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Ostatnia drOga
ks. stanisława Patelki

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza Patelki rozpoczęły się w czwartek, 12 kwietnia br. o godzinie 
12-tej mszą świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Bogdana Wojtusia w kościele pw. Świętego Antoniego 
w Lesznie. Po mszy świętej nastąpiło odprowadzenie śp. księdza Patelki na miejscowy cmentarz. 

Wśród licznych księży i delegacji towarzyszących w ostatniej drodze zmarłemu byli też księża dekanatu 
goślińskiego z dziekanem ks. Karolem Kaczorem oraz szczególnie liczne delegacje z Lechlińskiej parafii, 
a także z Miasta i Gminy Skoki. 

Relację z pożegnania ks. Tadeusza Patelki i słowa poświęcone Jego drodze życiowej zamieścimy w jednym 
z najbliższych numerów Wiadomości Skockich.

W Wielką Sobotę – 7 kwietnia 2012 roku, po ciężkiej chorobie w swoim domu 
rodzinnym w Lesznie zmarł wieloletni proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława 
Biskupa w Lechlinie ks. Tadeusz Patelka. 
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Ks. Henryk Badura
Kanonikiem Honorowym

Kapituły 
przy Kościele Kolegiackim 

pw. Św. Floriana w Chodzieży
W Wielki Czwartek, 5.04.2012 roku Prymas Polski abp Józef Kowal-

czyk za szczególne zasługi dla kościoła wręczył nominacje kanonickie 
pięciu kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zaszczytu uhonorowania tytułem kanonika dostąpił też ksiądz 
Henryk Badura – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rejowcu. 

Ksiądz Henryk Badura został Kanonikiem Honorowym Kapituły 
przy Kościele Kolegiackim pw. św. Floriana w Chodzieży.

Międzynarodowy Dzień 
Książek dla dzieci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci, przypadają-
cego w rocznicę urodzin H.Ch. Andersena (2 kwietnia ), w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach zorganizowano spotkanie pt. 
,,HANS CHRISTIAN ANDERSEN … I WIELKANOCNE PISANKI”.

W rolę duńskiego pisarza tradycyjnie wcielił się skocki kronikarz 
Antoni Wiśniewski. 

Podczas spotkania, które odbyło się 3 kwietnia 2012 r. o godzinie 
16, dzieci poznały ojczyznę pisarza, jego życiorys i dzieła. Dodatko-
wą atrakcją było wspólne oglądanie wyświetlanej na ekranie bajki 
,,Brzydkie kaczątko”. Po projekcji, dzieci pod opieką pani Małgorzaty 
Zaganiaczyk i pani Sylwii Popadowskiej malowały wielkanocne pisanki 
oraz pomysłowo ozdabiały styropianowe jajka, które można podziwiać 
na wystawie w Dziale dla Dzieci i Młodzieży.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich uczestników, 
którzy tak licznie uczcili święto Książek dla Dzieci.

Kornelia Eksler
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Ćwiek Jakub ur. 07.03.
Wieńć Jagoda ur. 07.03.
Gościńska Magdalena ur. 12.03.
Szymaś Mikołaj ur. 21.03.
Witt Konrad ur. 30.03.

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:

Królczyk Jerzy i Wróblewska Renata
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:

Modlibowska Barbara r.1960 – Skoki zm.18.03.
Grzechowiak Karol  r. 1993  – Niedźwiedziny zm. 19.03.
Mayer Wojciech r.1962 – Stawiany zm. 19.03.
Lewandowski Mieczysław r. 1947- Skoki zm.28.03.
Kujawa Szczepan r.1946 –Jabłkowo zm.01.04
Przybylska Zofia r.1928 – Skoki zm.10.04.
Kujawa Seweryna r. 1923 –Skoki zm. 16.04
Kubiś Kazimierz r.1931 –Skoki zm.17.04

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

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

UWAGA!
Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk handlowych, 

gastronomicznych i usługowych podczas ŚWIĘTA MIASTA SKOKI 
I GMINY SKOKI 2012, które odbędą się 17 czerwca 2012 roku (nie-
dziela) na rynku w Skokach prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2012 roku od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 (regulamin dot. ustawienia stoisk 
i karta zgłoszenia stoiska na stronie www.gmina-skoki.pl)

Po upływie podanego terminu zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
Kontakt: tel. 618925822, fax 618925199, 

e-mail: bibliotekaskoki@wp.pl

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. MIECZYSŁAW LEWANDOWSKI

27.12.1947r. – 28.03.2012r.
W sobotę, 31 marca 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Sko-

kach, rodzina, przyjaciele, koledzy i współmieszkańcy towarzyszyli 
w ostatniej drodze życia zmarłemu nagle 28 marca 2012 roku śp. 
Mieczysławowi Lewandowskiemu.

Śp. Mieczysław Lewandowski, syn Joanny zd. 
Kostrzewa i Tymoteusza Lewandowskich urodził 
się 27 grudnia 1947 roku w Wałbrzychu. W latach 
1954-1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skokach, bo tutaj – do swo-
jej rodzinnej miejscowości - po krótkim pobycie na 
„Ziemiach Odzyskanych”, powrócili Jego rodzice. 
Tak więc „Mieciu” stał się i do końca swego życia 
pozostał wiernym Skoczaninem. Po ukończeniu 

Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w Poznaniu, w której w 1964 roku zyskał kwalifikację zbrojarza. 
W tym też roku podjął pracę w Kombinacie Budowlanym w Poznaniu, 
gdzie pracując kontynuował naukę w Technikum Budowlanym, które 
z tytułem technika budowlanego ukończył w roku 1969. W Kombinacie, 
z dwoma latami przerwy związanymi z powołaniem do zasadniczej 
służby wojskowej, pracował do grudnia 1973 roku, tj. do czasu przejścia 
do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

W Urzędzie w Skokach Mieczysław Lewandowski pracował kolejno 
na stanowisku instruktora ds. budownictwa w działającej wówczas 
Gminnej Służbie Rolnej, a następnie na stanowisku inspektora ds. mie-
nia komunalnego. Pracując w Urzędzie i realizując zadania z zakresu 
administracji rządowej, a następnie samorządowej na szczeblu gminy 
miał szeroki kontakt z rolnikami i współdziałał w poprawie wizerunku 
i rozwoju Gminy. Korzystając z prawnych możliwości Mieczysław Le-
wandowski z dniem 30 grudnia 2008 roku zakończył pracę zawodową 
i przeszedł na emeryturę. Będąc emerytem przynależał do Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach.

Mieczysław Lewandowski był wielkim miłośnikiem sportu. W latach 
młodzieńczych ćwiczył boks, był też czołowym zawodnikiem drużyny 
piłkarskiej Klubu Sportowego „Wełna”, a dopóki mu zdrowie pozwa-
lało grał wśród oldboy „Wełny”. Od chwili powstania sekcji brydżowej 
był aktywnym jej zawodnikiem.

21.10.1972 roku Mieczysław Lewandowski zawarł związek małżeński 
z Urszulą Larus, z którą wychował córkę Małgorzatę i doczekał się 
dwóch ukochanych wnuczek. 

Śp. Mieczysław Lewandowski był człowiekiem otwartym, życzliwym 
i powszechnie lubianym. I te jego cechy sprawiły, że wśród odprowadza-
jących go na miejsce wiecznego spoczynku byli min.: przedstawiciele Sa-
morządu Gminy z Burmistrzem Tadeuszem Kłosem i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Zbigniewem Kujawą, byli współpracownicy z Urzędu 
Miasta i Gminy oraz szczególnie liczni koledzy i koleżanki z Klubu 
Sportowego „Wełna” z sekcji brydżowej i z Oddziału Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki.

Edmund Lubawy
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PRZETARGI, KONKuRSY
• Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim oznaczonej 
jako działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha. Cena wywoławcza sprzedaży nie-
ruchomości wynosi 160 tys. zł. Przetarg zaplanowano na 30 kwietnia br.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej 
nr 66/15 o pow. 0,0908 ha położonej w Brzeźnie. Cena wywoławcza wynosi 
34.120 zł. Przetarg zaplanowano na 14 maja br.

• Rozstrzygnięto przetarg na równanie i wałowanie oraz ścinkę poboczy 
dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki. Do przetargu przystąpiły 
4 firmy. Dwie oferty odrzucono ze względów formalnych. W przetargu 
wyłoniono wykonawcę usługi tj. Zakład Remontów Dróg Gruntowych 
z Czerwonaka. Cena oferty 69.478,09 zł. Firma zobowiązana jest wykonać 
prace do końca maja br.

• W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumen-
tacji projektowych budowy sieci wodociągowych w Sławie Wlkp. i Sławicy. 
Do przetargu przystąpiło 5 firm. Najtańszą ofertę tj. 108.055,55 zł złożyła 
firma Usługi Projektowe Janina Górna z Poznania. Z wyłonioną firmą 
podpisana została umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji 
do końca br.

• Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozalekcyjnych 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoki w 2012 roku. 
Do konkursu przystąpił UKS Olimpijczyk działający przy Szkole Podsta-
wowej w Skokach, któremu Gmina powierzy zadanie wartości 8 tys. zł.

• Ze względu na brak zainteresowania ofertą unieważniony został konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoki w 2012 r.”

PODANO DO PuBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZY:
1. Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w rejonie ul. 

Rakojedzkiej w Skokach tj.
- działki nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, planowana cena zbycia 82.041 zł;
- działki nr 70/50 o pow. 0,1035 ha, planowana cena zbycia 73.800 zł;
- działki nr 70/59 o pow. 0,1190 ha, planowana cena zbycia 72.570 zł;
2. Części tj. 0,0315 ha działki nr 696/7 o ogólnej pow. 2,8542 ha położonej 

w Potrzanowie, przeznaczonej do dzierżawy w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej

3. Części tj. 0,0170 ha działki nr 315 o ogólnej pow. 0,8458 ha położonej 
w Skokach, przeznaczonej do dzierżawy w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki przyległej.

SPRAWY BIEżąCE
• Podpisano umowę notarialną sprzedaży działek nr 50/2 o pow. 10,1755 ha 

i 50/3 o pow. 10,3670 ha. Łączna (ustalona w przetargu) cena sprzedaży 
działek wyniosła 1.946.702 zł.

• Do Urzędu wpływają zgłoszenia szkód w uprawach zbóż ozimych spo-
wodowanych wymarznięciami. Do połowy kwietnia wpłynęło łącznie 126 
zgłoszeń od rolników

• Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Komisja ds. szacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej dokonała objazdu terenu Gminy potwierdzając 
wystąpienie zgłaszanych strat, w niektórych przypadkach sięgających 
90-100% uprawy. W związku z zaistniałą sytuacją na szczeblu rządowym 
trwają prace nad programem pomocowym na wznowienie produkcji.

• 15 kwietnia rozpoczął się cykl wycieczek Nordic Walking. w Gminie Skoki 
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 
LEADER PROW 2007-2013. W ramach projektu zaplanowano 5 zorgani-
zowanych wycieczek Nordic Walking podczas których uczestnikom, oprócz 
ciekawej trasy, oferujemy opiekę instruktorów i regeneracyjny posiłek. 
W pierwszej wyprawie pomimo niesprzyjających warunków pogodowych 
udział wzięło. ok. 40 osób. Kolejną wycieczkę zaplanowano na 13 maja.

