łącznej pow. 992m2 za kwotę 172.109,90zł. Termin zakończenia
wszystkich robót został wyznaczony w zawartej umowie z wykonawcą
na dzień 15 czerwca br.

Rozstrzygnięto przetargi:

Przeprowadzone postępowanie przetargowe w dniu 2 kwietnia
br. pozwoliło wybrać wykonawcę robót na „Budowę nawierzchni
bitumicznej na drodze gminnej w Jabłkowie”. Inwestycja polega na
budowie nawierzchni bitumicznej drogi o długości 1004m na istniejącej podbudowie drogi wykonanej w 2014 Na ogłoszony przetarg
zostało złożonych 8 ofert przetargowych z cenami od 346.907,50 zł
do 673.866,02 zł. Najkorzystniejszą i kompletną ofertę przetargową
złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REDON” z siedzibą
w Nakle. Prace rozpoczną się na początku maja br. a ich zakończenie
nastąpi najpóźniej do końca miesiąca.
***
Na ogłoszony przetarg dotyczący „Przebudowy ulicy Borówiec w Potrzanowie” zostało złożonych aż 13 ofert przetargowych. Ich otwarcie
nastąpiło w siedzibie Urzędu w dniu 14 kwietnia br. Zakres robót
obejmuje utwardzenie istniejącej drogi kostką betonową na powierzchni 2.521m2 i jej odwodnienie kanalizacją deszczową o długości 556m.
Ceny w złożonych ofertach wynoszą od 427.541,30zł do 673.793,11 zł.
Aktualnie trwa procedura sprawdzania kompletności złożonych ofert.
Adam Zdanowski

Szanowny Wyborco!

Ukończyłeś 18 lat. Jesteś pełnoprawnym Obywatelem
i przysługuje Ci prawo wyborcze. Dlatego nie zmarnuj tej szansy.

Oddaj swój głos w dniu 10 maja 2015
na wybranego przez siebie kandydata na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Listy zarejestrowanych kandydatów znajdziesz na Obwieszczeniach Państwowej
Komisji Wyborczej.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
działek budowlanych położonych w Potrzanowie
przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
L.
P.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI
GRUNTÓW

1

NUMER KIĘGI
WIECZSYTEJ
2

1.

Działka numer 762/3

3

Księga wieczysta
PO1B/00048770/6

Działka numer 762/8
Powierzchnia 974 m

2

Księga wieczysta
PO1B/00048770/6

Działka numer 762/9
3.

Powierzchnia 974 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048770/6

Działka numer 762/11
4.

Powierzchnia 893 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048770/6

WARUNKI ZABUDOWY

CENA
BRUTTO

UWAGI:

ZŁ

Powierzchnia 1334 m2

2.

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

4

Działka przy ul. Szkolnej w
Potrzanowie o kształcie wieloboku na
terenie płaskim. W okolicy las,
zabudowa mieszkaniowa, boisko
rekreacyjne, przedszkole. Dojazd do
działki drogą asfaltową bez chodnika.
Możliwość uzbrojenia w energię i
wodę. Brak sieci kanalizacyjnej.

Warunki zabudowy:

Działka przy ul. Sezamkowej w
Potrzanowie o kształcie prostokąta na
terenie płaskim. W okolicy las,
zabudowa mieszkaniowa,
przedszkole. Dojazd do działki drogą
gruntową. Możliwość uzbrojenia w
energię i wodę. Brak sieci
kanalizacyjnej.

Warunki i wymagania:

Działka przy ul. Sezamkowej w
Potrzanowie o kształcie prostokąta na
terenie płaskim. W okolicy las,
zabudowa mieszkaniowa,
przedszkole. Dojazd do działki drogą
gruntową. Możliwość uzbrojenia w
energię i wodę. Brak sieci
kanalizacyjnej.
Działka przy ul. Leśnych Skrzatów w
Potrzanowie o kształcie wieloboku na
terenie płaskim. W okolicy las,
zabudowa mieszkaniowa,
przedszkole. Dojazd do działki drogą
gruntową. Możliwość uzbrojenia w
energię i wodę. Brak sieci
kanalizacyjnej.

6

7

59.939,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

44.231,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

44.231,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

40.553,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

Budynek mieszkalny
jednorodzinny wraz z małym
obiektem handlowo-usługowym
z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii
zabudowy wskazanej w decyzji
o warunkach zabudowy.

-budynek parterowy
maksymalnie z poddaszem
użytkowym;
- szerokość elewacji – max 16m
- wysokość kalenicy – max. 9 m
-wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej – max. 4,5 m
- pokrycie dachu – dachówka
lub blachodachówka
- geometria dachu – dwu lub
wielospadowy
o
kącie
⁰

⁰

nachylenia 25 -- 40

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. z 2014r. poz. 518 ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz
opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP , http://www.gminaskoki.pl/ oraz w prasie internetowej – dziennik www.otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.

Położenie działek w Potrzanowie przy ul. Szkolnej.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
działek budowlanych położonych w Rościnnie
przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
L.
P.

1
1.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI
GRUNTÓW
NUMER KIĘGI
WIECZSYTEJ
2
Działka numer 2/6
Powierzchnia 707 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4
Działka numer 2/7

2.

Powierzchnia 686 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4
Działka numer 2/8

3.

Powierzchnia 707 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4
Działka numer 2/9

4.

Powierzchnia 955 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

5.

Działka numer 2/10
Powierzchnia 884 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

6.

Działka numer 2/11
Powierzchnia 1022 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

7.

Działka numer 2/15
Powierzchnia 876 m2
Księga wieczysta
PO1B/00056799/4

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

CENA
BRUTTO

WARUNKI
ZABUDOWY

UWAGI:

ZŁ
3
Działka w Rościnnie o kształcie wieloboku na
terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.

4

6

7

26.828,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

26.030,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

26.828,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

34.770,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

33.038,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

38.152,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

32.702,00

Sprzedaż
odbędzie się w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

Warunki zabudowy:

Działka w Rościnnie o kształcie prostokąta na
terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.

Budynek mieszkalny
jednorodzinny
usytuowany w
nieprzekraczalnej linii
zabudowy wskazanej
w decyzji o
warunkach zabudowy.

Działka w Rościnnie o kształcie prostokąta ze
ściętym narożnikiem na terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.

Budynek mieszkalny
maksymalnie
dwukondygnacyjny;
Szerokość elewacji –
maksymalnie 15 m

Działka w Rościnnie o kształcie trapezu na
terenie płaskim o wąskim wjeździe na posesję.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.
Działka w Rościnnie o kształcie trapezu na
terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.
Działka w Rościnnie o kształcie trapezu na
terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.

Wysokość kalenicy –
maksymalnie 9 m
Kierunek kalenicy
dachu do frontu
działki - równoległy
Wysokość górnej
krawędzi elewacji
frontowej –
maksymalnie 4 m
Geometria dachu –
dwu lub
wielospadowy o kącie
⁰

⁰

nachylenia 30 -- 45
Działka w Rościnnie o kształcie prostokąta ze
ściętym narożnikiem na terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo oraz
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Dojazd do działki drogą gruntową wewnętrzną.

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. z 2014r. poz. 518 ) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz
opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP , http://www.gminaskoki.pl/ oraz w prasie internetowej – dziennik www.otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.

Położenie działek w Rościnnie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
działek budowlanych położonych w Sławie Wielkopolskiej
przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
L.P.

1

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI
GRUNTÓW
NUMER KIĘGI
WIECZYSTEJ
2

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

WARUNKI ZABUDOWY

3

4

CENA
BRUTTO
ZŁ

UWAGI:

6

7

Działka narożna przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim. W okolicy Warunki zabudowy określa „Miejscowy plan
tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki drogą gruntową. Teren zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki
uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak sieci kanalizacyjnej.
obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej”
zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.
Działka przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim. W okolicy tereny
Ustala on następujące warunki budowy:
leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki drogą gruntową. Teren uzbrojony
Budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących
w sieć wodociągową i energetyczną. Brak sieci kanalizacyjnej.
i nieprzekraczających liniach zabudowy
Zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym
Działka przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim. W okolicy tereny poddasze
leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki drogą gruntową. Teren uzbrojony Dachy strome, kryte dachówką lub materiałem
w sieć wodociągową i energetyczną. Brak sieci kanalizacyjnej.
dachówkopodobnym
Dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących
Maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%
Maksymalna wysokość budynku do kalenicy do
8,5 m
Kąt nachylenia głównych połaci dachowych od
20° do 45°
Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej
6m
Działka narożna przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim. W okolicy Ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie
tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki drogą gruntową. Teren 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie
uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak sieci kanalizacyjnej.
ogrodzenie ażurowe

59.530,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

50.722,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

43.211,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

43.734,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

Działka numer 64/134
Powierzchnia 898 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej o kształcie czteroboku na terenie płaskim,
porośnięta samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa.
Dojazd do działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Brak sieci kanalizacyjnej.

42.332,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

6.

Działka numer 64/135
Powierzchnia 850 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Niebieskiej o kształcie czteroboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

40.451,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

7.

Działka numer 64/136
Powierzchnia 804 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Niebieskiej o kształcie czteroboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

38.262,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

8.

Działka numer 64/137
Powierzchnia: 782 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej i Fioletowej o kształcie wieloboku na terenie
płaskim. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki
drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak sieci
kanalizacyjnej.

37.215,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

9.

Działka numer 64/138
Powierzchnia 1050 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

49.496,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

10.

Działka numer 64/139
Powierzchnia 846 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka narożna przy ul. Niebieskiej o kształcie wieloboku na terenie płaskim,
porośnięta samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa.
Dojazd do działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Brak sieci kanalizacyjnej.

40.260,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

11.

Działka numer 64/140
Powierzchnia 1009 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

48.017,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

12.

Działka numer 64/141
Powierzchnia 843 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Niebieskiej o kształcie wieloboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

40.495,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

13.

Działka numer 64/142
Powierzchnia 1129 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Zielonej o kształcie wieloboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

53.728,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

14.

Działka numer 64/143
Powierzchnia 846 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

Działka przy ul. Niebieskiej o kształcie wieloboku na terenie płaskim, porośnięta
samosiewami sosny. W okolicy tereny leśne i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do
działki drogą gruntową. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Brak
sieci kanalizacyjnej.

40.640,00

Sprzedaż odbędzie
się w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego

1.

Działka numer 64/130
Powierzchnia 1275 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

2.

Działka numer 64/131
Powierzchnia 1076 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

3.

Działka numer 64/132
Powierzchnia 908 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

4.

Działka numer 64/133
Powierzchnia: 919 m2
Księga wieczysta
PO1B/00048378/8

5.

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. z 2014r. poz. 518 ) mogą
złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc na tablicy ogłoszeniowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Skokach http://
skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP, http://www.gmina-skoki.pl/ oraz w prasie
internetowej – dziennik www.otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.
Położenie działek w Sławie Wlkp.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
działek budowlanych położonych w Skokach, okolice ul. Antoniewskiej i Kościuszki
przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

L.P.