• Tradycyjnie już jak co roku w poszczególnych sołectwach trwają cykliczne 
spotkania Burmistrza z mieszkańcami. Podczas spotkań omawiane są 
głównie bieżące sprawy sołectw.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803
ogłasza

II-przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim 
oznaczonej jako działka nr 302/6 

o pow. 0,1687 ha - obręb geodezyjny Stawiany

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 
- 160.000,00 zł (zwolnienie z VAT)
2. Wadium - 16.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gmi-
ny Skoki.
Księga wieczysta nr 47.428 prowadzona dla tej nieruchomości przez 
Sąd Rejonowy w Wągrowcu nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości: 
- położona  w Pawłowie Skockim przy drodze wojewódzkiej nr 197 Sława 
Wlkp. – Gniezno, 
- zabudowana  parterowym budynkiem byłej szkoły podstawowej,
- uzbrojona w sieć energetyczną  oraz wodociągową z kanalizacją sani-
tarną. Kanał sanitarny przebiega przez teren działki,
- częściowo ogrodzona a w jej granicach znajduje się utwardzone boisko 
szkolne do siatkówki i koszykówki.
5. Opis budynku:
Budynek murowany z poddaszem użytkowym zbudowany przed 1939r. 
Poddasze użytkowe (strych) w części zagospodarowane zostało na 
cele szkolne (sala komputerowa). Dach dwuspadowy o konstrukcji 
drewnianej, kryty dachówką. Powierzchnia użytkowa parteru budynku 
z częścią sanitarną dobudowaną w latach późniejszych wynosi: ok. 160 
m2. Dobudowana część budynku (sanitariaty z kotłownią) jest parterowa 
ze stropodachem krytym papą. Budynek wymaga prac remontowych – 
szczególnie pokrycia dachowego.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje 
ani nie jest opracowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym uchwałą nr 
XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r. przedmioto-
wa nieruchomość znajduje się na terenie rozwoju funkcji mieszkaniowych 
oraz działalności rolniczych i nierolniczych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 
Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA 
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 26 kwietnia  2012r. 
(czwartek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 
na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka 
w bibliotece) w dniu 30 kwietnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 10.00.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości , nie później 
niż do dnia 26.04.2012r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia wadium 
winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym 
uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu, 
11. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi
12. Uwagi: 
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnic-
twa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (61) 8925-814 
lub (61) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie 
uzgodnionym telefonicznie z w/wym. Referatem, 
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych 
powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do 
publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
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Wykaz części działki nr 696/7 
położonej w Potrzanowie

przeznaczonej do dzierżawy w celu poprawy 
warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
d ług  ka tas t ru 
oraz księgi wie-
czystej

Działka nr 696/7 w Potrzanowie, zapi-
sana w KW PO1B/00050763/1 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu.

P o w i e r z c h n i a 
nieruchomości

Powierzchnia ogólna 2,8542 ha

Powierzchnia przeznaczona do dzier-
żawy ok. 0,0315 ha (Ls – lasy i grun-
ty leśne)

Opis nierucho-
mości

Działka leży w sąsiedztwie terenów 
rekreacyjnych, a grunt przeznaczony bę-
dzie na powiększenie oraz lepsze zago-
spodarowanie nieruchomości przyległej.

Przeznaczenie 
w planie miej-
s c o w y m  o r a z 
studium uwarun-
kowań i zagospo-
darowania prze-
strzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki 
stracił ważność dnia 01.01.2004 r. 
wymieniona nieruchomość nie ma 
oznaczenia w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 696/7 
położona w Potrzanowie został wyzna-
czony następujący kierunek zagospoda-
rowania przestrzennego: „lasy”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżaw-
ny

160,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie 
o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie rów-
nież prawo zmiany czynszu w trakcie 
trwania umowy dzierżawy.

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do 
oddania w użyt-
kowanie wieczy-
ste, użytkowanie, 
najem lub dzier-
żawę

Dzierżawa w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej składającej się z działek nr 689 
i 693/6 w Potrzanowie.
Umowa zawarta zostanie na czas okre-
ślony (3 lata).

Termin wniesie-
nia należności

Czynsz dzierżawny za dany rok kalenda-
rzowy płatny jest do 31 marca.

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

Wykaz części działki nr 315 
położonej w Skokach

przeznaczonej do dzierżawy na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 

– dz. nr 414 
położonej w Skokach przy ul. Okrężnej 3

Oznaczenie nie-
ruchomości we-
d ług  ka tas t ru 
oraz księgi wie-
czystej

Działka nr 315 w Skokach, zapisana 
w KW 46972 Sądu Rejonowego w Wą-
growcu.

Powierzchnia nie-
ruchomości

Powierzchnia ogólna 0,8458 ha

Powierzchnia przeznaczona do dzierża-
wy 0,0170 ha (RVI - grunty orne klasy VI)

Opis nierucho-
mości

Działka leży na terenie zabudowy 
mieszkaniowej-jednorodzinnej, a grunt 
przeznaczony będzie na powiększenie 
oraz lepsze zagospodarowanie ogro-
du przydomowego.

Przeznaczenie 
w planie miej-
s c o w y m  o r a z 
studium uwarun-
kowań i zagospo-
darowania prze-
strzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki 
stracił ważność dnia 01.01.2004 r. 
wymieniona nieruchomość nie ma 
oznaczenia w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 315 
położona w Skokach został wyznaczony 
następujący kierunek zagospodarowa-
nia przestrzennego: „obszary zabudowy 
mieszkaniowej z usługami towarzyszą-
cymi”.

Termin zagospo-
darowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżaw-
ny

100,00 zł/rocznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie 
o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie rów-
nież prawo zmiany czynszu w trakcie 
trwania umowy dzierżawy.

I n f o r m a c j a 
o przeznaczeniu 
do sprzedaży, do 
oddania w użyt-
kowanie wieczy-
ste, użytkowanie, 
najem lub dzier-
żawę

Dzierżawa w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki nr 414 w Sko-
kach (powiększenie oraz lepsze zago-
spodarowanie ogrodu przydomowego).
Umowa zawarta zostanie na czas nie-
określony.

Termin wniesie-
nia należności

Czynsz dzierżawny za dany rok kalen-
darzowy płatny jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. (61) 8 925 814 lub (61) 
8 925 815.
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XV SESJA RADY MIEJSKIEJ
29 marca 2012 roku z udzielam 12 radnych, pod przewodnictwem 

radnego Zbigniewa Kujawy, odbyła się XV sesja Rady Miejskiej. Rolę 
sekretarza obrad pełniła radna Elżbieta Berendt.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 16 Uchwał, w tym: 
1. uchwałę Nr XV/104/2012 w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 163 w Rościnnie.
Stwierdzając, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego 

działki nr 163 w Rościnnie nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki 
zatwierdzonego Uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Sko-
ki z dnia 24.06.2010 roku, Rada podjęła w/w Uchwałę, a tym samym 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki – działka nr 163 w Rościnnie.

Uchwalony Plan przeznacza obszar działki nr 163 pod wolnostojące 
budownictwo jednorodzinne i wyznacza teren komunikacji i transpor-
tu drogowego.

2. uchwałę nr XV/105/202 w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 335/4 w Potrzanowie.

Stwierdzając, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 335/4 w Potrzanowie nie narusza ustaleń Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki zatwierdzonego Uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy 
Skoki z dnia 24.06.2010 roku, Rada podjęła w/w Uchwałę, a tym samym 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki – działka nr 335/5 w Potrzanowie.

Zgodnie z w/w Planem obszar działki nr 335/4 w Potrzanowie prze-
znacza się pod wolnostojące budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
i wyznacza teren komunikacji i transportu drogowego.

3. uchwałę nr XV/106/2012 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Skoki - działka nr 274 w Rościnnie.

W/w Uchwałą - po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Skoki uchwalonego Uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 24.06.2010 roku - Rada Miejska uchwaliła plan zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 274 w Rościnnie.

Zgodnie z uchwalonym Planem na działce nr 274 w Rościnnie prze-
widziane zostały tereny pod wolnostojące budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne oraz pod zabudowę usługową i tereny pod infrastrukturę 
energetyczną oraz pod drogi i transport drogowy. 

4. uchwałę nr XV/107/2012 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Skoki - działki nr 491/2 i 491/4 
w Potrzanowie.

W/w Uchwałą - po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Skoki uchwalonego Uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 24.06.2010 roku - Rada Miejska uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki – działka nr 491/2 
i 491/4 w Potrzanowie.

Zgodnie z Planem tereny w/w działek przeznacza się pod budownictwo 
jednorodzinne wolnostojące oraz pod drogi i ciągi piesze. 

5. uchwałę nr XV/108/2012 w sprawie zwolnienia Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy 
nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2011 roku.

W/w Uchwałą Rada zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sko-
kach z dokonania wpłaty do budżetu Gminy Skoki nadwyżki środków 
obrotowych ustalonej na koniec 2011 roku w wysokości 63.324,16 zł 
z równoczesnym przeznaczeniem tej nadwyżki na pokrycie kosztów 
remontu i modernizacji budynku i urządzeń technologicznych na stacji 
uzdatniania wody w Pawłowie Skockim, na remont budynku stacji 
uzdatniania wody w Roszkowie oraz na wymianę zestawu pompowego 
na przepompowni pośredniej w Skokach. 

6. uchwałę nr XV/109/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Skoki na okres od 01 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. 

W/w uchwałą Rada na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Skokach zatwierdziła taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki, które 
obowiązywać będą w czasie od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013 roku.

Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców i wynosić 
będzie: 
- za 1m3 dostarczanej wody: 2,88 zł netto + 8% VAT (0,23 zł), to jest 

łącznie 3,11 zł brutto.
- za 1m3 odprowadzanych ścieków: 5,22 zł netto + 8% VAT (0,42 zł), 

to jest łącznie 5,64 zł brutto. 
Opłata abonamentowa wynosić będzie: 3,50 zł netto + 8% VAT (0,28 
zł), to jest łącznie 3,78 zł brutto.
7. uchwałę nr XV/110/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Skokach w rejonie ul. Rakojedz-
kiej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 70/59. 

W/w uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu 
komunalną nieruchomość położoną w Skokach w rejonie ul. Rakojedz-
kiej, oznaczoną nr ewidencyjnym 70/59 przeznaczoną pod budownictwo 
jednorodzinne o powierzchni 0,1190 ha.

8. uchwałę nr XV/111/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apte-
ka” i garażem wolnostojącym oznaczonej jako działka nr 657 położonej 
w Skokach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13.

W/w Uchwałą Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomość komunalną położoną przy ulicy Kazi-
mierza Wielkiego w Skokach określaną mianem „Apteki”, a składającą 
się z działki o powierzchni 0,0782 ha zabudowanej budynkiem mieszkal-
no-użytkowym i garażem wolnostojącym.  

9. uchwałę nr XV/112/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
działki  nr 93/2 położonej w Rejowcu.

W/w uchwałą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomość komunalną stanowiącą działkę nr 93/2 
o pow. 59m2 w Rejowcu.

Działka ta stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanej 
składającej się z działek nr: 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7 oraz 101/8 
należącej do jednego właściciela i z uwagi na swe położenie oraz kształt 
i niewielką powierzchnię nie może być sprzedana jako samodzielna 
nieruchomość gruntowa.

10. uchwałę nr XV/113/2012 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż 
działki nr 55/4 w Sławicy.

Uchwałą tą Rada zadecydowała o sprzedaży w trybie artykułu 231 
paragraf 2 Kodeksu Cywilnego (w drodze bezprzetargowej) działki nr 
55/4 w Sławicy.

Na podstawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, wyda-
nego w dniu 7 sierpnia 1958 roku przez Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Wągrowcu, na obecnej działce nr 55/4 w Sławicy wzniesiony 
został budynek mieszkalny. 

W chwili budowy działka ta pozostawała własnością Skarbu Pań-
stwa. W 1994 roku w efekcie komunalizacji działka przyznana została 
Gminie Skoki. Gmina nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi 
finansowanie budowy ze środków pochodzących z budżetu Państwa lub 
Gminy. Dlatego za prawdziwe uznano stwierdzenie, że budynek miesz-
kalny wzniesiony został sposobem gospodarczym przez rodziców osoby, 
obecnie w niej zamieszkującej. Sytuacje tę potwierdzają stosownymi 
oświadczeniami mieszkańcy wsi Sławica, pełniący w przeszłości funkcję 
Sołtysa. Wobec powyższego zasadne jest wystąpienie z żądaniem wykupu 
gruntu działki nr 55/4 o powierzchni 1410 m2. Sporządzona wycena nieru-
chomości potwierdza, że spełnione zostały pozostałe warunki określone 
w artykule 231 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, ponieważ wartość bu-
dynku mieszkalnego wynosi – 99.000 zł. Przedmiotowa wartość znacząco 
przewyższa wartość gruntu, który wyceniono na 62.000 zł. 

11. uchwałę nr XV/114/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. - obręb geode-
zyjny Szczodrochowo przeznaczonych pod zabudowę usługową.
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Uchwałą tą Rada postanowiła przeznaczyć do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego 5 komunalnych działek budowlanych 
przeznaczonych w planie pod zabudowę usługową. Działki te powstały 
w rezultacie podziału geodezyjnego nieruchomości komunalnej w Sławie 
Wlkp. i są zgodne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Skoki zatwierdzonym Uchwałą Rady nr XXXVI/245/09 
z dnia 27.10.2009 roku 

12. uchwałę nr XV/115/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Bliżyce.

W/w Uchwałą Rada zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości Bliżyce” 
oraz przewidziane w nim do realizacji inwestycje, które mają służyć po-
prawie wizerunku wsi, podniesienia jej atrakcyjności oraz zaspokojenia 
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Bliżyce. Jedną 
z przewidzianych w „Planie” inwestycji jest „remont i docieplenie bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach”. 

Gmina Skoki zamierza aplikować o środki finansowe w ramach 
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Działa-
nie Odnowa i Rozwój Wsi, a podstawowym warunkiem ubiegania się 
o przydział tych środków jest posiadanie „Planu Odnowy Miejscowości”.

W tej sytuacji podjęcie w/w Uchwały stało się niezbędne. 
13. uchwałę nr XV/116/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-

le budżetowej na rok 2012.
Uchwałą tą Rada ogólne dochody budżetu na rok 2012 zwiększyła 

o kwotę 635.466 zł przy równoczesnym zmniejszeniu ogólnych wydatków 
budżetu o kwotę 656.798 zł.

W rezultacie na dzień 29 marca 2012 roku ogólne dochody budżetu 
Gminy Skoki na rok 2012 wynoszą 32.271.793 zł, a łączne wydatki bu-
dżetu zamykają się kwotą 32.246.847 zł. 

14. uchwałę nr XV/117/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012-2032.

W/ w Uchwałą Rada w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Skoki na lata 2012-2032 wprowadziła zmiany wynikające 
z uchwały nr XV/116/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 
budżetowej na rok 2012.

15. uchwałę nr XV/118/2002 w sprawie nie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 
2013 r.

Stwierdzając, że w trakcie obowiązywania Funduszu Sołeckiego w la-
tach 2010-2011 w większości samorządów wiejskich nie został osiągnięty 
zakładany przez ustawodawcę cel w postaci pobudzenia aktywności 
miejscowej społeczności, a pieniądze wydatkowano na realizację zadań 
wybranych w sposób przypadkowy Rada postanowiła nie wyrazić zgody 
na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2013.

16. uchwałę nr XVI/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
przez Gminę Skoki gruntów położonych we wsi Brzeźno. 

Uchwałą tą Rada zadecydowała o nabyciu przez Gminę Skoki działki 
nr 68/2 o powierzchni 3331m2 w Brzeźnie z przeznaczeniem jej pod 
drogę publiczną. 

Nabycie tej działki zapewni dojazd do gminnej działki nr 69 o po-
wierzchni 1,58 ha w Brzeźnie. Działkę tę planuje się podzielić na działki 
mniejsze i po odpowiednim postępowaniu przeznaczyć je do sprzedaży 
jako działki budowlane.

Podjęcie wszystkich wymienionych Uchwał, których realizację prze-
kazano Burmistrzowi Miast i Gminy poprzedziło wysłuchanie opinii 
stałych Komisji Rady. 

Równocześnie po wysłuchaniu opinii Komisji, Rada przyjęła do 
wiadomości: 
- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011. 
- Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2011. 
Wszystkie w/w Uchwały wraz z protokołem sesji prezentujemy w Biu-

letynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.
pl/. Równocześnie wraz z protokołem sesji znajdują się one do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku ds. obsługi Rady 
i jej organów – pokój nr 8.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady 

Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

podaje do publicznej wiadomości informację, iż przeznacza 
się do wynajmu niżej wymieniony lokal mieszkalny:

Lokal mieszkalny położony w Skokach przy ul. Zamkowej 9/7. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25 m2, a w jego skład 

wchodzi: pokój (pow. 13,8 m2), kuchnia (pow. 6,8 m2), korytarz 
wspólny (pow.4,40 m2).

(Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,50 m2).
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w se-

kretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych 
drukach, w terminie: od 16 kwietnia – 15 maja 2012 r. (decyduje 
data wpływu wniosku do sekretariatu).

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą roz-
patrywane.

Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 
pokój nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl.

W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny 
ubiegające się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku 
stosowne zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres 
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wydane 
przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp., (na druku 
przygotowanym przez UMiG w Skokach).

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane 
są osobom i rodzinom, które osiągają niskie dochody i znajdują 
się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Szczegóły warunków 
wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr XLVI/286/2010 Rady 
Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Skoki.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochro-

nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/ - /   Tadeusz Kłos

SAMORZĄDY WIEJSKIE 
OBRADUJĄ

Burmistrz Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniach wiejskich, na 
których omawiane są sprawy dotyczące mieszkańców poszczególnych 
Sołectw i Gminy Skoki. W trakcie zebrań uczestnicy zapoznawani są 
z pracą Rady i Urzędu oraz z realizacją budżetu Gminy w roku 2011 
i o zadaniach, głownie inwestycyjnych realizowanych przez Gminę 
w roku 2012. Spośród tych zadań najważniejsze to: 
- rozbudowa budynku Gimnazjum w Skokach 
- budowa boiska „Orlik” w Skokach 
- rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Kuszewie 
- budowa drogi gminnej w Budziszewicach 
- rozbudowa sieci wodociągowej 
- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzyg-

minny „POuszcza Zielonka” i podłączenie Gminy Skoki do oczysz-
czalni ścieków w Szlachecinie.
W trakcie zebrania w dniu 9 lutego 2012 roku mieszkańcy Sołectwa 

Bliżyce-Wysoka przyjęli „Plan Odnowy Miejscowości Bliżyce”, który 
po uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy Skoki stał się podstawą do 
ubiegania się przez Gminę o przydział środków unijnych na remont  
Świetlicy Wiejskiej w Bliżycach. 

Edmund Lubawy
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinnej położonej w Brzeźnie

Przetarg odbędzie się  w dniu  14 maja 2012r. (poniedziałek) o godz. 1000

L.p. Oznaczenie nie-
ruchomości wg 
ewidencji  grun-
tów, numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, 
warunki zabudowy

Cena 
wywoław-
cza w  zł 
(brutto)

Termin wpłaty 
wadium 

i wysokość 
wadium w zł

Miejsce  
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

 1. Działka nr 66/15 
o pow. 0,0908 ha 
p o ł o ż o n a 
w Brzeźnie ujaw-
niona w K.W. nr 
P01B/00048134/6 
SR Wągrowiec. 
Księga wieczysta 
nie wykazuje ob-
ciążeń. 

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

34.120,00 3500,00
do dnia 

10.05.2012r.
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

14.05.2012r. 
o godz. 

1000

I. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
II. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 
42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP  SA  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło 
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 10.05.2012r.(czwartek)
III. Termin i miejsce przetargu: 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniu 14 maja 
2012r. o godz.1000 ( poniedziałek)  
IV. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: 
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
V. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu 
o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację 
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek uzbrojony jest w sieć wodociągową,  
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skokach - pokój nr 2 tel. (61)  8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki  
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ 
nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

przeznaczonych do zbycia  w rejonie ul. Rakojedzkiej  w Skokach

L.p.

Oznaczenie 
nierucho-
mości wg 
ewidencji 
gruntów, 

numer księgi 
wieczystej

Opis Nieruchomości Warunki Zabudowy

Wartość 
nierucho-

mości 
w zł

Cena 
zbycia 

z podat-
kiem VAT 

w zł

Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7

1. D z i a ł k a  n r 
70/48 o pow. 
0 , 1 3 6 2  h a . 
K . W  n r 
P 0 1 B / 0 0 0 
48486/8 SR 
Wągrowiec

Działka zgodnie z „Miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki 
w części miasta  Skoki” uchwa-
lonym uchwałą nr XXIX/205/2009 
Rady Miejskiej Gminy Skoki 
z dnia 19.03.2009r. przezna-
czona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. 
Budynki mieszkalne wolnosto-
jące, z możliwością podpiwni-
czenia. 

Warunki zabudowy:
1/wys. zabudowy – II kon-
dygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe, do wys. 
9,5 m od poziomu terenu do 
kalenicy dachu,
2/poziom posadzki parteru nie 
wyższy niż 1,0 m nad pow. 
terenu,
3/dachy strome-dwu lub wielo-
spadowe o kącie nachylenia od 
250 do 450, pokrycie z dachówki
lub materiałów dachówko-po-
dobnych, 
4/garaż  wbudowany w bryłę 
budynku względnie dobudo-
wany do budynku mieszkal-
nego o pow. użyt. do 40,0 m2,
7/garaż wolnostojący do 60,0 
m2 pow. zabudowy

66.700,00 82.041,00 Z b y c i e 
n i e r u -
c h o -
m o ś c i 
w drodze 
p r z e -
t a r g u 
ustnego 
nieogra-
niczone-
go

2. D z i a ł k a  n r 
70/50 o pow. 
0 , 1 0 3 5  h a 
K . W  n r 

j.w. j.w. 60.000,00 73.800,00 j.w.

3. D z i a ł k a  n r 
70/59 o pow. 
0,1190 ha K.W 
nr P01B/000 
4 8 . 4 8 6 / 8 
SR  Wągro -
wiec.

j.w. j.w 59.000,00 72.570,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmianami) 
mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 12 kwietnia 2012r. do 03 maja 2012r. 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  

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (61) 
8925-814 lub 815.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Sławie Wlkp. - obręb geodezyjny Szczodrochowo 
przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę usługową

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości
wg ewidencji
gruntów, numer 
KW

Opis 
nieruchomości Warunki zabudowy

Wartość
nierucho-

mości
w zł

Cena zbycia
z podatkiem

VAT w zł
Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7
1. Działka nr 64/10 

o pow. 0,2500 ha 
K.W nr 
P01B/00048378/8               
SR Wągrowiec. 

Dla terenu, na którym poło-
żona jest działka opracowany  
został „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki” zatwierdzony 
Uchwałą Nr XXXVI/245/09 
Rady Miejskiej Gminy Skoki 
z dnia 27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala wa-
runki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, dla którego 
został opracowany  w zakre-
sie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
usługowej oraz zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod 
zabudowę usługową.  

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla zabudowy usługowej:
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług 
różnych oraz nieuciążliwego rzemiosła.
Jako nieuciążliwe rzemiosło należy ro-
zumieć drobną wytwórczość, dla której 
na podstawie przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony środowiska nie będzie 
wymagane sporządzenie raportu oddzia-
ływania na środowisko,
2/ forma zabudowy: wolnostojąca, do 
trzech kondygnacji, dowolna geome-
tria dachu,
3/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych 
zgodnie z normatywem określonym 
w planie,
4/ maksymalna powierzchnia zabudowy 
na działce - 40%,
5/maksymalna wysokość zabudowy: 
12 m,
6/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kon-
dygnacje,
7/ minimalna szerokość pasa infrastruk-
tury: 8m,

90.000,00 110.700,00 S p r z e -
daż
nierucho-
mości
w drodze 
przetar-
gu
ustnego
nieogra-
niczone-
go

2. Działka nr 64/76
o pow. 0,4124 
ha zabudowa-
na budynkiem 
byłej wagi.  K.W nr 
P01B/00048378/8          
SR Wągrowiec

j.w. j.w 138.000,00 138.000,00
(działka za-
budowana- 
s p r z e d a ż 
zwolniona 
od VAT)

j.w.

3. Działka nr 64/77
o pow. 0,2085 ha 
K.W nr 
P01B/00048378/8              
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 79.000,00 97.170,00 j.w.

4. Działka nr 64/78
o pow. 0,2023 ha
K.W nr 
P01B/000/48378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 77.000,00 94.710,00 j.w.