1

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
WG EWIDENCJI
GRUNTÓW
NUMER KIĘGI
WIECZYSTEJ

WARUNKI ZABUDOWY

3

4

Działka położona przy ul. Malinowej o kształcie kwadratu na
terenie płaskim. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony w sieć
wodociągową w II połowie 2015 roku.

Działka numer 858/28
Powierzchnia 627 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o kształcie kwadratu na
terenie płaskim. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony w sieć
wodociągową w II połowie 2015 roku.

Działka numer 858/31
Powierzchnia 617 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o kształcie kwadratu na
terenie płaskim. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony w sieć
wodociągową w II połowie 2015 roku.

Działka numer 858/34
Powierzchnia 601 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o kształcie kwadratu ze ściętym narożnikiem na terenie płaskim. W okolicy tereny zadrzewione
i zabudowa mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie
uzbrojony w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

5.

Działka numer 858/38
Powierzchnia 706 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

6.

Działka numer 858/39
Powierzchnia 704 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

7.

Działka numer 858/40
Powierzchnia 703 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

Warunki zabudowy określa „Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
w części Miasta Skoki” zatwierdzony
uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 27.10.2011 r.
Ustala on następujące warunki budowy:
Budynki mieszkalne jednorodzinne
o obowiązujących i nieprzekraczających
liniach zabudowy
Zabudowa wolnostojąca do dwóch
kondygnacji naziemnych, dopuszcza
się jedną kondygnacje podziemną (
w zależności od warunków gruntowych)
Dachy strome o kącie nachylenia od 35⁰
do 45 ⁰, kryte dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej,
brązowej lub czarnej
Ściany zewnętrzne w kolorze pastelowym
Zakaz stosowania materiałów wykończeniowych plastikowych typu „siding”
Dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących o wysokości maksymalnie
4,50 m
Maksymalna powierzchnia zabudowy
działki do 35%
Maksymalna wysokość budynku do
kalenicy do 9 m
Odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 4 m
Ogrodzenie od strony ulicy o wysokości
maksymalnie 1,5 m, przy tym w części
powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie
ażurowe

8.

Działka numer 858/41
Powierzchnia 701 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

9.

10.

2.

4.

CENA
BRUTTO

UWAGI:

ZŁ

Działka numer 858/27
Powierzchnia 625 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

1.

2

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

6

7

32.500,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

32.604,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

32.084,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

31.252,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

35.300,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

35.200,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

35.150,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

35.050,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działka numer 858/42
Powierzchnia 700 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

35.000,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działka numer 858/43
Powierzchnia 698 m2
Księga wieczysta
PO1B/00057904/1

Działka położona przy ul. Malinowej o prostokąta na terenie pochyłym w kierunku lasu. W okolicy tereny zadrzewione i zabudowa
mieszkaniowa. Dojazd drogą gruntową. Teren zostanie uzbrojony
w sieć wodociągową w II połowie 2015 roku.

34.900,00

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

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. z 2014r. poz. 518 )
mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc na tablicy ogłoszeniowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz
opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w
Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl - BIP , http://www.gminaskoki.pl/ oraz w prasie internetowej – dziennik www.otoprzetargi.pl
oraz www.przetargi-gctrader.pl
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.

Położenie działek w Skokach
w rejonie ul. Kościuszki.

14
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na plac manewrowy do prowadzenia nauki
jazdy położonej w Skokach przy ulicy Zamkowej
obejmującej część działki nr 1677/1 o powierzchni ok. 0,0580 ha
Oznaczenie nieruchomości
według katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Termin zagospodarowania
Informacja o sposobie oddania
nieruchomości w dzierżawę
Wysokość miesięcznego czynszu
dzierżawy(czynsz wywoławczy)
Okres oddania nieruchomości w
dzierżawę
Termin wnoszenia czynszu
dzierżawy

Działka nr 1677/1 o pow. 0,3110 ha zapisana w KW PO1B/00047391/8 Sądu
Rejonowego w Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.
Część działki nr 1677/1 obejmująca plac utwardzony (parking) z wjazdem od ulicy
Zamkowej w Skokach o pow. ok. 0,0580 ha
Działka nr 1677/1 położona jest w Skokach u zbiegu ulic Zamkowej i Sienkiewicza.
Na części działki z wjazdem od ulicy Zamkowej znajduje się plac utwardzony, który
przeznaczony został do dzierżawy na plac manewrowy- parking, który przeznaczony
został do dzierżawy na plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie
kandydatów na kierowców.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1677/1 nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego m. Skoki 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 23/3 został
wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary
zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi”.
Nie obowiązuje
Przetarg ustny nieograniczony
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi: 70,00 zł netto
Dzierżawa na okres do 3 lat z prawem do wcześniejszego rozwiązania umowy przez
każdą ze stron przy zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Miesięczny czynsz dzierżawy płatny jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach –
pokój nr 5A lub na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Skokach do końca
danego miesiąca w czasie trwania umowy dzierżawy bez odrębnego wezwania.

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

15
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na plac manewrowy do
prowadzenia nauki jazdy
położonej w Rościnnie
obejmującej część działki nr 23/3 o powierzchni ok. 0,0540 ha
Oznaczenie nieruchomości według
katastru oraz księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Termin zagospodarowania
Informacja o sposobie oddania
nieruchomości w dzierżawę
Wysokość miesięcznego czynszu
dzierżawy(czynsz wywoławczy)
Okres oddania nieruchomości w
dzierżawę
Termin wnoszenia czynszu
dzierżawy

Działka nr 23/3 o pow. 0,4600 ha zapisana w KW PO1B/00046188/5 Sądu
Rejonowego w Wągrowcu jako własność Gminy Skoki.
Część działki nr 23/3 obejmująca plac utwardzony przy budynku świetlicy wiejskiej
w Rościnnie o pow. ok. 0,0540 ha
Działka nr 23/3 położona jest w Rościnnie. Na terenie działki znajdują się: obiekt
świetlicy wiejskiej z remizą OSP, plac zabaw i boiska sportowe. Przed wejściem do
budynku świetlicy znajduje się utwardzony parking, który przeznaczony został do
dzierżawy na plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie kandydatów
na kierowców.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 23/3 nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego m. Skoki obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. w/wym.
nieruchomość leży na terenach zabudowy usługowej między innymi sportu. 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 23/3 został wyznaczony następujący kierunek
zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.
Nie obowiązuje
Przetarg ustny nieograniczony
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi: 70,00 zł netto

Dzierżawa na okres do 3 lat z prawem do wcześniejszego rozwiązania umowy przez
każdą ze stron przy zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.. .
Miesięczny czynsz dzierżawy płatny jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
– pokój nr 5A lub na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Skokach do końca
danego miesiąca w czasie trwania umowy dzierżawy bez odrębnego wezwania.
Informacji dotyczących wykazanej do dzierżawy nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w
Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815
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Pisanki, kraszanki, oklejanki,
owijanki...

Małe, niepozorne, bardzo kolorowe, różnorodne i cieszące oko
ozdoby wielkanocnych stołów. W różnych regionach Polski i Świata
występujące pod różnymi nazwami. Wszędzie symbol nowego oraz
odradzającego się życia. W okresie Świąt Wielkanocnych przedmiot
zainteresowań zarówno małych jak i dużych, młodych oraz starych,
uzdolnionych plastycznie oraz tych, którym prace manualne sprawiają
wiele trudności. Jajko, bo o nim mowa, potrafi skupić wokół siebie na
wspólnej zabawie i długich rozmowach całe rodziny, grupy przyjaciół
i znajomych.

1 kwietnia, w środowe popołudnie, w sali Biblioteki Publicznej
w Skokach dzieci oraz ich rodzice uczestniczyli w „Wielkanocnym Czarowaniu” – czwartym z rzędu przedświątecznym spotkaniu z pisanką
w tle. W tym roku oprócz przypomnienia polskich tradycji wielkanocnych uczestnicy mieli okazję obejrzeć pisanki wykonane różnymi
technikami, przy użyciu różnorodnych materiałów, należące do zbioru
mieszkanki naszego miasta Marioli Foryckiej. Kolekcja Pani Marioli
jest imponująca. Wiedza na temat technik zdobniczych również. Jednej
z nich próbowała nauczyć uczestników spotkania. Z jakim skutkiem,
można zobaczyć poniżej. Jedno jest pewne, nauka ta sprawiła wiele
radości zarówno uczniom, jak i nauczycielowi.
Zbiór Pani Marioli nie ogranicza się tylko do pisanek. Paleta zainteresowań naszego Gościa jest duża i różnorodna, a wachlarz zdolności
manualnych przeogromny. Mamy nadzieję, że zechce wziąć udział
w podobnych spotkaniach organizowanych przez skocką książnicę, by
swoją wiedzą i umiejętnościami podzielić się z młodymi skoczanami.
Za to ostatnie, przedświąteczne SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Sylwia Popadowska
P.S. Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękujemy Kamili
Przywarskiej i Gabrysi Mistrzak.

WIELKOPOSTNE ŚPIEWANIE

Miniony Wielki Post, to czas pokuty i przygotowania do pełnego
przeżywania świąt Wielkanocy. Głównym motywem tego okresu jest
nawrócenie, które nabiera konkretnych kształtów w modlitwie, poście
i jałmużnie. Tradycja Wielkiego Postu kształtowała się długo. W pierwszych latach chrześcijaństwa okres ten obejmował kilka dni, obecnie
mamy zwyczaj czterdziestodniowego postu.
W tym okresie praktykowane jest w Kościele nabożeństwo zwane

Drogą Krzyżową. Tradycja tego nabożeństwa rozwinęła się w Jerozolimie, gdzie pierwsi chrześcijanie otaczali czcią miejsca związane
z ziemskim życiem Jezusa. Początkowo liczba wznoszonych stacji
była różna. Wahała się od kilku do kilkudziesięciu. Tradycja 14 stacji
istnieje od XVII wieku. Obecnie pojawia się czasami 15 stacja- Zmartwychwstanie. Nadaje ona głęboki sens ofierze Chrystusa. Tradycyjnie
w naszej parafii Droga Krzyżowa odprawiana jest w piątek. Natomiast
w niedzielne popołudnia Wielkiego Postu polskie kościoły i kaplice
wypełniają się wiernymi podczas rdzennie polskiego nabożeństwa
sięgającego Baroku , tzw. Gorzkich Żalów. Gorzkie Żale są jednym
z najpopularniejszych i najbardziej ulubionych nabożeństw pasyjnych.
Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wierni śpiewali hymny
i rzewne kantyki. Męka Zbawiciela rozważana była w trzech częściach.
Śpiewa się ją na zmianę w następujące po sobie niedziele z głoszonymi
kazaniami pasyjnymi.

Aby przygotować się do pełnego przeżywania świąt Wielkanocy,
Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” starał się wyćwiczyć wiele pieśni
wielkopostnych, rzadziej śpiewanych, które w okresie Wielkiego Postu
zaprezentował na mszach niedzielnych. Wśród nich były pieśni w opracowaniu Stanisława Siedleckiego: „Krzyżu Chrystusa”, „Zbawienie
przyszło przez krzyż”, „Mój Mistrzu”, „Golgoto”, „Jeszcze się kiedyś
rozsmucę”, „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany”, „Rysuję krzyż”, „ \O
Boże, Panie mój”, „Liczę na Ciebie Ojcze” itd.
Powyższe pieśni wielkopostne zostały zaprezentowane podczas mszy
świętej 8 marca przed obliczem Matki Bożej Łaskawej w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. Pieśni dedykowane
były Matce Bożej, jak również wszystkim przybyłym Paniom z okazji
Dnia Kobiet. Mszę koncelebrował ks. Franciszek Jabłoński – dyrektor
Domu Rekolekcyjnego w asyście rezydenta ks. Krzysztofa Burwiela,
z którymi mamy wspólną fotografię na zakończenie spotkania. Były
też tradycyjnie w Rościnnie – słodkości. Nadmienić należy, iż przed
mszą św. „Harfa” wraz z wiernymi odśpiewała trzecią część Gorzkich
Żalów. Taki jest zwyczaj w Rościnnie.
22 marca na zaproszenie ks. proboszcza Sławomira Komorskiego,
Zespół „Harfa” śpiewał na mszy św. w kościele parafialnym pw. Św.
Stanisława Biskupa i Marii w Lechlinie. Z tą parafią „Harfa” utrzymuje
stały kontakt.
Zespół „Harfa” planował zaśpiewać także w Wielkim Poście na mszy
w Budziszewku , jednak z przyczyn niezależnych od Zespołu nie doszło
do spotkania z ks. proboszczem Grzegorzem Kulińskim i parafianami
Budziszewka. „Harfa” spotka się z Nimi w miesiącu maju.
Antoni Wiśniewski

Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa
organizuje wycieczkę
W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
WYŻYNA KIELECKO-SANDOMIERSKA
W terminie 1.06 - 5.06.2015
Koszt wycieczki+ubezpieczenie - 580,00zł bez wstępów
KONTAKT: Anna Kaczmarek tel.509672541, 508185999
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ZAPROSZENIE

Koło Miłośników Języka Polskiego i Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Skokach zapraszają do udziału w

XI Konkursie Ortograficznym
o „Pióro Burmistrza”
który odbędzie się 23 maja 2015, o godz. 10.00
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Skokach przy ul. Rogozińskiej 1B.
Zgłoszenia uczestników prosimy kierować:
nietakipolskistraszny@wp.pl,
lub sekretariat@bibliotekaskoki.pl
tel. +48 798 824 520,
tel. +48 (61) 824 22 81.
To już jedenasta edycja Konkursu Ortograficznego, w którym mogą
wziąć udział wszyscy chętni, aktualni i byli mieszkańcy miasta i gminy
Skoki. W zależności od wieku, uczestnicy konkursu piszą dyktando
o zróżnicowanym stopniu trudności w trzech kategoriach: uczniowie
klas 4-6 szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie
szkół średnich i dorośli. Najmłodsi oraz gimnazjaliści biorą udział
w eliminacjach szkolnych. Zwycięzcy tych eliminacji przechodzą do
finału. Uczniowie szkół średnich i dorośli piszą tylko dyktando finałowe. Wszystkie prace są kodowane. Po sprawdzeniu dyktand, komisja
konkursowa rozkodowuje tylko te prace, które mają najmniejszą ilość
błędów. W sytuacji równej ilości błędów ortograficznych o zwycięstwie,
decyduje liczba błędów interpunkcyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcy (w trzech kategoriach) zostaną uhonorowani nagroda specjalną – „Piórem Burmistrza”.
W konkursie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, studenci polonistyki oraz członkowie rodzin osób organizujących konkurs.
Zachęcamy, szczególnie uczniów szkół średnich oraz dorosłych,
do udziału w konkursie. Niech chwycenie za rogi „ortograficznego
byka” będzie dobrą zabawą językiem w towarzystwie miłośników
polskiej ortografii.
Poniżej przedstawiamy dyktando, z którym zmierzyli się dorośli
w ubiegłorocznym X Konkursie Ortograficznym o „Pióro Burmistrza”.
Elżbieta Berendt
Koło Miłośników Języka Polskiego

DYKTANDO (dorośli)
(Skoki, 28 czerwca 2014)

Chimeryczny pseudonaukowiec Grzegorz Zachariasz był potomkiem Indianina mieszkającego kiedyś na Dzikim Zachodzie.
Wrócił, po nieomal dwudziestu latach pracy na półwyspie Synaj,
do Żyrardowa. Ponieważ klimat był tam chorobotwórczy, postanowił wyjechać do Kielc, by móc wędrować po gołoborzach Gór
Świętokrzyskich. Jadąc z bagażami na nowe miejsce, zatrzymał się
w Chełmie. Kupił od niby-Francuza pracującego w MSZ-ecie hełm
austriacki i końską uprząż. Ze schroniska wziął jeżozwierza oraz
zahartowanego charta i arcypospolitego kundla. Do Kielc, miasta
o ponadtysiącletniej historii, przyjechał po tygodniu, gdyż dwunastocylindrowy silnik w jego francuskiej, wysłużonej półciężarówce
wciąż się psuł. Tu napisał książkę o wpływie jedzenia na niełysienie.
Wywnioskował, że aby mieć bujną czuprynę, warto by jadać dobrze
wysmażone hamburgery, świeże małże, jaja przepiórcze i oscypki.
Nagle porzucił Kielce, wsiadł w pociąg Intercity i przyjechał do
Poznania. Ze stolicy Wielkopolski przyszedł pieszo jako pielgrzym
ortograficzny do Skoków, by wziąć udział w dyktandzie. Niestety,
poszło mu fatalnie. Postanowił, że za karę będzie codziennie czytał
10 stron słownika ortograficznego. Przyjedzie do Skoków za rok
i na pewno wygra!
przygotował: dr hab. Jarosław Liberek
Instytut Filologii Polskiej UAM

CENY ZBÓŻ, RZEPAKU I WARZYW
Obecnie (z dnia 13 kwietnia 2015 r) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę 460 - 500 zł/tona, pszenica na mąkę 680-740 zł/t, jęczmień
na kaszę ok. 520 - 550 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu
zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę
do 630-660 zł/t, pszenżyto do 540 zł/tona, jęczmień na paszę ok. 550 zł/
tona. Sucha kukurydza w skupie w cenie do 570 zł/tona. Do podanych
cen należy doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 33 - 36 zł, pszenica 35-40 zł za 50 kg. Ziemniaki 0,60 – 0,80
zł/kg. Ceny warzyw - marchew, cebula, czerwone buraczki 1,20-1,80
zł/kg, pietruszka, seler do 3,50 zł/kg, kapusta ok. 2,0 zł/główka, ogórki
do 8 zł/kg, pomidory 8 – 12 zł/kg. Jabłka 1,20 – 2,00 zł/kg. Jaja kurze
0,50 - 0,60 zł/szt.
CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEŹNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 13 kwietnia 2015) średnio 4,00 zł/kg
plus VAT. Maciory 2,30 - 2,70 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt około
110 – 150 zł/szt. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ok. 10,0 zł za
1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki 6,80 - 7,40
zł/kg plus VAT, jałówki 6,20– 6,70 zł/kg, krowy 3,70 - 4,80 zł/kg plus
VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,95 - 1,25 zł/litr plus VAT. Rok
temu była w cena 1,25 – 1,45 zł/litr.
INNE CENY – NA DZIEŃ 13 KWIETNIA 2015 r.
Nawozy: mocznik do 1600 zł/tona, saletra amonowa do 1450 zł/t,
polifoska „8” (import) ok. 1750 zł/t, sól potasowa 1555 zł/t. Otręby
pszenne ok. 450 - 600 zł/tona – rok temu do 800 zł/t. Otręby żytnie
ok. 400 - 540. Śruta sojowa ok. 2000 zł/t – rok temu do 2200 zł/t, śruta
rzepakowa ok. 1000 zł/tona. Cena oleju napędowego około 4,60 – 4,70
zł/litr. Rok temu była to cena ok. 5,30 zł/litr.
INNE WIADOMOŚCI
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 770 zł/t,
żyto 550 zł za 1 t, pszenżyto ok. 660 zł/t, jęczmień był w cenie 720 - 750
zł /t. Plus VAT.
Cena skupu tuczników rok temu wynosiła 4,55 zł/kg - teraz 4,00 zł
plus VAT.
Pocieszeniem jest to, że ogólnie na terenie gminy warunki pogodowe
sprzyjają zasiewom. Jednak zboża czekają na cieplejsze noce. Zaorano
nieco jęczmienia i pszenżyta ozimego – wymarzło ?. Stan wilgotności
gleby pozwala na dobrą uprawę, ale rolników martwi mały zapas wody
w glebie.
Rolnicy już od 16 marca składają wnioski o dopłaty bezpośrednie
za 2015 rok. O miesiąc - do 15 czerwca został przedłużony termin
składania wniosków. Na pewno w czerwcu i lipcu będą kontrole na
polach rolników. Każda nie-zgodność w powierzchniach to okazja do
problemów i potrąceń. Rolnik może też w tym roku złożyć wniosek
internetem. Musi mieć własny login i hasło.
Nadal czekamy na szczegóły w zakresie działania i terminu przyjmowania wniosków do dotacji (do modernizacji) z programu PROW
2014 – 2020.
Od 15 stycznia 2015 rolnicy składają w ARR (Poznań) wnioski
o dopłaty do zakupionego jesienią 2014 zboża siewnego. Również
do zboża siewnego zbóż jarych i roślin strączkowych z wiosny 2015.
Poziom płatności po 22 kwietnia br. zostaje obniżony – zboże 80 zł/
ha, strączkowe 136 zł/ha a ziemniaki sadzeniaki 400 zł/ha. Zapraszam
rolników na jeszcze jedno szkolenie rolnicze w sprawie wniosków
o dopłaty bezpośrednie w 2015.
Pozostaje mi życzyć Rolnikom ciepłej wiosny i majowych deszczy!
Skoki, 14 kwietnia 2015 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida
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roku gospodarzem imprezy była Gmina Skoki zapraszając do pięknego
„Dworku Winnica” w Sławicy w niedzielny poranek 22 marca. Organizatorzy postanowili urokliwą trasę wokół jezior Włókna i Brzeźno
pokonać na 3 sposoby. Nordic walking na spokojnie i fitnessowo oraz

Edukacja ekologiczna

Częścią Targów Edukacyjnych trwających od 20 do 22 marca 2015
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich było Eko Forum.
Wśród około 340 wystawców znajdował się Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”.

biegowo. Udział w imprezie zadeklarowało ponad 200 osób i tyle też
pomimo chłodnej lecz niesamowicie słonecznej aury przybyło na start.
Biegaczom i chodziarzom towarzyszyło też kilkanaście rowerów.