5. Działka nr 64/79
o pow. 0,2473 ha
K.W nr 
P01B/00048378/8              
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 89.000,00 109.470,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć  wniosek 
w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia  19 kwietnia  2012r. do dnia  10 maja 2012r. 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  oraz http://www.gmina-skoki.pl/
3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. (061) 8925-814 lub 815.
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65 lat na dOBre i na Złe
- niezwykły Jubileusz Małżeństwa 

Janiny i Michała dembińskich

Sakramentalne „TAK” w obliczu Boga 
powiedzieli sobie w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Kiszkowie, a wolę swą potwierdzili 11 
kwietnia 1947 roku w urzędzie Stanu Cywil-
nego w Skokach. 

Tak więc dzisiaj, po 65 latach małżeństwa, 
w dniu swojego Jubileuszu małżonkowie 
Dembińscy mogą śmiało powiedzieć, że dzień 
ten okazał się dla nich dniem szczęśliwego 
wyboru, który zapoczątkował ich owocne życie. 
W dniu Jubileuszu, z Jubilatami ich szczęście 
wraz z nimi przeżywali: 1 córka i 2 synów, 3 
wnuczki i 5 wnuków, a wśród nich dzienni-
karz Tygodnika Wągrowieckiego Arkadiusz 
Dembiński oraz 4 prawnuczki i 2 prawnuków. 

Do życzeń składanych Jubilatom dołączył 
też burmistrz Tadeusz Kłos, który odwiedza-
jąc Ich 11 kwietnia br. z Kierownikiem urzędu 
Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty 
wraz z nieodłącznym w takim przypadku bu-
kietem kwiatów przekazał Im podziękowania 
za codzienną pracę na rzecz swych najbliż-
szych i życzył Im dalszych lat szczęśliwego 
wspólnego życia.

Piszący te słowa, miał szczęście towarzyszyć 
tej wizycie oraz rozmowom i wspomnieniom 
z życia Jubilatów, którymi niniejszym dzieli się 
z czytelnikami Wiadomości Skockich: 

Rodziny dzisiejszych Jubilatów zamiesz-
kiwały w dwóch sąsiednich wsiach – rodzina 
Dembińskich w Rejowcu, a rodzina Grzebytów 
w Pawłowie Skockim. Tak więc, młodzi Janina 
i Michał znali się od dziecka. 

Pani Janina urodziła się 17 grudnia 1922 
roku w Pawłowie Skockim. Tutaj spędziła 

dzieciństwo i lata okupacji, w czasie których 
pracowała w zarządzanym przez Niemca daw-
nym majątku Chłapowskich. 

Pan Michał urodził się 19 września 1920 
roku w Gieczu w powiecie Średzkim. W okresie 
międzywojennym wraz z rodzicami, którzy nabyli 
gospodarstwo rolne w Rejowcu zamieszkał w tej 
miejscowości. Tutaj też pracując w gospodar-
stwie miejscowego niemieckiego rolnika, przeżył 
okres okupacji i doczekał się wyzwolenia. 

Ta bliskość i znajomość od najmłodszych lat 
sprawiły, że gdy obecni Jubilaci zdecydowali 
się na założenie rodziny, byli pewni, że wiążą 
się ze sobą na zawsze i to na dobre i na złe. 
I tak się stało, o czym z dumą mogą powie-
dzieć dzisiaj. 

Był kwiecień 1947 roku, gdy ówcześni narzeczeni, a dzisiejsi szczęśliwi Jubilaci, zamieszkali w Pawłowie 
Skockim Janina i Michał Dembińscy wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę.

Po ślubie Małżonkowie zamieszkali w domu 
rodzinnym pani Janiny, gdzie pan Michał wraz 
z małżonką do roku 2000, to jest do czasu gdy 
zdecydował się je przekazać na syna, prowadził 
rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 
13,25 ha. Pani Janina pomagając mężowi 
w prowadzeniu gospodarstwa równocześnie 
zajmowała się prowadzeniem domu oraz wy-
chowaniem i wykształceniem dzieci i wnuków. 

Przyłączając się do życzeń składanych 
Jubilatom z okazji ich uroczystych Godów 
w imieniu Redakcji Wiadomości Skockich 
życzymy im wielu kolejnych rocznic i radości 
ze wspólnie przeżytych lat oraz ze szczęścia 
Ich najbliższych.  

Edmund Lubawy

JESZCZE O DNIU KOBIET
10 marca, jak co roku, Sołtys wsi Glinno 

spotkał się z Kobietami w Świetlicy Wiejskiej 
z okazji „Dnia Kobiet”. 

Na spotkanie przybyło 29 Pań, w tym naj-
starsza mieszkanka Sołectwa Pani Helena 
Nowicka (lat 83), która została obdarowana 
bukietem kwiatów. Wszyscy zasiedli do stołów. 
Była kolacja, a następnie kawa i ciasto. Nie 
zabrakło również tortu. 

Za wszelkę pomoc w przygotowaniach uro-
czystości chciałbym podziękować Katarzynie 
Iradzkiej i Stanisławie Gronowicz, które 
również otrzymały po kwiatku. Dziękuję też 
Marcinowi Wypyszczakowi za pomoc przy 
obsłudze. 

Serdecznie zapraszam za rok!
Sołtys Alojzy Maciejewski 
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Pani Matylda urodziła się 11.04.1909 roku 
w Stęszewicach w Gminie Pobiedziska w ro-
dzinie Antoniny i Roberta. W Stęszewicach 
spędziła dzieciństwo i lata młodzieńcze, a po 
kolejnych przeprowadzkach w latach 60-tych 
XX wieku zamieszkała w Stawianach. 

W czasie swego długiego życia pani Matylda 
była świadkiem I Wojny Świtowej, Powstania 
Wielkopolskiego, odzyskania niepodległości 
i najazdu hitlerowskiego na Polskę. Jak wszy-
scy Polacy przeżywała lata okupacji a w roku 
1945 cieszyła się z odzyskanej wolności.

Zamieszkując w Stawianach pani Matylda 
wychowywała 2 synów i dorywczo pracowała 
w miejscowym Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym. Jednak praca ta nie zapewniła 
jej uprawnień emerytalnych i pani Krauze 
od dłuższego czasu pozostaje podopieczną 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.

Mimo skończonych 103 lat i niesprawności 
narządów ruchu pani Matylda zadziwia po-
godnym usposobienie i pogodą ducha. Cieszy 
się dobrym wzrokiem i bez użycia okularów 
potrafi czytać gazetę. Zawsze z radością i z 
uśmiechem wita odwiedzających ją opiekunów 
i pracowników OPS. 

Jubileusz 103 Urodzin 
Pani Matyldy Krauze!

Niezwykły Jubileusz, bo 103 rocznicę urodzin, 11 kwietnia 2012 roku obchodziła mieszkanka Stawian 
pani Matylda Krauze.

Nie inaczej było też i 11 kwietnia br., gdy 
nasza Jubilatkę odwiedzili i okolicznościo-
wymi podarkami obdarowali Burmistrz 
Tadeusz Kłos i Kierownik urzędu Stanu Cy-
wilnego Joanna Wolicka-Przywarty oraz Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej Robert 

Rogaliński z Małgorzatą Wojciechowską. 
Naszej Jubilatce życzymy wiele zdrowie 

i cieszenia się z kolejnych Jubileuszy oraz 
szacunku i uznania ze strony współmiesz-
kańców wsi.

Edmund Lubawy

Łukasz Nowak wybitny 23-letni 
sportowiec, mieszkaniec Skoków, uho-
norowany został ostatnio lokalnie dwu-
krotnie. Zdobył tytuł Sportowca Roku 
2011 w plebiscycie "Głosu Wągrowiec-
kiego" oraz nagrodę Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki za wybitne osiągnięcia 
w chodzie sportowym za 2011 rok.

W tej chwili możemy powiedzieć, że jego 
wyjazd na olimpiadę do Londynu jest już nie-
mal pewny. 23 marca w słowackich Dudincach 
Łukasz wyrównał ustanowiony przez Roberta 
Korzerzniowskiego rekord mistrzostw Polski 
w chodzie na 50 km. Z czasem 3:44:24 i tytułem 
mistrza Polski 2012, Łukasz zajmuje pierwsze 
miejsce w rankingu olimpijskim. Do Londynu 
pojedzie trzech polskich chodziarzy, którzy 
w tym roku, do 14 maja, uzyskają najlepsze czasy. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony inter-
netowej Łukasza pod adresem  http://www.
lukasznowak.com.pl/index.html 

Karolina Stefaniak

nasza wielka nadzieja
łukasz nowak
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BO JAZDA TO NIE ZABAWA!
SAMORZĄDY PRZECIW 
PIJANYM KIEROWCOM!

Jak można przeczytać na stronie nowej kampanii profilaktycznej 
ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA, w 2010 roku w Polsce po raz 
pierwszy liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła poniżej 4000 
osób. Pomimo tendencji spadkowej, zagrożenie Polaków utratą życia 
w wypadku drogowym jest jednak nadal jednym z największych w Eu-
ropie. Polska zajmuje 6. lokatę w rankingu liczby ofiar śmiertelnych 
przypadających na 1 mln mieszkańców w kraju (102 os./1 mln). Dla 
porównania na pierwszym miejscu figuruje Rumunia (130 os.), a ostat-
nia jest Holandia (35 os.). 

Z uwagi na powyższe dane, nasz Samorząd postanowił przyłączyć 
się do działań mających na celu:
- walkę z kierowcami prowadzącymi samochód pod wpływem środków 

odurzających lub alkoholu, 
- promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
- poprawę znajomości przepisów, samodoskonalenie własnych umie-

jętności m.in. udzielenia pierwszej pomocy.  
Kampania Odpowiedzialny Kierowca przypomina nam, że  każ-

dy użytkownik ruchu drogowego, w tym rowerzysta, motocyklista, 
kierowca samochodu a także pieszy, wpływa na bezpieczeństwo na 
drodze. Trzeźwi kierowcy i bezpieczne drogi to kwestie, na których 
zależy wszystkim. 

Od lutego 2012 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące 
prawa jazdy. Ich wprowadzenie zaostrzyło egzaminy i nałożyło wiele 
ograniczeń prawnych na początkujących kierowców. Ponadto od roku 
2013 będą funkcjonować nowe kategorie prawa jazdy. Nowelizacja 
ustawy Prawo o ruchu drogowym stała się bodźcem do tego, aby Sto-
warzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych przy współpracy 
z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Fundacją 

Trzeźwy Umysł zainicjowało właśnie kampanię Odpowiedzialny Kie-
rowca. Projekt objęty został patronatem Komendanta Głównego Policji 
oraz Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.

W naszej Gminie do działań organizowanych w ramach kampanii 
zostały już zaproszone szkoły i placówki oświatowe oraz policja, 
a osobne zaproszenie skierowane będzie do lokalnych przedstawicieli 
szkół jazdy i rodziców.

Podczas prowadzonych działań edukacyjnych i prewencyjnych 
wykorzystane zostaną przygotowane przez organizatorów kampanii 
materiały, które stanowić będą wsparcie merytoryczne do prowadzenia 
profilaktyki alkoholowej wśród niepełnoletnich i kierowców. Propono-
wane ulotki i plakaty pomogą na pewno nauczycielom w przeprowa-
dzeniu lekcji wychowawczych uświadamiających zagrożenia wynikające 
np. z niezapinania pasów bezpieczeństwa czy wsiadania za kierownicę 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Zostaną rozdane uczniom 
przy okazji pogadanki z policjantem albo w związku z organizowanymi 
w szkole egzaminami na kartę rowerową.

Przygotowane materiały są dostosowane do czterech kategorii 
wiekowych. Mamy więc broszury dla uczniów szkół podstawowych, 
dla gimnazjalistów, dla młodzieży od 18. roku życia, a także dla osób 
dorosłych – od 25 lat.
Już od 12 kwietnia trafią do różnych instytucji na terenie naszej Gminy.

O kampanii można przeczytać więcej na stronie  www.odpowiedzialnykierowca.pl

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku w miesiącach 
luty i marzec, odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy (Skoki, Po-
trzanowo Rościnno, Lechlin, Kakulin i Kuszewo). W zebraniach 
licznie uczestniczyli członkowie czynni, wspierający i honorowi z tych 
jednostek a także zaproszeni na zebrania goście. Odczytane zostały 
sprawozdania z działalności Zarządów i plany pracy na następny rok, 
które zostały przyjęte z pełnym poparciem druhów a Zarządy uzyskały 

Zebrania w Jednostkach 
OsP gminy skoki

absolutorium za okres sprawozdawczy. Podczas dyskusji omawiane były 
sprawy dotyczące zakupu nowego sprzętu i umundurowania, zawodów 
sportowo-pożarniczych, organizacji dni strażaka, uczestnictwa w im-
prezach gminnych i kościelnych a także pracy z młodzieżą. 