Jakie skutki dla wody w jeziorach na terenie Puszczy Zielonka mają
nieszczelne szamba niektórych domów w okolicznych miejscowościach? W jaki sposób budowa kanalizacji wpływa na poprawę stanu
przyrody? Czy na Dziewiczą Górę prowadzi jakiś szlak rowerowy?
Kiedy będzie kolejna Noc Kościołów Drewnianych? Jakie atrakcje dla
uczniów i przedszkolaków znajdują się na terenie Puszczy Zielonka
i w okolicach? Dokąd warto wybrać się na weekendową rodzinną wycieczkę? – takie i inne pytania zadawały osoby przybywające w piątek
na stoisko Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w pawilonie
7A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od piątku 20
marca do niedzieli 22 marca 2015 trwała tam szósta edycja Eko Forum,
skupiającego firmy i instytucje zajmujące się pozaszkolną edukacją
przyrodniczą.
Eko Forum towarzyszyło Targom Edukacyjnym, adresowanym
przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz ich rodziców, a także dla nauczycieli i dyrektorów szkół i innych placówek
oświatowych. Bardzo liczni goście targów odwiedzali Eko Forum,
specjalizujące się m.in. w edukacji ekologicznej. Na stoisku Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dyżurowali m.in. przedstawiciele gmin Związku, odpowiadający na pytania o atrakcje turystyczne
znajdujące się na ich terenie.
Katarzyna Firlej-Adamczak,
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Sezon turystyczny A.D. 2015
otwarty

Istnym szaleństwem stało się w ostatnim czasie uprawianie aktywności fizycznej. Jeździmy na rowerze, spacerujemy czy biegamy,
a wszystko na potęgę! Łatwo się od tego uzależnić, ale takich uzależnień
sobie życzmy jak najwięcej. Wysiłek fizyczny to m.in. endorfiny w naszej
krwi, czyli hormony szczęścia, chcemy ich więcej i więcej, wiec coraz
dalej, coraz szybciej, coraz częściej :-)
Zima często stopuje nasz zapał do aktywności fizycznej i dlatego
z pierwszymi promieniami słońca, kiedy nadarza się okazja ruszamy
w teren. O tym „głodzie” na pozytywne zmęczenie wie także Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” organizując od kilku lat wydarzenie pn. Otwarcie sezonu turystycznego w „Puszczy Zielonka”. W tym

Zadowoleni uczestnicy po pokonaniu 11 km wrócili do Winnicy, gdzie
gospodarze przygotowali ciepłą strawę i tu także przy cieście i kawce
wymieniano się wrażeniami z trasy.
Na zgłoszonych uczestników czekały nagrody w postaci gadżetów
i sprzętu sportowego ufundowane przez gminy członkowskie Związku,
czyli: Skoki, Murowana Goślina, Kiszkowo, Pobiedziska, Czerwonak i Swarzędz. Upominki rozlosowali dwaj członkowie Zarządu Związku, tj. Jacek
Sommerfeld, na co dzień Wójt Gminy Czerwonak oraz Tomasz Łęcki.
Dziękuję serdecznie za tak liczny udział i do zobaczenia na szlakach,
nie tylko „Puszczy Zielonka” :-) :-) :-)
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

UWAGA!!!

Bezpłatne Konsultacje Dietetyczne
DLA MIESZKANCÓW MIASTA I GMINY
SKOKI

17 maja w ramach II Skockich Przełajów jako atrakcja towarzysząca odbędą
się bezpłatne konsultacje dietetyczne
dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.
Porady będą udzielana w godzinach
10:00 - 14:00 w budynku Gimnazjum nr
1 w Skokach. Jeśli szukasz diety, która pozwoli Ci się pozbyć nadwagi,
utrzymać zdrową sylwetkę lub nie wiesz co zrobić aby przytyć - Magdalena Walkowiak z Centrum Żywienia Człowieka Równowaga pomoże
odpowiednio zbilansować jadłospis. Serdecznie zapraszamy.
Kinga Świder
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Zakończenie Ligi Halowej

29 marca 2015 w hali Widowiskowo - Sportowej w Skokach odbyły
się rozgrywki kończące Skocką Ligę Halową. Ostatni rozegrany mecz
przesądził o zwycięstwie. Walka była zacięta, a zawodnicy dawali
z siebie wszystko. Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco:
I liga:
1. BemaSport
2. Rossoneri
3. FC Akapulko
4. FC Krecik Team
5. The Reds
6. Zjednoczeni
Najlepszy zawodnik: Hubert Nitka (BemaSport)
Najlepszy bramkarz: Artur Sosnowski (Rossoneri)
Najlepszy strzelec: Mateusz Fertsch 31 (The Reds)
II liga:
1. FC Fanatyk
2. FC Kakulin
3. Max-Sport Galaxy
4. Chłopaki
5. Copacabana
Najlepszy zawodnik: Karol Dobrochowski (FC Kakulin)
Najlepszy bramkarz: Dariusz Błachowiak (Max-Sport Galaxy)
Najlepszy strzelec: Tobiasz Lisiecki 34 (FC Fanatyk)

Każda z drużyn otrzymała Puchar oraz piłkę, natomiast wyróżnieni
zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Po oficjalnym podsumowaniu główni organizatorzy - Marcin Bejma
oraz Krzysztof Sznajder podziękowali zawodnikom za zaangażowanie
i sportową walkę, Burmistrzowi za wsparcie i nagrody, opiekunom hali
za obsługę techniczną oraz zaprosili wszystkich do piłkarskich zmagań
na skockim Orliku. Początek sezonu przewidywany jest na 18 kwietnia.
Kinga Świder

Sukcesy i porażki „Wełny’ na
początku rundy wiosennej

Niepowodzenie, a właściwie „kubeł zimnej wody”, musieli na swe
głowy przyjąć w pierwszym meczu rundy wiosennej piłkarze Krzysztofa
Piesiewicza. A stało się to przed własną publicznością, w zapowiadanym przez nas w marcowym wydaniu „Wiadomości” na 22 marca,
meczu ze „Zjednoczonymi” Trzemeszno. Skoczanom nie pomógł gorący
doping kibiców i spotkanie wygrali goście z wynikiem 4:1, przy czym
honorową bramkę dla „Wełny” zdobył Arkadiusz Dereżyński.
Kolejne spotkanie, również przed własną publicznością, zawodnicy
„Wełny” rozegrali 29 marca z KS 1920 Mosina. Mecz ten po zaciętej
walce- najlepiej świadczy o tym 6 żółtych kartek dla „Wełny” i 3 czerwone kartki dla gości – zakończył się wygraną skockiej drużyny. Jego
wynik to – 2:1 dla „Wełny”, a strzelcami bramek byli Jakub Ślósarczyk
i Arkadiusz Dereżyński.
4 kwietnia, swój kolejny mecz „ Wełna” rozegrała na wyjeździe

z „Wartą” Międzychód. Spotkanie to zakończyło się sukcesem skoczan, a wynik identyczny, jak w starciu z Mosiną, tj. 2:1, przy dobrej
grze całej drużyny, ostatecznie wypracowali; Krzysztof Gryszczyński
i Radosław Modlibowski .
11 kwietnia przyniósł kolejne atrakcje kibicom zgromadzonym na
boisku przy ul Parkowej w Skokach. Tym razem rywalami „Wełny”
byli plasujący się na 10 miejscu w Tabeli IV Ligi zawodnicy „Sparty”
Oborniki. Niestety, mecz nie spełnił oczekiwań kibiców, a zapewne
i zajmujących 5 miejsce w Tabeli piłkarzy „Wełny”, którzy musieli
uznać lepszą formę gości. Spotkanie zakończyło się przegraną skockiej
drużyny z wynikiem 2:3, przy czym strzelcem obu goli dla „Wełny” był
Jakub Ślósarczyk.
Edmund Lubawy

„ZIELONKA ULTRA MARATON”

Serdecznie zapraszamy na „Zielonka Ultra Maraton” - to pierwszy
bieg na dystansie ultramaratońskim w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” rozgrywany na dwóch dystansach.
Dystans dłuższy to ok 75 km - jego trasa
wiedzie przez całą Puszczę.
Dystans krótszy to ok 43 km - czyli maraton terenowy.
Uczestnicy zawodów dystans wybierają
dopiero w trakcie biegu - trasa jest tak
poprowadzona, że ok 28 km jest rozejście
obu tras - trasa krótsza „biegnie” w kierunku mety, natomiast trasa dłuższa prowadzi w głąb Puszczy. Trasa w większości
jest poprowadzona leśnymi ścieżkami i duktami, przez najładniejsze
i zarazem najcenniejsze przyrodniczo miejsca Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka.
Start biegu zaplanowano 20 czerwca o godzinie 7.00.
Centrum zawodów jest Ośrodek Turystyczno-Edukacyjny Dziewicza
Baza, zlokalizowany u podnóża najwyższego szczytu Puszczy Zielonka
- Dziewiczej Góry.
Impreza pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki.
Więcej informacji o biegu, regulamin, trasa, zapisy na stronie www.
zielonkaultramaraton.pl.”
Karolina Stefaniak

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2015

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach w okresie wakacji
letnich organizować będzie wypoczynek dla dzieci w okresie 6-12 lipca
2015 i 3- 9 sierpnia 2015.

W PROGRAMIE ZAPLANOWANO
MIĘDZY INNYMI:
„BOTANIK DLA UCZNIAKA”,
CZYLI EDUKACYJNY DZIEŃ W OGRODZIE
BOTANICZNYM W POZNANIU,
„ BRAMA POZNANIA WARTA POZNANIA”,
CZYLI EDUKACYJNIE
NA OSTROWIE TUMSKIM,
„ALE W ZOO JEST WESOŁO”,
WYCIECZKA DO POZNAŃSKIEGO OGRODU
ZOOLOGICZNEGO,
RAJD ROWEROWY, „ADRENALINA GÓRĄ”,
PRZYGODA W PARKU LINOWYM .