Przy okazji zebrań Prezes jednostki OSP Skoki dh Jan Kaczorowski 
przekazał dla jednostek z Potrzanowa i Lechlina po 6 używanych ale 
dobrych hełmów. 

Wręczono podziękowania najbardziej aktywnym druhom. Brązo-
wymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Dh Stanisław Janecko – OSP Potrzanowo
Dh Wiesław Łączyński – OSP Potrzanowo
Dh Roman Konieczny – OSP Lechlin

Dariusz Lipczyński
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Blisko 40 osobowa grupa osób z terenu Gminy Skoki, ale także też 
Poznania, Wągrowca, Murowanej Gośliny czy z Popowa Kościelnego 
nie wystraszyła się niezbyt zachęcającej pogody, deszczowej i pochmur-
nej i stawiła się  w dniu 15 kwietnia przy stacji kolejowej w Sławie 
Wlkp., by wziąć udział w pieszej wycieczce Nordic Walking. 

Malownicza 10,5 km trasa wiodła pętlą ze Sławy Wlkp. do Potrza-
nowa w kierunku brzezińskich lasów, wokół jez. Brzeźno i Włókna do 
Sławicy i dalej do Sławy Wlkp. Wędrówka rozpoczęła się krótką roz-
grzewką i instruktarzem podstawowych zasad techniki Nordic Walking. 
Dobrano odpowiedną długość kijów, a osoby nie posiadające kijów 
mogły skorzystać z wypożyczenia tego sprzętu. Uczestnicy w zależności 
od swojej kondycji zostali podzieleni na dwie grupy. W czasie wędrówki, 
podczas postojów pan Łukasz Ogórkiewicz przybliżył uczestnikom 
walory przyrodniczo-kulturowo-historyczne trasy. Opowiedział m.in. 
o przyrodzie oraz o owianej tajemnicą tzw. Górze Zamkowej (zabyt-
ku archeologicznego wpisanego na listę zabytków Wielkopolskiego 
Konserwatora Zabytków).

nie jesteśmy z cukru! 
czyli i wycieczka nordic walking

Troszkę zmęczeni, lekko zmoknięci ale zadowoleni zawędrowaliśmy 
na metę, którym był Bar „Zapiecek” gdzie uraczeni zostaliśmy pyszną 
kwaśnicą oraz kawą i herbatą. Po chwili wytchnienia chętni uczestnicy 
wyprawy przystąpili do rozwiązania testu wiedzy obejmującego swoim 
zakresem min. wiadomości przekazane podczas dzisiejszej wędrówki. 
Dla trzech najlepszych czekały nagrody w postaci akcesoriów Nordic 
Walking, a byli nimi pani Grażyna Witkowska i pan Mikołaj Wojtko-
wiak ze Skoków oraz pani Agnieszka Łagiewka z Murowanej Gośliny. 
Reszta uczestników testu została nagrodzona gadżetami Gminy Skoki. 
Natomiast wszyscy wędrowcy otrzymali najnowszy przewodnik po 
Puszczy Zielonce, w którym została opisana przebyta trasa.

Niedzielna wycieczka była pierwszą z pięciu w ramach „Cyklu wy-
cieczek pieszych w Gminie Skoki” współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” w Wągrowcu.  

Na następną imprezę zapraszamy już 13 maja (niedziela), godz. 
14:00, start i meta przy Gimnazjum w Skokach.

Szczegółowy kalendarz imprez pieszo-rowerowych w Gminie Skoki 
znajduje się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl, gdzie znaleźć 
można również galerię zdjęć z niedzielnej wyprawy.  

Karolina Stefaniak

Mowa była o gatunkach występujących w Europie i Polsce, gdzie 
dany gatunek jest lęgowym, a gdzie można go tylko spotkać przelotem. 
Zebrani dowiedzieli się jak rozpoznawać gatunki gęsi. 

Najobszerniejsza część prelekcji była poświęcona jednak obrączko-
waniu. To ono najwięcej daje informacji o ptakach ich migracji i życiu. 
Omówiono sposoby znakowania gęsi w Europie. Przedstawiona została 
baza danych dotycząca informacji powrotnych ze znakowanych ptaków. 
Najbardziej zależało mi, aby zebrani dowiedzieli co daje obrączkowanie 
ptaków i jakie informacje o życiu i biologii danego gatunku możemy uzy-
skać na tej podstawie. Np. wiemy jak  średnio długo dana gęś przebywa 
w jednym miejscu w czasie wiosennej wędrówki, że część gęsi wiele lat 
z rzędu przylatuje w to samo miejsce, wiemy ze gęsi z danego noclegowiska 
rozlatują na różne żerowiska itp. - opowiedział Bartek. 

Wszystkie osoby były pod ogromnym wrażeniem opowiadania Bart-
ka, podziwiano jego wiedzę przyrodniczą, zamiłowanie do ptaków oraz 
tytaniczne zacięcie i wytrwałość w ich obserwacji. 

Bartek przyjechał na zaproszenie Huberta Czarneckiego i Adama 
Loręckiego, którzy już dziś zapraszają wszystkich chętnych do Rościnna 

w dniach 21 (sobota) od godz. 14:00 do 23 kwietnia (poniedziałek) do 
godz. 10.00, gdzie będą chwytać ptaki w specjalne sieci ornitologiczne, 
a następnie je obrączkować, informacja na stronie www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak

sPOtkanie Z PtakaMi cz. 3 - Migracje gęsi
W Rościnnie w świetlicy wiejskiej po raz trzeci spotkali się miłośnicy ptaków. Tym razem tematem były 

„Migracje Gęsi”, a przybliżył go dobrze znający nasze tereny mieszkaniec Kiszkowa Bartosz Krąkowski. 
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KURENDA
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

uprzejmie zaprasza Szanownych Mieszkańców Skoków na

Uroczysty Apel
z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja,

poświęcony proboszczom Parafii pw. św.Mikołaja Biskupa 
okresu międzywojennego

ks.Tymoteuszowi Zochowi, ks.Bolesławowi Staniszewskiemu, 
ks.Tadeuszowi Zamysłowskiemu i ks.Józefowi Echaustowi.

Apel odbędzie się w czwartek 3 maja 2012 r. o godz. 11.00
przed budynkiem plebanii przy ul.Kościelnej 7 w Skokach.

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

przy ul.Parkowej w Skokach zostanie przeprowadzony 
otwarty turniej strzelecki, 

na który wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

uWAGA Odbiorcy wody i dostawcy ścieków!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach informuje,

że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki 
nr XV/109/2012 z dnia 29 marca 2012r.  
wprowadza z dniem 1 maja 2012 roku 

na okres do 30 kwietnia 2013 roku 
nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoki. 
Taryfa opłat jest jednolita dla wszystkich grup odbiorców i wynosić 
będzie: 

- za 1m3 dostarczanej wody: 2,88 zł netto + 8% VAT (0,23 zł), to 
jest łącznie 3,11 zł brutto.

- za 1m3 odprowadzanych ścieków: 5,22 zł netto + 8% VAT (0,42 
zł), to jest łącznie 5,64 zł brutto. 

Opłata abonamentowa wynosić będzie: 3,50 zł netto + 8% VAT 
(0,28 zł), to jest łącznie 3,78 zł brutto.

MARIAN TOMKOWIAK PREZESEM 
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ!

28 lutego 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie odbyło się 
zebranie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Skokach.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu z realizacji 
zaplanowanych w budżecie Spółki zadań rzeczowych z zakresu me-
lioracji wodnych zaplanowanych na rok 2012 zaakceptowano działal-
ność Zarządu.

Z przedłożonego sprawozdania wynikało, że rzeczowe wykonanie 
melioracji szczegółowej w ramach  zapłaconych składek melioracyjnych 
w roku 2011 przedstawiało się następująco: 
• na plan konserwacji rowów szczegółowych 34 km wykonanie wynosiło 

28,2 km, tj. 82% planu.
• konserwacje i naprawę sieci drenarskiej wykonano na 230 ha.

Z uwagi na niesprzyjające warunki stosunków wodnych w glebie 
w okresie wczesnej wiosny zachodziła konieczność przystąpienia do 
naprawy urządzeń drenarskich, oczyszczania studni, udrażniania 
przepustów na rowach oraz wylotów drenarskich. W związku z wystę-
powaniem dużej ilości lokalnych podtopień na gruntach ornych Spółka 
przystąpiła do natychmiastowych napraw na sieciach drenarskich. 

Plan konserwacji urządzeń szczegółowych nie został wykonany 
w całości ponieważ priorytetem była naprawa niedrożnych urządzeń 
melioracyjnych na polach uprawnych. Łącznie z zapłaconych składek 
melioracyjnych w roku 2011 wykonano ogółem konserwację rowów 
i naprawę urządzeń drenarskich na wartość 89.629 zł. Wszystkie prace 
zostały odebrane przez Komisję w składzie: Prezes Spółki, Inspektor 
Urzędu Miasta, Kierownik robót oraz zainteresowany użytkownik.  
Dotacja przyznana z Urzędu marszałkowskiego i Urzędu Woje-
wódzkiego została rozdysponowana w obecności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Spółki, przy czym brano pod uwagę głownie terminowo 
zapłacone składki członkowskie. W ramach wieloletniej umowy Spół-
ka nadzorowała eksploatację urządzeń piętrzących przeznaczonych 
do nawodnień grawitacyjnych w dolinie rzeki Małej Wełny i Kanału 
Roszkowo-Popowo.

Łączne koszty działalności Spółki, która by się utrzymać i zapewnić 
przez okres całego roku pracę swym pracownikom realizowała też 
zadania zlecone, wyniosły 653.544,95 zł, a pokryły je przychody na 
które złożyły się: 

Wpłaty ze składek: 118.609 zł, na plan 148.848 zł, dofinansowanie: 
32.520,23 zł, dotacja łączna z Urzędu Wojewódzkiego: 27.463 zł, dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego: 26.322,70 zł, wpływy z faktur za roboty 
zlecone: 467.959,01 zł i wpływy z odsetek bankowych 53,05 zł.

Roczną działalność Spółka zakończyła nadwyżką w wysokości 
75.346,97 zł, która pozwoliła jej prowadzić bieżącą działalność w I 
kwartale 2012 roku.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez wieloletniego 
Prezes Spółki Romana Witka zgromadzeni na stanowisko Prezesa 
wybrali Mariana Tomkowiaka z Łosińca, który z dniem wyboru przejął 
kierowanie Spółką.

WALNE ZGROMADZENIE 
BRACTWA KURKOWEGO

W drugą sobote lutego odbyło się doroczne walne zgromadzenie Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. Przedmiotem obrad były procedury, 
jakie narzuca statut stowarzyszenia, w szczególności zaś kwestie wyborcze 
oraz plan pracy na nadchodzący rok. Po raz pierwszy od czasu reaktywowa-
nia działalności kurkowej w naszym mieście w obradach wzięli udział zapro-
szeni goście, a także przedstawiciel prasy lokalnej. Celem rozszerzenia grona 
gości zaproszonych do obrad była oferta włączenia w proces kształtowania 
życia bractwa przez osoby na co dzień wspierające jego działalność oraz 
przekazania opinii publicznej w Skokach wiedzy o otwartym charakterze 
wewnętrznych relacji w stowarzyszeniu. Bractwo Kurkowe nie zajmuje 
się bowiem wyłącznie  działalnością skierowaną na swoich członków, lecz 
w miarę swych możliwości stara się służyć lokalnej społeczności. 