Szczegóły programu i zapisy dzieci w wieku szkolnym
od 1 czerca 2015 w siedzibie Biblioteki w Skokach, tel. 618242281,
798824520.
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Powitanie wiosny

Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki...
E. Budryk
W dniu 23 III 2015 dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola
oraz ich wychowawczynie wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy- powitania wiosny”. Uroczystość przygotowały dzieci
z grupy 5/6-latków (SOWY I).
Dziękujemy Rodzicom za obecność, przyniesione materiały plastyczne oraz zaangażowanie w pracę przedszkola, a tym samym w wychowanie Waszych pociech.
Małgorzata Futro

DOBRY RODZIC, DOBRY START

Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już
wcześniej poprzez naukę adekwatnego repertuaru piosenek i wierszyków. Grupa wspólnie z wychowawcą wykonała Marzannę, krepinowe
wiosenne kwiaty, kosz dla Pani Wiosny oraz ,,gaiki”. Dzieci powitały
wiosnę wesołymi piosenkami i kolorowymi gaikami. Chętnie i zgodnie
stwierdziły, że wiosna już przybyła i wszyscy mamy nadzieję że zagości
u nas na dobre.
Anna Bałażyk

Straż pożarna

12.03.2015 roku grupa 4/5 latków wybrała się na wycieczkę do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.
Strażacy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, zapoznali ze sprzętem używanym w akcjach ratowniczych. Każde chętne dziecko mogło
przymierzyć hełm i umundurowanie strażackie czy usiąść w wozie
strażackim. Po wizycie w straży dzieci przyznały zgodnie, że zawód ten
bardzo się im podoba. Kto wie może któryś z naszych podopiecznych
zostanie strażakiem?
R. Martyńska

Warsztaty Wielkanocne

Święta Wielkanocne są czasem bardzo radosnym, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne,
pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym
pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą, i w naszym przedszkolu nadszedł
czas świątecznych przygotowań i dekoracji.
Właśnie z tej okazji zaprosiliśmy Rodziców na warsztaty podczas
których wspólnie przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne. Przedszkolaki
z przygotowanych różnorodnych materiałów plastycznych przy pomocy
Rodziców, wykonały piękne wielkanocne dekoracje, które zostały
wystawione na kiermaszu.
Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Spotkanie było doskonałą okazją dla Rodziców do zobaczenia swoich
pociech podczas zajęć, miłego spędzenia czasu oraz wspólnej zabawy.
Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, umiliły dzieciom
oczekiwanie na święta i wprowadziły je w wielkanocny nastrój.

etap noworodka
już jestem
na świecie cz.2

Przybliżę Państwu dalsze, istotne zagadnienia okresu noworodka. Dziecko
nie buduje obrazu matki tylko na wzrokowych przesłankach, ale istotnym jest
jej zapach, dotyk, głos. W jaki sposób
reaguje na płacz dziecka (z czasem
uczy się go odczytywać - głód, złość,
zimno) oraz jak odczytuje jego przyczyny: zmęczenie, znudzenie, kolka, zły smak mleka, czy inne potrzeby
fizjologiczne, psychiczne (potrzeba bliskości matki). O tym, że noworodek słyszy, świadczy pojawienie się w odpowiedzi na głośny bodziec
dźwiękowy jednej lub kilku reakcji: zamknięcie lub zaciśnięcie powiek
(tzw. odruch uszno-powiekowy),odruch Moro (tzw. odruch przestrachu
i obejmowania), przerwanie ssania, pogłębianie oddechu i budzenie
się z płytkiego snu. Oczywiście nie wnioskujemy, ze należy mówić do
dziecka przesadnie głośno, czy hałasować! Dziecko w obszarze słuchu
potrzebuje delikatnych, stonowanych dźwięków, niemonotonnych,
nieschematycznych np.: nie zawsze wskazana jest wisząca, kręcąca
pozytywka nad łóżeczkiem dziecka (ona przestymulowuje, męczy).
Lepiej zastąpić ją mówieniem ciepłym głosem połączonym z dotykiem,
słuchaniem/śpiewaniem kołysanki, a już super jeśli możemy uspokoić
naszego malucha relaksacyjną muzyką, czy bajką, której dziecko słuchało jeszcze będąc „w brzuszku u mamy”. Unikamy ostrych, głośnych
dźwięków, które są celowo wywołane bo dziecko ich potrzebuje, zdarzy
się przecież, że w codzienności takie bodźce się pojawią i dziecko będzie
ich doświadczać bo np.: coś spadnie, coś się zbije, pies zaszczeka ale
nich to będzie sytuacyjnie a nie jako forma stymulacji słuchu. Jeśli jest
coś w rejestrowaniu bodźców słuchowych, co niepokoi rodzica np. brak
reakcji, nawet przy bardzo bliskiej ekspozycji dźwięku grzechotki, dzwoneczka to wtedy niezwłocznie zgłosić lekarzowi pediatrze, aby podjąć
działania diagnostyczne. Wydawanie dźwięków jest ściśle połączone
z rozwojem mowy rozpoczyna się w tym okresie od krzyku „na całe
gardło”, początkowo nie da się go różnicować. cdn..
Ewa Przybylska – Mielcarek
psycholog
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Wiosenne poszukiwanie
talentów

Zaczęła się astronomiczna wiosna, pora roku od zarania dziejów
oczekiwana z niecierpliwością i witana z radością. I choć „z tą wiosną,
proszę państwa, to jednak mała draka: niby trawka tu-ówdzie wyprysła,
przysłała na zwiady ptaka, niby to przyszła, ale na razie byle jaka”, to
zawsze, gdy z pól, ogrodów odchodzi sroga zima, u nas wiosna: SHOW
TALENTÓW ROZPOCZYNA!
W naszej szkole od kilku lat zwyczaj powitania wiosny łączony jest
z finałem szkolnej edycji „Mam talent”, której celem jest wyłonienie
ciekawej osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty
i umiejętności. W tym roku, obok żartobliwej inscenizacji „Żuraw
i czapla” oraz recytacji wierszy, uczniowie zaprezentowali się w tańcu,
piosence, grze na instrumentach i w pokazie magii.

Tym razem uczestnicy konkursu z klas czwartych oprócz wiedzy
o stolicy naszego regionu, musieli wykazać się również znajomością
legend i zabytków w stylu romańskim. Piątoklasiści zobowiązani byli
do zapoznania się z obrzędami, zwyczajami i obchodzeniem świąt oraz
zabytkami w stylu romańskim. Natomiast uczniowie z klas szóstych znali
doskonale bohaterów hymnu narodowego, ich związek z Wielkopolską
oraz miejsca związane z życiem i działalnością J. Wybickiego i generała
J. H. Dąbrowskiego, a także zabytki w stylu renesansowym.
Wszyscy reprezentanci zakwalifikowali się do ostatniego etapu na
szczeblu wojewódzkim.
Barbara Surdyk

Międzynarodowy Dzień Teatru

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku
nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie zapoznali
się z historią teatru, jego budową oraz rodzajami sztuk teatralnych
w formie prezentacji multimedialnej. W bibliotece szkolnej rozwiązywali krzyżówki, zagadki, rebusy nawiązujące do świata teatru, wzbo-

gacając wiedzę i słownictwo z tej dziedziny sztuki. Chętni sprawdzili
swe umiejętności aktorskie w scenkach mimicznych oraz pantomimie.
Wioleta Grzegorzewska

Ogólnopolskie Wybory Książek

Największy i jednogłośny aplauz publiczności zdobyli Martynka i Szymon Kubiak - rodzeństwo 9-latków, które zaprezentowało się w tańcu
towarzyskim. Dzieci zatańczyły latynoskiego jive`a, eleganckiego walca
angielskiego i kubańską cha-chę. Występ był tak żywiołowy, że publiczność domagała się tanecznych bisów. II miejsce zajęła Oliwia Awuku
prezentacją akrobatyczno-taneczną, a III m. - Joanna Dziel piosenką
„Oczekiwanie na lato”. Ponadto wyróżnienie zdobył Mateusz Kamiński
demonstrujący efekty trikowe z przedmiotami i kartami.
Szkolny projekt przyczynił się do integracji uczniów, zaprezentowania
dziecięcych talentów i wyśmienitej zabawy. Reżyserem inscenizacji
teatralnej i prezentacji talentów była p. Renata Stróżewska, pomysłodawcą dekoracji p. Alicja Kramer.
Renata Stróżewska.

Zaćmienie Słońca

Święto powitania wiosny zbiegło się z obserwacją zaćmienia Słońca.
W sali 33, w której najlepiej można było obserwować zjawisko, przygotowano obserwatorium wyposażone w maski spawalnicze i filtry. Obserwacja została poprzedzona krótką pogadanką na temat ochrony wzroku. Na
tablicy dzieci zaznaczały aktualny obraz Słońca, w wyniku czego uzyskano
rysunki poszczególnych momentów niezwykłego zjawiska.
Magdalena Fertsch

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

23 marca w Damasławku odbył się rejonowy etap Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Kubiak,
Szymon Kubiak i Oliwia Fredrych z klas czwartych, Paulina Kubicka
z klasy piątej, a z klas szóstych – Małgorzata Surdyk, Aleksandra
Szymańska i Piotr Łuczak.

Biblioteka szkolna wzięła udział w akcji „Ogólnopolskie Wybory
Książek”, zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka
w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich oraz redakcją „Biblioteki Szkolne Online”. Patronat
nad wyborami objęła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. To ogólnopolskie przedsięwzięcie miało posłużyć poznaniu
i upowszechnieniu faktycznych zainteresowań czytelniczych dzieci
i młodzieży. Każdy uczeń mógł oddać swój głos na książkę, która go
szczególnie zainteresowała. W naszej szkole wybory odbyły się 30
marca. Komisja w składzie: Oliwia Awuku, Paulina Kubicka, Angelika
Wysocka czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Wyborcy
po złożeniu podpisu na przygotowanej liście otrzymywali kartę do
głosowania, którą po wypełnieniu umieszczali w urnie. Na podstawie
wyników sporządzona została szkolna lista najciekawszych książek,
która z wymaganą dokumentacją została przekazana organizatorom.
Lidia Eksler

Mam 6 lat

Uczniowie klas I-III, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat,
wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pod tytułem „Mam 6 lat”. Celem
konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat zawodów oraz
otaczającej ich rzeczywistości społecznej, budowanie szacunku do pracy
innych ludzi, a także promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
Najciekawsze i najpiękniejsze prace plastyczne wykonali: Oliwia
Bema, Dobrochna Szafrańska, Bartosz Warzbiński, Adrian Kroenke,
Miłosz Cholewiński oraz Nicolas Urbaniak.
Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni książkami oraz dyplomami, a ich prace wysłano na drugi etap konkursu, który odbędzie się
w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Wioletta Molińska
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Wielkopolski Turniej Orlika
2015

14 kwietnia w Wągrowcu odbyły się Gminno – Miejskie Eliminacje Wielkopolskiego Turnieju Orlika w Piłce Nożnej. Do rozgrywek
przystąpiły zespoły dziewcząt i chłopców z Lechlina oraz dwa zespoły

z Wągrowca. Reprezentacja chłopców pokonała w pierwszym meczu
szkołę nr 4 z Wągrowca 2-1 a w następnym spotkaniu uległa II zespołowi 0-3. Uczniowie wywalczyli awans do kolejnego etapu rozgrywek.
Wielkie gratulacje dla naszych dziewcząt, które mimo zajęcia 4 miejsca
wykazały się wielkim zaangażowaniem sportowym oraz duchem walki.
Zespół dziewcząt: Sydow Anita, Wieczorek Natalia, Przybylska Julia,
Saukens Julia, Nowak Maja, Fijołek Patrycja, Ciachla Izabela
Zespół chłopców : Piec Gracjan, Zieliński Jakub, Graczyk Filip,
Szymański Jan, Myszka Krzysztof, Walkowiak Jakub, Ratajczak
Krzysztof, Maciejewski Dominik, Kubiak Mateusz.
Tomasz Jarzembowski