Również po raz pierwszy, z pomysłu prezesa Bractwa, pierwsza część obrad 
wykorzystana została do przeprowadzenia rekolekcji duchowych, których 
prelegentem był kapelan bractwa, ks.Karol Kaczor. Tematem tegorocznego 
wystąpienia, a w planach jest włączenie rekolekcji w sposób cykliczny do 
programów kolejnych walnych zgromadzeń, były ogólnie pojmowane zasady 
odpowiedniego zachowania się w życiu brackim i na zawodach sportowych. 
Temat jest niezwykle istotny, jeśli wziąć pod uwagę sportowy charakter bractw 
kurkowych, a także fakt, iż bractwa należąc do mundurowych organizacji 
obywatelskich, kierujących się wprawdzie własnymi rytuałami, przez swe 
publiczne wystąpienia, zobowiązujące do odpowiedniego zachowania, pod-
dawane są szczególnej ocenie opinii publicznej. Warto więc zwracać uwagę 
na podnoszenie kultury języka, kulturalne zwracanie się do siebie, szczególnie 
w obecności młodzieży i pań, a także taktowne rozstrzyganie sporów, których 
rywalizacja sportowa czasem uniknąć nie może. 

Wystąpienie kapelana poparte odpowiednimi przykładami i celnymi 
cytatami zaczerpniętymi z materiałów źródłowych wysłuchane zostało ze 
szczególną uwagą również z tego względu, że w tym roku kończyła się kaden-
cja funkcji kapelana bractwa /trwająca od 2007 roku/, a walne zgromadzenie 
miało służyć do przeprowadzenia wyborów. Prezentację kapelana zakończyły 
oklaski, kwitujące jego deklarację o zamiarze ubiegania się o wybór na 
kolejną kadencję, co też stało się faktem - ks.Karol Kaczor został wybrany 
kapelanem na lata 2012 - 2017 jednogłośnie. 

W ramach pozostałych wyborów na nowe kadencje chorążym został Jan 
Dziurka, podchorążymi Stanisław Grzegorzewski, Franciszek Baranowski 
i Krzysztof Przykucki, gospodarzem został Jan Kamiński, podstrzelmistrzem 
Stefan Kubiak, a kwatermistrzem - Tomasz Futro. 

Bractwo wybrało też 4 członków komisji klasyfikacyjno - strzelniczej, 
która jest statutowo umocowaną komisją sędziowską podczas zawodów. 
Tworzą ją: Stanisław Gołembowski, Krzysztof Przykucki, Bogumił Rzepka, 
Janusz Król i Michał Rosik, będący też sportowym sędzią głównym bractwa. 
Gwoli ścisłości można dodać, że majorem - strażnikiem tradycji wybrany 
został piszący te słowa, 

Krzysztof Jachna
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Biegać każdy może C.D.
Oto informacja biegacza, pana Andrzeja Ludzkowskiego, miesz-

kańca Gminy Murowana Goślina lecz występującego w barwach 
Gminy Skoki: 

- W marcu uczestniczyłem w 2 biegach, a mianowicie w słynnej Maniac-
kiej Dziesiątce, która odbyła się w dniu 17.03.2012 w pięknej pogodzie ale 
nie dla biegaczy. Termometry pokazywały 21 stopni, w biegu tym zająłem 
681 miejsce na 1938 osób, które ukończyły bieg czas jaki uzyskałem to 
47min 45sek. Okazało się, że ten bieg to było preludium do tego co się stało 
tydzień później czyli 24.03.2012 podczas VI biegu cyklu GP Poznania na 
5km. W tym biegu ustanowiłem nowy rekord życiowy z wynikiem 21min 
51sek, poprawiony o 19sek od rekordowego biegu w styczniu. Miejsce 
jakie zająłem, to 164 na 488 zawodników pełnosprawnych. Jednak to nie 
wszystko, moi dwaj synowie również super pobiegli poprawiając znacząco 
czasy i ustanawiając rekordy życiowe, Robert czas 22,32 i miejsce 216/488, 
natomiast Dawid czas 24,39 miejsce 315/488. 

- W niedzielę 01.04.2012 brałem udział w V poznańskim półmarato-
nie, który ze względu na ponad 5000 zapisanych biegaczy pobił rekord 
frekwencji z roku ubiegłego. Start nastąpił o godzinie 10.00 przy tempera-
turze kilku stopni ciepła i nieśmiałym słońcu oraz wietrze, który dawało 
się odczuć na kilku odcinkach trasy. Dla mnie ten półmaraton przebiegł 
nadzwyczaj pomyślnie, gdyż ustanowiłem nowy rekord życiowy z czasem 
1godz 42min 22sek. Wynik ten jest dla mnie natchnieniem do dalszych 
treningów, gdyż w ubiegłym roku biegałem ten dystans 15min gorzej. 
Myślę, że poprawa wyniku jest spowodowana również dobrą współpracą 
z panem burmistrzem Tadeuszem Kłosem. Na mecie po pasjonującym 
finiszu zameldowałem się na miejscu 1060 na 4404 zawodników, którzy 
ukończyli bieg. Następne start w miesiącu kwietniu to kolejny bieg GP.

– relacjonuje pan Andrzej. Życzymy sukcesów i czekamy na kolej-
ną relację.

Skoccy wędkarze organizatorami 
zawodów „Witaj Wiosno” 

w Iwnie 
31 marca 2012 roku z udziałem 10 Kół i Klubów Wędkarskich na „Desz-

czowni” w Iwnie odbyły się tradycyjne Spławikowe Zawody Wędkarskie 
pod hasłem „Witaj Wiosno”. Zgodnie z regulaminem organizatorem ich 
każdego roku jest zwycięzca ubiegłorocznych zawodów, a że w roku 2011 
tym zwycięzcą została reprezentacja Koła Skoki, nasze Koło dostąpiło 
zaszczytu i trudu organizacji tegorocznych zawodów.

Drużyna reprezentująca każde Koło lub Klub Wędkarski składał się z 4 
wędkarzy, z których każdy łowił na jednym z czterech sektorów. O osta-
tecznym miejscu reprezentacji decydowała suma punktacji ze wszystkich 
sektorów. W rezultacie prac komisji sędziowskiej okazało się, że zwycięzcą 

tegorocznych zawodów, tj. zdobywcą I miejsca zostało Koło „Troć”. Za 
nim kolejno uplasowały się: „Lubonianka”, „Karaś”, „Wierzbak” i na V 
miejscu Koło ze Skoków. 

Równolegle z punktacją zespołową prowadzono klasyfikację indywi-
dualną, w której na 40 uczestników zawodów I miejsce zdobył Katarzyna 
Kubiak z Koła „Troć”. Skoccy zawodnicy uplasowali się odpowiednio na 
następujących miejscach: 14 – Jacek Dudek, 16 – Karol Neuman, 22 – 
Roman Tadeusz i 31 – Dariusz Bałażyk.  

„Wełna” w rundzie wiosennej
Sukcesem rozpoczęła pierwsza drużyna skockiej „Wełny” tegoroczny 

sezon wiosenny. W związku z wycofaniem się z rozgrywek zespołu „Drawy” 
Krzyż pierwsze z planowanych spotkań nie odbyło się, a skocka „Wełna” 
walkowerem otrzymała 3 punkty.

W rezultacie pierwsze realne spotkanie nastąpiło 30 marca na wyjeździe 
na murawie GLKS Wysoka i zakończyło się wygraną Skockiego zespołu. 
Jego wynik to 3:1, przy czym na zwycięstwo skoczan złożyły się: 1 bramka 
samobójcza piłkarzy Wysokiej, oraz 1 bramka Marcina Kalusińskiego i 1 
Tomasza Jarzembowskiego. 

Kolejne spotkanie, w Wielką Sobotę – 7 kwietnia na swym boisku 
z zawodnikami „Sokoła” Damasławek Skoczanie zakończyli kolejnym 
zwycięstwem z wynikiem 3:1. Strzelcami zwycięskich bramek byli: Jakub 
Ślósarczyk, Radosław Modlibowski i Marcin Ślósarczyk senior.  

Ostatnim przeciwnikiem „Wełny”, na meczu wyjazdowym w Wapnie 
byli zawodnicy „Unii” Wapno. Spotkanie to przyniosło kolejne zwycięstwo 
Skockiej drużynie, a jego wynik to 2:1, przy czym strzelcami bramek dla 
„Wełny” byli Grzegorz Meller i Radosław Modibowski.   

Edmund Lubawy

Wiosenne przebudzenie 
w Śnieżycowym Jarze

W niedzielne przedpołudnie, 18 marca w Starczanowie na terenie gminy 
Murowana Goślina spotkali się fascynaci Nordic Walking oraz, a może 
przede wszystkim miłośnicy przyrody. Pogoda sprzyjała spacerowi. Za-
interesowanie przeszło oczekiwania organizatorów ponieważ w wycieczce 
wzięło udział ponad 300 osób. Uczestnicy wędrówki – nie wszyscy z kijkami 
do Nordic Walking w rękach – podążyli w pięciu grupach w kierunku re-
zerwatu przyrody Śnieżycowy Jar. Miejsce to, jak co roku przeżywa istne 
oblężenie – tak było i tej niedzieli. W sezonie kwitnienia śnieżycy wiosennej 
(Leucojum vernum), to jest od połowy marca do połowy kwietna (zależnie 
od warunków pogodowych) rezerwat odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. 
W dniu rajdu śnieżyca wiosenna nie była jeszcze w pełni kwitnienia, ale 
już można było podziwiać jej piękno.

Imprezę zorganizował Związek Międzygminny Puszcza Zielonka 
i Klub Turystyczny Puszcza Zielonka na otwarcie sezonu turystycznego 
w Puszczy Zielonka. 

Przed wyruszeniem na niedługą (5 km) trasę można było zakupić 
publikacje przyrodnicze, w tym najnowszy przewodnik po Puszczy 
Zielonka oraz zapisać się do Klubu Turystycznego, a na zakończenie 
rajdu – można było posilić się zupą ogórkową. 

Wśród uczestników wycieczki była też kilkunastoosobowa grupa 
mieszkańców Gminy Skoki. 

Łukasz Ogórkiewicz
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CENY ZBóż I WARZYW
Obecnie (z dnia 13 kwietnia 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 900 zł/tona, pszenica na mąkę do 880  zł/t, jęczmień 
ok. 800 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych 
w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 840 zł/tona, 
pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 750 zł/t. Ziarno 
kukurydzy – suche (14 %) – w skupie do 900 zł/tona. Do ceny doliczyć 
VAT. Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: 
pszenżyto, jęczmień średnio 45 zł za 50 kg, pszenica do 50 zł za 50 
kg, ziemniaki jadalne średnio ok. 0,60 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny 
warzyw i owoców : marchew 1,50 zł/kg, podobnie cebula. Biała kapusta 
ok. 1,00 zł/kg, pietruszka 4,00, seler ok. 3,00 zł/kg, buraczki 1,50 zł/kg, 
ładne jabłka ok. 3,00 zł/kg. Pomidory „krajowe” ok. 13 zł/kg.

CENY TuCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  16 kwietnia 2012) – średnio 4,90 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,20 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok.  8,50 zł za 1 
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: 
byki ok. 7,00 – 7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,40 – 5,50 zł/kg , krowy 
4,00 do 5,00 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,95 - 1,25 zł/litr plus 
VAT. Cena skupu mleka może się obniżyć.

INNE CENY – NA DZIEń 13 KWIETNIA 2012 R.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1400 (rok temu 

1370) zł/t, saletrzak  ok. 1280 zł/tona, mocznik ok. 1700 (rok temu 
1550) zł/t, sól potasowa ok. 1925 zł/t, a polifoska  „5” ok. 1850 (rok 
temu 1620) zł/tona. Lubofos 14 % ok.1400 zł/t, superfosfat 20%  w cenie 
ok. 1000 zł/t. Wysoka jest cena oleju napędowego – średnio 5,72 zł/litr. 
Rok temu około ok. 5,10 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu, w kwietniu 2011 ceny skupu zbóż, np. pszenica była 

w cenie ok. 950 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był 
w cenie  ok. 770 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie  ok. 0,70 zł/kg wyższa niż rok 
temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce jest dużo 
mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego też utrzymuje się dobra 
cena skupu bydła rzeźnego i tuczników. Jednak pojawiają się niepoko-
jące sygnały o możliwych spadkach cen skupu. W ostatnich tygodniach 
w sklepach i na targowiskach wzrasta cena jaj kurzych – od 0,60 do 
0,80 zł/szt. Jest to związane z tym, że część ferm kurzych nie spełnia 
od tego roku wymogów „unijnych” odnośnie chowu kur niosek i jest 
likwidowana.  Znacznie wyższe niż rok temu są ceny paliw i ceny na-
wozów mineralnych. Wzrastają ceny pasz.

W pierwszej połowie lutego wystąpiły bardzo silne mrozy i niektóre 
zasiewy rzepaku oraz zbóż ozimych bardzo ucierpiały. Tylko żyto 
ozime przezimowało dość dobrze. W Wielkopolsce duża część upraw 
ozimych jest  już zaorana i powtórnie obsiewana. Taka sama sytuacja 
jest w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy. Aktualnie pro-
szę rolników, aby zgłaszali (wielu już to uczyniło)  do Urzędu Gminy 
powierzchnię zaoranych upraw. Niektóre uprawy rolnicy pozostawili, 
ale  tam będą niskie plony. Jest to bardzo duża strata dla rolników. 
Będzie to też miało duży wpływ na poziom cen żywności. Rolnicy na 
terenach, gdzie po zimie są duże straty oczekują na pomoc ze strony 
Państwa. Są informacje o możliwościach udzielenia poszkodowanym 
rolnikom finansowej pomocy. Może kredytu? Jak ten problem będzie 
rozwiązany czas wkrótce pokaże. Obecnie rolnikom należy życzyć, 
aby wystąpiły opady deszczu i się ociepliło. Nocne przymrozki wcale 
uprawom nie służą, a na polach jest sucho – może przed nami kolejny 
rok problemu suszy? Oby tak nie było !

Tegoroczna zima będzie „nauką” dla wielu rolników, aby w przy-
szłości przy zakupie nasion rzepaku i zbóż ozimych sprawdzać czy 
kupowana odmiana jest odporna na mrozy. Ostatnio na to rolnicy 
mniej zwracali uwagę i teraz mamy straty, bo odmiany mało odporne 

na mrozy bardzo wymarzły. Zarówno rzepaku jak i zbóż ozimych. A są 
krajowe odmiany bardziej odporne.

Większość rolników w ostatnich miesiącach otrzymała dopłaty bez-
pośrednie za 2011 rok, a do 15 maja br. rolnicy mogą składać do Biur 
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe 
wnioski o dopłaty 2012 roku. 

 Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” (zbóż, łubi-
nu, grochu)  rolnicy mogą składać do Agencji Rynku Rolnego  do 25 
czerwca 2012 r. Kwoty dopłat tak jak w ubiegłym roku. Obowiązują 
nowe druki. W przypadku konieczności zaorania upraw zbóż ozimych, 
na które rolnik już uzyskał dopłatę (lub będzie składał wniosek) do 
tzw. „Materiału siewnego” to należy niezwłocznie przesłać do ARR 
pisemne powiadomienie (jest taki druk) o zaoraniu zasiewu. Pozwoli 
to na powtórne ubieganie się o dopłatę do „Materiału siewnego” na to 
samo pole -  tym razem na zboże jare lub rośliny strączkowe.

Więcej informacji u doradcy rolników. Zapraszam.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

UWAGA ROLNICY!
Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące 

zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach 
ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolni-
ków podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. 
Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje 
klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpie-
czeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód 
przed likwidacją uszkodzonej plantacji.

Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych o nie-
zwłoczne zgłaszanie szkód do wójtów, burmistrzów czy prezydentów 

miast oraz do towarzystw ubezpieczeniowych
- w przypadku posiadania polisy.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w obliczu szkód, które w jego 
ocenie posiadają wszelkie znamiona klęski informuje, że podjął już 
działania informujące samorządy terytorialne o obowiązujących pro-
cedurach i wystosował do Ministra Rolnictwa oraz parlamentarnych 
Komisji Rolnictwa apel o niezwłoczne uruchomienie wszelkich form 
pomocy dla poszkodowanych rolników. Uzyskanie takiej pomocy 
uzależnione jest jednak od posiadania protokołu oszacowania strat.

(-) Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

STOP WYPALANIU TRAW!
Okres wiosenny to dla wielu ludzi czas na porządkowanie swoich 

przydomowych ogródków i obejść jest to również wzmożona praca 
rolników na polach i łąkach. Niestety często zdarza się, że pochłonięci 
ferworem pracy zapominamy, że niektóre nasze działania są szkodliwe 
dla środowiska. Świadczyć o tym mogą czarne statystyki Straży Pożar-
nej, która w okresie wiosennym odnotowuje zwiększoną ilość udziału 
w gaszeniu pożarów traw i nieużytków rolnych.

Według statystyk około 90% wszystkich pożarów traw i nieużytków 
rolnych wywołanych jest przez działalność ludzką. Zdarza się często, 
że jest to zły nawyk osób dorosłych, wśród których panuje przekonanie, 
że wypalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy. 
Nic bardziej błędnego.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo: nie jest efektywnym sposobem „od-
nawiania gleby”, stanowi poważne zagrożenie dla osoby wypalającej połacie 
traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego), organizmów 
żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczu-
rek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebez-
pieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach 
krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów 
może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie 
giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dez-
orientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym 
takim jak dżdżownice, popularnych roślin łąkowych; angażuje znaczne siły 
w proces opanowania pożaru, powoduje uwolnienie trujących toksyn, które 
przedostają się do środowiska naturalnego.

Opracował: Piotr Kaczmarek OSP Skoki
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ARIMR zachęca do skorzysta-
nia z pieniędzy na melioracje 

z PROW 2007-2013
W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów 

rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a rolnicy gospodarują na 
niewielkich działkach, często na domiar złego rozproszonych w dużej 
odległości od siebie. 

W tej sytuacji trudno się dziwić, że mają oni małe szanse na osiąganie 
dużych dochodów, konkurowanie na rynku z nowoczesnymi gospo-
darstwami z innych regionów kraju czy Europy, a do tego ponoszą 
często straty spowodowane zalaniem upraw. I właśnie dla nich przede 
wszystkim, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, są 
przeznaczone pieniądze z działania „Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.  
Pomoc przyznawana jest na dwa rodzaje inwestycji: „Scalanie gruntów” 
i „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Obsługa tego działania została powierzona samorządom woje-
wództw. Ogłaszają one terminy naborów wniosków o przyznanie takiej 
pomocy, wydają decyzje o jej przyznaniu, rozpatrują wnioski  o płat-
ność i wystawiają zlecenia płatności. Od tego momentu rozpoczyna 
się rola  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która po 
otrzymaniu zlecenia płatności, przekazuje pieniądze na konta banko-
we beneficjentów.

GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
W tym wypadku głównie chodzi o wsparcie z PROW 2007-2013 

przeprowadzenia melioracji, które mają poprawić jakość gleb poprzez 
regulację poziomu wody, zwiększyć jej retencję oraz chronić uprawy 
przed powodziami. Można też wybudować lub wyremontować np. jazy, 
zastawki, zbiorniki czy stopnie wodne, systemy nawodnień grawitacyj-
nych, a także urządzenia doprowadzające wodę do gruntów i odpro-
wadzające ją.  Można także sfinansować zabudowę biologiczno-tech-
niczną skarp, np. dokonać  nasadzeń drzew czy krzewów wokół cieku 
wodnego. Pieniądze można także otrzymać na inwestycje związane 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Można więc remontować 
i budować wały przeciwpowodziowe i inne urządzenia chroniące grunty 
rolne i leśne przed powodziami. Można także uzyskać dofinansowanie 
na rozbiórkę systemów melioracyjnych, zbiorników wodnych, małych 
budowli hydrotechnicznych spowalniających odpływ wód,  jeżeli nie-
możliwy jest ich remont i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym 
do realizacji zaplanowanej inwestycji.

Jeżeli dla realizacji operacji niezbędny jest wykup gruntów, koszty 
tego wykupu podlegają refundacji do wysokości 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowanych operacji.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji związanych z prze-
prowadzeniem melioracji nie może przekroczyć 90% kosztów kwali-
fikowanych.

Rolnicy i właściciele lasów zainteresowani takim wsparciem po-
winni zgłosić się do właściwego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, bo to właśnie ta instytucja może składać wnioski 
o pomoc do samorządów. 

Na wsparcie z działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” przewi-
dziano w PROW 2007 - 2013 około 2,7 mld zł, do końca lutego 2012 r. 
z tej kwoty wypłacono ponad 220 mln zł. Zachęcamy więc do skorzysta-
nia z tej pomocy, bo pieniędzy do rozdysponowania jest jeszcze dużo.

DKS ARiMR

OGŁOSZENIE DLA RODZICóW I uCZNIóW
Rodzicu, Twoja ostatnia szansa, by zapisać dziecko 

do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza informuje, że trwa na-
bór uczniów do klas pierwszych a także klas II-VI na rok szkolny 20112/2013.

Aby zachęcić Państwa do wyboru naszej szkoły, przedstawiamy różnorodne 
aspekty funkcjonowania naszej placówki, spełniającej nie tylko podstawowe 
zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, ale także miejsca przyjazne-
go uczniom, kładącego nacisk na wszechstronny rozwój, wspieranie inicjatyw 
dzieci i rodziców, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz 
spełniającej najwyższe standardy wyposażenia w  pomoce naukowe. Szkoła 
podlega nieustannemu rozwojowi, jest na bieżąco doskonalona, podlega 
remontom, zmianom i renowacji, a  regularnie uzupełniane zaplecze dydak-
tyczne wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia.
Nasza placówka dysponuje:
• Salami do nauki języków obcych dla kl. I-III i dla kl. IV-VI wyposażonymi 

w profesjonalny sprzęt dydaktyczny
• Salami informatycznymi dla klas I-III i kl. IV-VI dysponującymi nowocze-

snymi komputerami
• Salą multimedialną, która spełnia wymogi sali konferencyjnej dzięki no-

woczesnej technologii
• Salą wychowania komunikacyjnego
• Gabinetami przedmiotowymi
• Biblioteką, która oprócz bogatego księgozbioru, stanowi także Internetowe 

Centrum Informacyjno-Multimedialne (ICIM)
• Salą gimnastyczną z zapleczem, szatniami i węzłem sanitarnym
• Świetlicą zapewniającą opiekę nad uczniami po skończonych zajęciach
• Stołówką i kuchnią
• Gabinetem logopedycznym
• Gabinetem pielęgniarki
• Sklepikiem szkolnym
W szkole działa wiele kół zainteresowań i organizacji:
• Samorząd Uczniowski
• Szkolny Klub Sportowy
• Kółko Warcabowo-Szachowe
• Kółko Plastyczne
• Kółko Matematyczne
• Kółko Czytelnicze
• Kółko Teatralne
• Kółko Historyczne
• Kółko Regionalne
• Kółko Językowe
• Kółko Informatyczne
• Kółko Multimedialne
• Kółko Wokalno-Muzyczne
• Kółko Przyrodnicze
• Kółko Polonistyczne
Ponadto uczniowie biorą udział w:
• Redagowaniu szkolnej gazetki Gadu gadu
• Szkolnym Zespole Taneczno-Wokalnym Fantazja
• Przygotowywaniu i prezentowaniu uroczystości szkolnych i imprez dla 

środowiska lokalnego
• Zajęciach wyrównujących wiedzę
• Zajęciach dla uczniów wybitnie uzdolnionych
• Zajęciach logopedycznych
• Programach w ramach funduszy z UE
• Gimnastyce korekcyjnej
• Wycieczkach krajoznawczych, rekreacyjnych, przedmiotowych, do kina 

i teatru
• Uroczystościach i świętach szkolnych
Nasi wychowankowie korzystają z pomocy:
• Pedagoga szkolnego służącego wsparciem dla rodziców, mającego stały 

kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu
• Higienistki, która oprócz doraźnej pomocy organizuje szczepienia, fluory-

zację, przeprowadza pogadanki dotyczące higieny i bezpieczeństwa
Efektami pracy jest udział w:
• Konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin
• Konkurs Matematyczny Kangur, Świetlik
• Konkurs Przyrodniczy Salamandra
• Konkurs Historyczny Krąg
• Konkurs Wiedzy o Cystersach
• Zawodach i turniejach sportowych
• Konkursach i przeglądach artystycznych 
• Wystawach i projektach edukacyjnych
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Ogromny sukces naszych siatkarzy!
Można by rzec, że w końcu „odczarowaliśmy" Piłę albo „zdobyliśmy 

twierdzę", która do tej pory była dla nas nieosiągalna. Jakich słów by-
śmy nie użyli, ich sens pozostaje niezmienny- wygraliśmy Mistrzostwa 
Rejonu Pilskiego w Piłce Siatkowej Chłopców. 