„Najlepsi z najlepszych: wielcy Polacy”
Julian Tuwim zawitał do Lechlina

Miesiąc marzec był okazją do zainteresowania uczniów postacią
sławnego łodzianina – Juliana Tuwima.
Klasa II z wychowawczynią p. Grażyną
Mazurek upowszechniała w szkole przez
cały miesiąc wiedzę
o poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń
Polaków, ucząc ich
zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia. W ramach działań jakie
podjęli znalazły się: przygotowanie gazetki ściennej o poecie, zajęcia
w klasach oraz konkurs recytatorki. Każda klasa, po wewnętrznych
eliminacjach, wytypowała po dwóch przedstawicieli, którzy przedstawili
interpretacje wierszy tego jakże znanego poety. W klasach I – III najlepsza okazała się recytacja Marcela Dziachciara, który zaprezentował
wiersz „Okulary”. II miejsce zdobyła Martyna Kaczyńska z klasy III
recytująca „Zosię Samosię”. III miejsce uzyskał Gracjan Kurdelski
z klasy III za interpretację „Lokomotywy”. Natomiast w kategorii klas
IV – VI, zwyciężyła Kasia Rybak za interpretację „Rzepki”, II miejsce
natomiast wyrecytowała Alicja Majchrzak „Skakanką”. Wszystkim
uczniom serdecznie gratulujemy!
Joanna Tomczak

Projekt AIESEC: „MAKE A
STEP” w Gimnazjum w Skokach

W dniach 2-6 lutego 2015 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie
„MAKE A STEP”. Projekt ten organizowany jest przez AIESEC
Polska Komitet Lokalny Poznań a jego głównym celem jest szerzenie
tolerancji względem innych narodowości, promowanie nauki języków
obcych oraz zdobywanie wiedzy na temat obcych kultur.

Przez cały tydzień uczniowie gimnazjum mieli niepowtarzalną okazję
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez dwie praktykantki:
Haoyi Li, która przyjechała z Australii oraz Ekaterinę Semenovą
z Rosji. Praktykantki odkrywały przed naszymi uczniami tajemnice swoich krajów. Dzięki Haoyi Li poznaliśmy Chiny (Haoyi jest
Chinką) gdzie mieszkała do 6-go roku życia, Nową Zelandię, gdzie
przeprowadziła się ze swoją najbliższą rodziną i mieszkała przez 8 lat
i wreszcie Australię, gdzie mieszka obecnie ze swoją rodziną i studiuje
na uniwersytecie w Melbourne. Uczniowie oprócz obejrzenia wielu
ciekawych prezentacji przygotowanych przez Haoyi mogli również
spróbować australijskich słodyczy (które stanowiły wygraną w różnego
rodzaju zabawach i quizach) czy typowo australijskiej pasty używanej
do smarowania tostów i kanapek „Vegemite”. Ekaterina natomiast
przybliżyła nam swoją ojczyznę, którą jest Rosja, a dokładniej Buriacja
z przepięknym jeziorem Bajkał.
Zajęcia odbywały się w języku angielskim i była to znakomita okazja
by sprawdzić swoje umiejętności językowe w praktyce. Jednak nie
tylko język angielski gościł na tych zajęciach. Korzystając z obecności
Haoyi mogliśmy posłuchać języka chińskiego jak również podziwiać
jej pismo (chociaż, jak sama mówiła, zapomniała już dużo znaków
i często robi błędy- czego oczywiście nikt z nas nie mógł wiedzieć J ).
Natomiast Ci z naszych uczniów, którzy uczą się w naszym gimnazjum
języka rosyjskiego mogli skonfrontować swoją wiedzę podczas rozmów
z Katyą, która oprócz języka rosyjskiego zna również język buriacki,
który brzmiał dla nas bardzo egzotycznie.
Zajęciom towarzyszyła dobra zabawa, zwłaszcza podczas prezentacji
tradycyjnych tańców rosyjskich czy „AIESEC roll call” w wykonaniu Haoyi.
Dzięki udziałowi w programie, uczniowie poznali osoby, które
pochodzą z innych kręgów kulturowych co poszerzyło ich horyzonty,
ułatwiło zrozumienie międzykulturowości, przybliżyło wiedzę o Australii i Rosji oraz przełamało bariery językowe. Tydzień upłynął szybko
i intensywnie, kilka chwil utrwaliliśmy na zdjęciach, a gdy nadszedł czas
rozstania wszyscy żałowaliśmy, że projekt się kończy.
Realizacja projektu była możliwa dzięki przychylności oraz funduszom dyrekcji gimnazjum oraz nauczycielkom języka angielskiego,
paniom: Renacie Rudnej, Renacie Królczyk oraz Magdalenie Jeske.
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Wszyscy mamy nadzieję, że był to tylko początek i w niedalekiej
przyszłości będziemy mogli ponownie wziąć udział w równie ciekawym
i inspirującym projekcie.
Magdalena Jeske

Przed nami finał ogólnopolski!

10 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
odbył się finał etapu wojewódzkiego XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Wzięło w nim udział
dwanaście czteroosobowych drużyn z Wielkopolski. Nasze gimnazjum
reprezentowało Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, w składzie:
Izabela Druciarek, Krzysztof Pol, Daria Szwed, Jonasz Żak.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej, uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań - 15 z zakresu biologii, geografii
i ekologii oraz 10 pytań, sprawdzających wiedzę o parkach krajobrazowych naszego województwa. W drugiej części rozpoznawali gatunki
roślin i zwierząt objęte ochroną ścisłą i częściową. Tegoroczny test był
naprawdę trudny. Każdy pisał test indywidualnie.
Drużyna skocka łącznie uzyskała 220 punktów i została zwycięzcą
etapu wojewódzkiego, pokonując drużynę Powidzkiego Parku Krajobrazowego o 19 punktów! W maju będziemy reprezentować województwo wielkopolskie na finale ogólnopolskim.
Drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Opiekun: Małgorzata Dudek

Zaćmienie Słońca okiem
skockich gimnazjalistów

20 marca od 9.42 do 12.03 na naszym niebie miało miejsce niecodzienne zjawisko astronomiczne – częściowe zaćmienie Słońca.

Koło Astronomiczne „Antares” działające w skockim gimnazjum
przygotowało w tym dniu obserwacje na szkolnym tarasie. Obserwować
można było przez szybki spawalnicze z wysokim filtrem i teleskop z folią
Baader Solar Foil ND5. Dwaj członkowie koła: Piotr Smolanowicz

i Rafał Zaranek uwiecznili to niesamowite zjawisko, wykonując serię
niepowtarzalnych zdjęć. Przez dwie godziny każdy mógł podziwiać
z nami wspaniały spektakl z udziałem Księżyca i Słońca w roli głównej.
Dzięki przychylności ze strony Dyrekcji i naszych nauczycieli wszyscy
uczniowie wzięli udział w tym wydarzeniu. Kolejne częściowe zaćmienie, no cóż nie będzie tak prędko, bo dopiero za 6 lat.
Opiekun koła astronomicznego: Małgorzata Dudek

Śladami wody

Pod takim tytułem 21 marca 2015 odbył się XI Międzypowiatowy
Konkurs Geograficzny w Witkowie. Uczestniczyło w nim 7 szkół z 3
powiatów: gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego. Naszą
szkołę reprezentowali: Natalia Dudek i Krzysztof Pol.

Głównym celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiedzy
o hydrosferze oraz umiejętność orientowania się w przestrzeni
geograficznej. Mimo że dwuosobowe drużyny rozwiązywały zadania
wspólnie, to jednak musiały wykazać się szeroką wiedzą geograficzną,
ponieważ zadania wykraczały poza podstawę programową III etapu
edukacyjnego. Nasza drużyna zajęła III miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun: Małgorzata Dudek

NIEBIESKO – BIAŁE emocje,
czyli gimnazjaliści
na Lechu – Legii

U siebie, czyli na INEA Stadion w Poznaniu Lech Kolejorz rozegrał
mecz z Legią Warszawa. Nawet ci, którzy na co dzień nie interesują
się takimi wydarzeniami, wiedzą, że taki mecz musi budzić emocje!
Wiedział to też Andrzej Surdyk organizując z Wiesławem Nowakiem
wyjazd na mecz młodzieży ze skockiego Gimnazjum. Skoccy Gimnazjaliści regularnie jeżdżą na mecze Lecha Poznań, a 50-osobowy
autokar jest zawsze pełen.

Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 23
Natomiast pisząca te słowa pierwszy raz uczestniczyła w takim
sportowym wydarzeniu. Ciężko się skupić na grze gdy, trybuny szaleją,
to nie tylko mecz ale święto kibiców. Sektory tzw. Kotła nie zwiodły
dopingując dwoją drużynę. Zmieniające się co róż transparenty, feeria
barw, pirotechniczne efekty (choć zakazane) sprawiły iż warto coś
takiego przeżyć. No i wynik który nawet nie kibica chwyta za serce 2:1
dla niebiesko-białych J

którzy wzięli udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym . Konkurs odbył się w sobotę 21 marca w Żelicach. Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięcioro miłośników matematyki powiatu wągrowieckiego.
Z naszej szkoły do konkursu przystąpili: Julia Frąckowiak, Weronika Rojtek, Piotr Kawczyński, Aleksandra Szymaś, Jacek Śrama oraz
Sebastian Mazurek.
Uczestnicy mieli do rozwiązania test w trzech kategoriach wiekowych: klasa pierwsza, druga i trzecia. Wśród klas pierwszych najlepsza
okazała się Julia Frąckowiak, która jako jedyna w tej kategorii zdobyła
100% punktów, natomiast Sebastian Mazurek zajął trzecie miejsce
w klasach trzecich.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów .
D. S.

DZIECKO ŚWIADKIEM
PRZEMOCY W RODZINIE

Na wypełnionym po brzegi stadionie, przy 41 tysiącach kibiców,
kibicom Legii Warszawa w ilości trochę ponad 2 tysiące osób trudno
było się przebić z dopingiem dla swoich zawodników.
Taka mała refleksja na koniec! Szkoda, że czasem tyle jest w tym
nienawiści, że ważniejsza dla niektórych zamiast sportowej rywalizacji
jest nienawiść do zawodnika i kibica przeciwnej drużyny, tylko dla tego,
iż pochodzi z innego miasta!!!
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Żurawinkowy Turniej Bocci
w Poznaniu

Pierwszy dzień wiosny spędziliśmy na zawodach bocci w Poznaniu.
Zawodnicy to uczniowie kl. I –II g. Gimnazjum w Skokach. Zajęli

czołowe miejsca. Pierwsze miejsce drużyna w składzie: Daria Cegielska
i Konrad Pachowicz, drugie miejsce: Monika Uram, Krystian Dereziński, Daniel Organek.
Opiekun Alicja Nowak

XI Powiatowy
Konkurs Matematyczny

Eliminacje szkole wyłoniły sześcioro uczniów skockiego gimnazjum,

Często podczas posiedzeń Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie
członkowie zespołu i powołane Grupy Robocze muszą się zmierzyć
nie tylko z zachowaniami przemocowymi dorosłych wobec siebie,
ale także i zachowaniami agresywnymi wobec dzieci, bądź częściej
sytuacjami w których to dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie.
W rozmowach rodzice ujawniają, że tak ich wychowywano, że według
nich kary cielesne nie mogą być wyeliminowane całkowicie z procesu
wychowania dzieci. Bite dzieci głównie kierują się lękiem i starają
się zachowywać tak, by nie narazić się agresorowi. Jeśli przestrzegają
zasad to nie dlatego, że same uznają je za dobre i uczciwe, ale po to,
żeby uniknąć kary. Jeśli bijący autorytet znika z pola ich widzenia –
zachowują się po staremu, a gdy zostaną przyłapane – stosują strategie
unikania: kłamią, zaprzeczają, oskarżają innych.
Odrębnym tematem jest dziecko jako świadek przemocy w rodzinie.
Nawet gdy dziecko ma rok – pięć lat – wydaje się, że jest jeszcze zbyt
małe, by rozumieć co się dzieje w domu, że nie słyszy nocnych awantur, które toczą się pomiędzy członkami jej rodziny bo śpi. Jednak czy
na pewno? Dorosły człowiek wybudza się gdy usłyszy nagły dźwięk,
dlaczego dzieci mają reagować odmiennie? Gdy widzimy wzburzoną
lub zalęknioną osobę, nie musimy słyszeć dokładnie jej wypowiedzi
a i tak rozpoznajemy jej stan już z daleka. Czy sądzimy że dziecko
pozbawione jest umiejętności odczytywania stanów emocjonalnych
osób, które są w jego pobliżu? Okazuje się, że mając dopiero kilka dni,
miesięcy co prawda jeszcze nie rozumie przykrych słów, które kierują
do siebie rodzice lub słyszą od ważnych dla nich osób, jednak poprzez
ton ich głosu, drżenie ich rąk, płacz, bicie serca – dziecko odbiera
ich złość, agresję, odczuwa ich niepokój, jest świadkiem przemocy.
Już sama niespokojna atmosfera towarzysząca „gorącym wymianom
zdań”, w której żyje dziecko, wzmaga u niego niepokój i lęk. Jeśli zastanawiasz się, co kryje się pod trudnym zachowaniem dziecka, jeżeli
chcesz w inny sposób niż poprzez bicie wyznaczyć granice dziecku –
skorzystaj z dostępnych porad, z warsztatów dla rodziców, konsultacji
z pedagogiem czy psychologiem. Jeśli widzisz, że twoja złość potrafi
cię ogarnąć tak, że tracisz panowanie nad sobą – krzyczysz, rzucasz
przedmiotami, trzaskasz drzwiami i jesteś skłonny do bicia – skorzystaj
z pomocy zanim będzie zbyt późno.
Przew. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie
Krzysztof Ołdziejewski
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STRAŻACY ĆWICZYLI W BAZIE PALIW
PŁYNNYCH NR 4 W REJOWCU
19 marca tego roku na terenie Bazy Paliw Płynnych nr 4 w Rejowcu należącej do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych odbyły
się ćwiczenia dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, służb i inspekcji z terenu województwa wielkopolskiego. Ćwiczenia były
zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod kryptonimem „REJOWIEC 2015”.
Baza Paliw w Rejowcu Poznańskim jest jedną z największych baz
w kraju, w której magazynowane są ciecze ropopochodne, które
dostarczane są rurociągiem dalekosiężnym z Płocka oraz transportem kolejowym. Zorganizowanie ćwiczeń na skalę wojewódzką było
konieczne ze względu na fakt, iż substancje znajdujące się w Bazie
nr 4 stwarzają przede wszystkim zagrożenie wybuchowe i pożarowe.
Ćwiczenia zostały podzielone na dwie, równolegle odbywające się
części: część aplikacyjną i część teoretyczną. Podczas części aplikacyjnej
powołany sztab opracowywał założenia taktyczne na skutek wystąpienia zagrożenia na terenie Bazy Paliw nr 4. W tym samym czasie
ratownicy z PSP i OSP w części praktycznej organizowali zaopatrzenie
wodne na odległość ok. 5000 metrów z jeziora Gackiego do Bazy Paliw.
Punktem kulminacyjnym ćwiczeń było przeprowadzenie symulowanego natarcia na zbiornik z benzyną o pojemności 20 000 m3 przy pomocy
działek wodno-pianowych. Duże doświadczenie i zharmonizowana
praca ratowników pozwoliły na osiągnięcie pełnego sukcesu.
W ćwiczeniach, poza strażakami, w charakterze obserwatorów udział
brali przedstawiciele lokalnych władz oraz służb w osobach:
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- st.
bryg. dr inż. Jerzy Raneki wraz z kadrą dowódczą,
• Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Pan Tomasz Kranc,
• Komendant Powiatowy Policji – Pani mł. insp. Magdalena Sławińska
wraz ze swoimi podwładnymi,
• Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Pan Tadeusz Kłos wraz z przedstawicielem zarządzania kryzysowego,

• Kierownictwo Zespołu Baz Paliw z Kierownikiem Eksploatacji Bazy
Paliw nr 4- Panem Maciejem Bruss na czele.
Na koniec warto podkreślić, że w ćwiczeniach brali udział także
druhowie z OSP Skoki, którym w przypadku powstania zagrożenia na
terenie Bazy Paliw przyjdzie zmierzyć się z żywiołem jako pierwszym.
Piotr Kaczmarek

BY PRZYJEMNIEJ BYŁO NAD WODĄ
30 worków śmieci, 2 opony samochodowe i kilka plastikowych
wiader dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, to efekt zorganizowanej 28 marca br. akcji sprzątania
brzegów jeziora Rościńskiego.

Organizatorem akcji, w której udział wzięło 16 wędkarzy, podobnie
jak w latach poprzednich było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
Nr 120 w Skokach, a zebrane śmieci odwieźli Jacek Dudek i Alojzy
Pacholski. Sprzątaniem objęto tereny zielone, wraz z przybrzeżnym
pasem wód, od strony Rościnna oraz od strony Skoków, a więc tereny
najbardziej odwiedzane przez mieszkańców i turystów oraz obszar
pomiędzy dopływem i wypływem rzeki Mała Wełna.

Uczestnicy akcji zgodnie stwierdzają, że odpadów było mniej niż w latach
minionych. Zastanawiają się też, czy
jest to wynik rosnącej kultury i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska ze strony wędkarzy i korzystających
z naszej pięknej przyrody. Czy też
najzwyczajniej, jest to wynik gorszej
aury, która w roku 2014 nie zachęcała
ludzi do pobytu nad wodą. Wśród zebranych śmieci było wiele pozostałości
po niechlujnych kolegach wędkarzach,
ale przeważały plastikowe butelki po
różnego rodzaju- raczej nie używanych
przez wędkarzy- napojach, co może
wskazywać, że wiele spośród nich mogło przypłynąć rzeką z miasta.
Spełniając prośbę uczestników w/w akcji, apelujemy do wszystkich
przebywających na łonie przyrody i korzystających z naszych wód
i lasów:
„Nie pozostawiajcie śladów swego pobytu, tam gdzie szukacie odpoczynku
i gdzie chcecie mile spędzić czas. Zabierzcie odpadki ze sobą i wrzućcie
je do miejsc na nie przeznaczonych. Przecież to nic nie kosztuje. A o ileż
przyjemniejszy za kilka dni, może stać się powtórny pobyt Wasz i Waszych
najbliższych w tym samym miejscu”.
P.S. W piątek 10 kwietnia członkowie Koła sprzątali brzegi jeziora
Borowego.
Edmund Lubawy
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Wspomnienie

SKOCZANIN Z WYBORU
ŚP. STANISŁAW DERPIŃSKI
25.09.1947 – 4.04.2015
10 kwietnia 2015, udziałem we Mszy świętej żałobnej w kościele
parafialnym p.w. Świętego Jakuba oraz w uroczystości pogrzebowej na
cmentarzu parafialnym w Budziszewku rodzina, przyjaciele, sąsiedzi
i liczni znajomi oddali szacunek i pożegnali śp. Stanisława Derpińskiego. Wśród towarzyszących w ostatniej drodze zmarłemu był też
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz pracownicy Urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy.
Stanisław Derpiński, rocznik 1947, geodeta, inżynier budownictwa – Skoczanin z wyboru, urodził się
w Poznaniu, tu też uczył się i studiował, a następnie
rozpoczął pracę i pracował kolejno w Przedsiębiorstwie
Hydrogeologicznym, w Mostostalu i w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Następnie
prowadził własną firmę budowlaną, by ostatecznie
poprzez Niemcy i Stany Zjednoczone pod koniec lat
80- tych zawitać do Potrzanowa w Gminie Skoki.
W Potrzanowie wraz z kolegami prowadził firmę produkującą wyroby
chemiczne i artykuły budowlane. Działalność nie trwała długo. Jednak
w tym czasie pan Stanisław poznał Gminę Skoki na tyle, że postanowił
związać z nią swe życie. Zauroczyły go lasy, pola i jeziora. Szeroka przestrzeń i czyste powietrze, to było to, o czym marzył. Po prostu zew natury
zrobił swoje. I tu los wyszedł mu naprzeciw, bo szukając miejsca dla siebie i rodziny odkrył opuszczone gospodarstwo Państwowego Funduszu
Ziemi w Budziszewicach. Starania o jego zakup zakończyły się sukcesem
i „nasz Stasio” stał się mieszkańcem Budziszewic. Wkrótce rozpoczął
prace remontowe, modernizacyjne i stylizacyjne nieruchomości i chociaż
zawsze przy niej coś znajdował do zrobienia, to już od kilku lat urzekała
ona przybysza zielenią- kwiatami, krzewami i drzewami oraz pięknie
utrzymanym stawem. W działaniach tych wspierała go i towarzyszyła mu
żona Grażyna, a w uznaniu troski i starań o poprawę estetyki i przykładne
zagospodarowanie swej nieruchomości Państwo Derpińscy kilkakrotnie
zajmowali czołowe miejsca w Konkursie „Piękna i Zielona Gmina”.
Stanisław Derpiński był człowiekiem z pasją, o niespokojnej duszy,
wyrażającej się w stałym działaniu i chęci tworzenia czegoś nowego. Był
też człowiekiem o społecznikowskiej pasji, który swe zainteresowanie
artystyczne- rzeźbą, malarstwem i kolarzem uwidaczniał nie tylko
w swym zabudowaniu, ale i w upiększaniu wsi. Jego doświadczenie
w budownictwie okazało się niezwykle przydatnym w trakcie remontu
świetlicy wiejskiej w Budziszewicach .Sam też zaprojektował i wraz
z mieszkańcami wykonał wystrój samej świetlicy, w której urządził stałą
wystawę etnograficzną, na której przybywający mogli na żywo zobaczyć
sprzęty i urządzenia towarzyszące życiu na dawnej wsi polskiej.
Zaangażowanie Stanisława Derpińskiego w działalność na rzecz środowiska docenili mieszkańcy Budziszewic, którzy dwukrotnie- w 2003
i w 2007 - powierzali mu funkcje sołtysa wsi. On sam, zarówno pełniąc
obowiązki sołtysa, jak i po rezygnacji w 2008 z funkcji, tak jak dawniej,
jeśli nie inicjował, to włączał się we wszelkie działania promujące Budziszewice i Gminę Skoki, jako miejsce gdzie znalazł swe miejsce na
ziemi. Między innymi, współorganizował imprezy wpisane w kalendarz
wydarzeń gminnych, w tym: w 2006 I Rajd Rowerowy, w 2007 w trakcie II Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych wraz
z mieszkańcami wsi prezentował stoisko Budziszewic w stylu starej
chaty wiejskiej, a 19 października 2014 w trakcie IX Gali przewodniczył
komisji oceniającej stoiska w Konkursie na Najlepszego Wystawce.
Stanisław Derpiński od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą, która
pokonała go 4 kwietnia tego roku.
Edmund Lubawy

BRACIA KURKOWI
NA CEREMONII POGRZEBOWEJ
KS. PRAŁATA
WŁODZIMIERZA OKONIEWSKIEGO
Poczet sztandarowy Bractwa Kurkowego tworzony przez braci
Stanisława Grzegorzewskiego, Wojciecha Glinkiewicza i Tadeusza
Jerzaka wraz z prezesem Bractwa- Krzysztofem Jachną i małżonką
Stanisława Grzegorzewskiego –Danutą, 20 marca 2015 uczestniczył
w uroczystościach pogrzebowych śp. księdza prałata, kanonika seniora
Kapituły Metropolitalnej przy Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu
Włodzimierza Okoniewskiego.
We Mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Floriana w Poznaniu oraz w odprowadzeniu ciała śp. księdza Okoniewskiego na miejsce ostatniego spoczynku na jeżyckim cmentarzu
uczestniczyła też reprezentacja Skockiej Parafii wraz z proboszczem
księdzem Karolem Kaczorem.

Ksiądz prałat Włodzimierz Okoniewski urodził się 31 sierpnia 1921.
na Poznańskich Jeżycach i tam został ochrzczony 8 listopada 1921. Jego
ojciec- Kazimierz Okoniewski był pierwszym dyrektorem Poznańskiego
Radia. To też zadecydowało, że po klęsce wrześniowej został przez
władze hitlerowskie aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Schorowany, został zwolniony i po 2 tygodniach pobytu na
wolności zmarł. Włodzimierz Okoniewski przed wojną uczęszczał
do Gimnazjum im Karola Marcinkowskiego- popularnego „Marcinka” w Poznaniu, w którym naukę przerwał mu wybuch działań
wojennych. Po śmierci ojca przyszły ksiądz mieszkał w Warszawie,
gdzie wstąpił do Seminarium Duchownego. Następnie studiował
w Kielcach, a 22 grudnia 1945 w Gnieźnie, z rąk Prymasa Polski
Augusta Hlonda przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach, ksiądz Okoniewski był wikariuszem kolejno:
w Poznaniu, w Zaniemyślu w parafii pw. św. Michała Archanioła,
w Opalenicy i w Poznaniu w parafii pw. Bożego Ciała. W 1951
ksiądz Włodzimierz Okoniewski został prefektem Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie.
W 1958 roku ksiądz Włodzimierz Okoniewski został proboszczem parafii p w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach i przewodził jej do roku 1968, w którym to roku dekretem Arcybiskupa
Poznańskiego objął parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Świętego Floriana na Jeżycach w Poznaniu i obowiązki proboszcza tej Parafii pełnił do przejścia na emeryturę, co nastąpiło
w roku 1992. Śp. ksiądz Włodzimierz Okoniewski, do swej śmierci,
tj. do dnia 15 marca 2015 mieszkał w charakterze rezydenta przy
tej parafii.
Koncelebrowanej Mszy świętej w intencji sp. księdza Włodzimierza Okoniewskiego i ceremonii pogrzebowej na cmentarzu
przewodniczył ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław
Gądecki.
Stanisław Grzegorzewski
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DROGA KRZYŻOWA
W LECHLINIE
U progu kończącego się wielkiego postu w wielką środę 1 kwietnia
w godzinach wieczornych odbyła się droga krzyżowa przez wioskę
Lechlin, którą poprzedziła Msza święta w kościele parafialnym. Po
zakończonej Mszy św. mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem Sławomirem Komorskim udali się w procesji drogi krzyżowej, dźwigając
i wymieniając się krzyżem papieskim, rozważając czternaście stacji
Męki Pańskiej.

Uwieńczeniem drogi krzyżowej było poświęcenie nowego krzyża
w Lechlinie, którego sponsorami i wykonawcami byli: Witold Bzdęga
i Artur Szymański z Lechlina. Sołtys Paweł Grabiński wraz z radą
sołecką i mieszkańcami pomogli przygotować i przyozdobić kwiatami
wioskę do tegoż niecodziennego wydarzenia. Wśród zagród dało się
zauważyć pięknie przybrane okna domów i mieszkań, powiewające
flagi oraz pozapalane lampiony wzdłuż chodników. Drogę krzyżową
uświetnili także swoją obecnością; funkcjonariusze policji ze Skoków
i Ochotnicza Straż Pożarna w Lechlinie oraz firma Bielawscy ze
sprzętem nagłaśniającym.
Edmund Lubawy

DROGA KRZYŻOWA

30.03.2015. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Wesołe Misie” przygotowało” II Leśną Drogę Krzyżową”. Wzięli
w niej udział członkowie Stowarzyszenia, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawłowie Skockim, młodzież Gimnazjum w Skokach i zaproszeni goście. W przygotowaniu i rozważaniu Drogi Męki Pańskiej
pomogli nam ks. Bartosz Gallas, p. Małgorzata Zrobczyńska z klasą
2c Gimnazjum w Skokach.
Po Drodze Krzyżowej przeszliśmy na boisko sportowe „Wełny
Skoki” tam rozgrzaliśmy się gorącą grochówką, były „wielkanocne
zajączki i jajeczka”. Niestety pogoda nie dopisała dlatego szukanie
„zajączka i jajek” wyjątkowo zastąpiliśmy poczęstunkiem z koszyczka.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania
tego spotkania.
Alicja Nowak
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TROCHĘ HISTORII GMINY SKOKI
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...

Prawdziwość słów popularnej w latach siedemdziesiątych piosenki wykonywanej przez Halinę Kunicką ma okazję
sprawdzić się już niebawem, ponieważ podejmuje się próbę reaktywacji orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skokach. W kontekście tego ważnego wydarzenia wypada chyba przypomnieć w kilku słowach fragment historii
ruchu muzycznego w naszym miasteczku dotyczący właśnie działalności orkiestr.
Pierwsza znana informacja pochodzi z początku XX wieku.
Istniejąca w tym czasie w Skokach polska orkiestra wzięła udział
w odbywającym się w Berlinie w 1908 konkursie orkiestr chłopskich,
zdobywając I miejsce. Na prezentowanym tu zdjęciu zbiorowym
wspomniana grupa znajduje się po lewej stronie. Nadmienić trzeba, że fotografia została wykonana na pewno w Skokach – w tle
widoczny budynek ówczesnego urzędu celnego przy dzisiejszej
ulicy Wągrowieckiej, ale nie wiadomo, niestety, jakie wydarzenie
zostało na niej uwiecznione.
W latach międzywojennych w Skokach istniały na pewno dwie
orkiestry utworzone przez dwie grupy zawodowe: kolejarzy oraz
strażaków. Nie mam jednak o nich, jak na razie, więcej informacji.
Po sąsiedzku zaś , w Antoniewie, działała orkiestra Wojewódzkiego Zakładu Wychowawczego (dziś: Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy). Jak wyczytałam w lokalnej prasie z tamtego okresu,
ta ostatnia pod dyrekcją kapelmistrza Andrzejewskiego wystąpiła
nawet w Polskim Radiu, dając 1 lipca 1930 półgodzinny koncert
z okazji jubileuszu pracy wyższego Radcy Krajowego p. Szyszki.
Dwa lata później, o czym również donosiła gazeta , swoim występem
w sali Pilaczyńskiego w Skokach orkiestra wzbogaciła program
uroczystych obchodów 12. rocznicy Cudu nad Wisłą. Uświetniała
również uroczystości kościelne, np. Boże Ciało.
We wspomnieniu jubileuszowym z okazji 90 rocznicy działalności
OSP w Skokach pojawiła się informacja o orkiestrze dętej skockich
strażaków : „W czerwcu 1949 ówczesne władze miejskie przekazały dla
OSP instrumenty dla orkiestry dętej. Początkowo orkiestra zaczęła się
rozwijać. Jednak w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych OSP ze względów finansowych nie była wstanie utrzymać orkiestry. Postanowiono
rozwiązać orkiestrę, a instrumenty przekazano władzom miejskim.”

Na zdjęciu z tamtego okresu rozpoznanych jest tylko część członków
tego zespołu. Są to: kapelmistrz Goriaczew, Wacław Wysocki, Stanisław Gottschling, Tadeusz Drzewiecki, Stefan Zieliński, Marian
Rajewski, Mieczysław Kobus, Marian Jarzembowski, Franciszek
Jarzembowski, Jan Wiśniewski, Marian Modlibowski, Kazimierz
Lubawy, Marian Stachowiak oraz o nieustalonych imionach - Kupidura i Maćkowiak.
Dzisiaj wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki bez względu
na wiek mają niepowtarzalną szansę kontynuować orkiestrowe
tradycje naszego miasta i skorzystać z propozycji Ochotniczej

Straży Pożarnej w Skokach, reaktywującej strażacką orkiestrę dętą.
Nadmienić należy, że nauka jest bezpłatna a członkowie orkiestry
nie muszą posiadać własnych instrumentów, gdyż …. otrzymają
je również bez ponoszenia kosztów. Jeżeli udałoby się utworzyć
taką formację, to będzie to doskonała okazja do dobrze i ciekawie
spędzonego czasu wolnego. Grupa taka przyczyni się bez wątpienia
do wzbogacenia ruchu muzycznego w naszym mieście, znanego już
z obecnie działających chórów - „Kameralnego”, „Harfa” i dziecięcego zespołu muzycznego „Skoczki 93”.
Trzymajmy więc kciuki za powodzenie tego pomysłu i wspierajmy
jego organizatorów! Może już niebawem usłyszymy w Skokach zapomniane dźwięki orkiestry dętej i sprawdzimy czy rzeczywiście tkwi
w nich jakaś siła, o czym żarliwie zapewniała przed laty piosenkarka.
Iwona Migasiewicz
Zdjęcia udostępnili: Piotr Kaczmarek (OSP Skoki), Irena Kasica,
Bożena i Michał Kołpowscy
P.S. Wszystkie zdjęcia do artykułu znajdują się na stronie www.
gmina-skoki.pl