Nasi reprezentanci dokonali tego po raz pierwszy, dlatego kiedy 
w meczu o pierwsze miejsce wygraliśmy (trzecią) piłkę meczową, 
radość w naszym zespole była ogromna. Trudno opisać emocje, które 

towarzyszyły nam podczas tych jakże udanych dla nas rozgrywek. Je-
steśmy jednak pewni, że takich pozytywnych przeżyć możemy życzyć 
wszystkim naszym uczniom, podejmujących trud rywalizacji sportowej. 
Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantom, którzy ciężko praco-
wali na ten wynik przez ostatnie kilka miesięcy. Życzymy chłopcom, aby 
w wielkim finale wojewódzkim pokazali charakter i bez kompleksów 
rywalizowali z najlepszymi.

Wyniki uzyskane przez naszą drużynę: SP Skoki: SP Czarnków- 2:0, 
SP Skoki: SP 3 Piła- 2-1, SP Skoki: SP Margonin- 2-1, SP Skoki: SP 
2 Piła- 2-1

Podczas zawodów w Pile wystąpiliśmy w następującym składzie: 
Jakub Kubiński, Mateusz Tyll, Radosław Szczepaniak, Adrian Som-
merfeld, Krystian Nowak, Patryk Jankowski, Adrian Zamecki, Piotr 
Smolanowicz, Dariusz Dziel, Krystian Kubiak, Patryk Szwed.

Drużynę przygotował Janusz Bojarski

O zwierzętach po bułgarsku
Podczas zajęć kółka przyrodniczego uczniowie podejmują aktywność 

plastyczną, fotograficzną, przeprowadzają doświadczenia i obserwują 
przyrodę. Jedno z zajęć poświęcone było podobieństwom i różnicom 
fauny Polski i Bułgarii. Uczniowie oglądali wizerunki zwierząt wystę-
pujących w obu krajach (np. kormorana, niedźwiedzia brunatnego, 
bociana białego, suma, szczupaka) oraz charakterystycznych dla 
Bułgarii (np. pelikana, konika morskiego, koziorożca alpejskiego). 
Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z nazwami zwierząt w języku 
bułgarskim. Zainteresowanie wzbudził zapis tych nazw za pomocą 
alfabetu zwanego cyrylicą. Zajęcia przygotowała i współprowadziła 
przewodnicząca Koła Naukowego Slawistów UAM – Kaja Markiewicz.

Magdalena Fertsch

Zbiórka odzieży
W trosce o kształtowanie zachowań prospołecznych dzieci oraz 

o ochronę środowiska nasza szkoła wzięła udział w akcji fundacji  
„Dzieci dla Ziemi” z Torunia. Przedsięwzięcie polega na zbiórce 
odzieży używanej (ubrania, pościel, zasłony, pluszowe zabawki, paski, 
torebki oraz buty). Uczniowie wcześniej otrzymali ulotki informacyj-
ne dla rodziców oraz worki z nadrukiem instrukcji, a także  zostali 
poinformowani o założeniach i celach akcji. Szacuje się, że w Pol-
sce  na wysypiska śmieci trafia rocznie około 240 tys. ton odpadów 
tekstylnych.  Dzięki akcjom, sortowaniu, wtórnemu wprowadzaniu 
w obieg tekstyliów i recyklingowi liczba ta ulega stale zmniejszeniu. 
Jednocześnie szkoła zyskuje dodatkowy fundusz z odzysku surowców 
wtórnych. Zebrano 723, 32 kg odpadów tekstylnych, za co uzyskano 
361,66 zł. Klasa V a, która zebrała największą masę odzieży (125, 90 
kg) zdobyła nagrodę 100 zł.

 Dziękujemy rodzicom, którzy wspierają nasza akcję i przygotowują 
odzież na zbiórkę. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.
dziecidlaziemi.pl

Magdalena Fertsch

Turniej Legend
W celu utrwalenia wiadomości i sprawdzenia znajomości treści 

omawianych na lekcjach języka polskiego i historii legend, zorgani-
zowany został dla klas czwartych turniej. Uczniowie musieli sprostać 
wielu konkursowym zadaniom, do których przygotowywali się wcze-
śniej z wychowawcami. Dokonali wnikliwej interpretacji utworów, 
przygotowali scenki teatralne, stroje, rekwizyty i prace plastyczne do 

wybranych podań przydzielonych podczas losowania. Forma turnieju 
wiedzy mobilizuje do intensywnej pracy, integracji grupy, a także 
kształtuje postawę odpowiedzialności i zdyscyplinowania, które to 
założenia przyświecały organizatorom. Z całym przekonaniem można 
stwierdzić, że ta oryginalna lekcja nauki poprzez zabawę zakończyła 
się sukcesem, a laur pierwszeństwa zdobyła klasa IVa.

Barbara Surdyk

„Teraz Polska”
Pod takim hasłem w sobotę 3 marca 2012 odbył się w Witkowie VIII 

finał Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego. W konkursie 
wzięło udział 9 dwuosobowych reprezentacji z czterech powiatów: 
gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego. 

Tegoroczny konkurs wymagał szczegółowej wiedzy o Polsce. Oprócz 
części pisemnej składającej się z 10 zadań testowych organizatorzy 
przygotowali również część ustną, podczas której uczniowie rozpo-
znawali m.in. miasta, rzeki, jeziora, województwa i stroje ludowe. 

Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19

Rywalizacja przebiegała na bardzo wyrównanym poziomie. Naszą 
szkołę reprezentowali: Adam Graczyk i Daria Brykczyńska. Uczniowie 
zajęli II miejsce. Gratulujemy!

Konkurs przyrodniczy
Tegoroczny finał konkursu „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Pol-

ski”  podobnie jak w ubiegłym roku odbył się w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. uczestniczyło w nim 12 drużyn. Nasze gimnazjum repre-
zentowali: Patrycja Dudzińska, Kacper Konieczny, Edward Surdyk 
i Julia Wasylewicz. W klasyfikacji ogólnej drużyna zajęła 7 miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pod koniec marca uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodni-
czych, które odbędą się w  Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. 

Małgorzata Dudek

Zaproszenie
W czwartek, 17 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w hali Gimnazjum 

nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach rozpocznie się IV Rejo-
nowy Konkurs Gwary Poznańskiej, na który serdecznie zapraszamy 
wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki chcących posłuchać 
jak młodzież gimnazjalna „godo po naszymu”.

Organizatorzy konkursu

Posprzątaliśmy kawałek świata
Kilkunastoosobowa grupa nauczycieli naszego gimnazjum odpo-

wiedziała na apel organizatorów akcji „Sprzątanie świata” i po za-
kończonych lekcjach w czwartkowe popołudnie,12 kwietnia wyruszyła 
zbierać śmieci. Na stosunkowo niewielkim terenie za mostem na Małej 
Wełnie w lesie i przy polnej drodze do Potrzanowa uzbierało się aż 

dwadzieścia pięć 120-litrowych worków, w których przeważały szklane 
i plastykowe butelki po alkoholu. Wiele z nich na pewno przywieziono 
z domów, ale lwią część stanowiły śmieci po zorganizowanych tu im-
prezach na łonie natury. Wobec takiego stanu rzeczy budzi się wiele 
refleksji. Najważniejsza z nich to ta, jak ciągle jeszcze dużo przed nami 
do zrobienia w kwestii wychowania młodego pokolenia.

Iwona Migasiewicz

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci”

W listopadzie 2007 roku poprzez aklamację Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-

skiej, obchodzony od 1990 roku pod nieco inną nazwą, tj. jako Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Katynia.  O tej tragicznej rocznicy i jej bohaterach 
pamiętali skoccy gimnazjaliści wraz z nauczycielami  składając hołd, 
wiązankę kwiatów i znicze jak również odmawiając modlitwę „Wiecz-
ny odpoczynek” przy tablicy- pomniku na cmentarzu parafialnym. 
W okolicznościowym przemówieniu Krzysztof Migasiewicz w imieniu 

Skockiej Grupy „Katyń-Pamiętamy” przybliżył młodzieży najważniej-
sze fakty sprzed 72.lat oraz wymienił nazwiska zamordowanych, którzy 
z racji na miejsce urodzenia, zamieszkania bądź pracy byli związani 
z naszym miastem lub gminą. Na uroczystości tej obecni byli również 
krewni zamordowanych por. Aleksandra Baranowskiego i mjr. Alojze-
go Borasa: Sławomiła i Franciszek Baranowscy oraz Michał Kołpowski. 

Iwona Migasiewicz

Powitanie wiosny - w Łosińcu
16. 03. 2012 r. piątek w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie Od-

dział Łosiniec dzieci obchodziły pierwszy dzień wiosny. Przedszkolaki 
ubrane były na zielono. Nasze przedszkole zamieniło się w salon 
fryzjerski i kosmetyczny, paznokcie przybierały różne kolory tęczy, 
dziewczynki miały fryzurki na cebulki , a na głowach chłopców  „stawały 

jeże”. Na twarzach malowały się postacie z bajek, fruwały motylki, 
po słodkim poczęstunku każde z dzieci otrzymało kolorową kredę 
i na boisku przedszkolnym namalowały piękną tęczową łąkę. Dzieci 
pożegnały zimę a powitały wiosnę. Pogoda dopisała, słońce świeciło. 
Dzieci wróciły do domu z uśmiechem na twarzy.

Justyna Korczak-Sekowska i Monika Długa 

i w Jabłkowie
22 marca 2012 roku w naszym Przedszkolu świętowaliśmy nadejście 

wiosny. Obchody pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalen-
darz imprez i uroczystości przedszkolnych. Organizatorami imprezy 
w Jabłkowie były pani Magdalena Reis i pani Patrycja Widzińska. 

Dzieci z grup Pszczółek i Słoneczek z Przedszkola Publicznego 
w Jabłkowie wraz z wychowawczyniami postanowiły sprawdzić, czy 
wiosna rzeczywiście już do nas zawitała. O godzinie 11.00 dzieci ze-
brały się przed budynkiem przedszkola, aby wspólnie odbyć pochód 
po najbliższej okolicy, by przywitać nową porę roku - wiosnę. Kulmi-
nacyjnym punktem uroczystości był oczywiście pochód z Marzanną  
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i symboliczne "wypędzenie zimy" poprzez jej spalenie.
Dzieci kilka dni wcześniej wraz z pomocą wychowawców przygoto-

wały kolorowe stroje, transparenty oraz symboliczną kukłę. Podczas 

pochodu dzieci zaprezentowały swoje okrzyki na powitanie wiosny: „że-
gnaj zimo! witaj wiosno!”, a także grały na instrumentach muzycznych. 

Wszyscy wspaniale się bawili, wiwatowali, tańczyli i grali. Trzeba 
dodać, że pogoda w tym szczególnym dniu naprawdę nam sprzyjała. 
Niebo było błękitne i bezchmurne, słońce mocno grzało, a ptaki po-
wróciły z ciepłych krajów i można było je ponownie usłyszeć i zobaczyć.

Impreza stała się wspaniałą okazją do kultywowania tradycji szkol-
nych oraz integrowania się zespołów klasowych.

Patrycja Widzińska i Magdalena Reis 

oraz w Rejowcu 
Wszyscy pragnęliśmy wiosennej pogody, aby tę porę roku przywołać 

wszystkie dzieci ze szkoły ubrały się na zielono a przedszkolaki „wio-
sennie – kolorowo” lub za stworzenia które budzą się o tej porze roku. 
Każda z klas i grup miała do wykonania zadanie: plakaty o zmianach 

w przyrodzie, Marzannę a maluchy i zerówkowicze przygotowały pokaz 
mody, recytowały wiersze i śpiewały piosenkę o Marzannie. Uśmiechnięci 
i zadowoleni z dopisującej nam pogody udaliśmy się na pochód przega-
niający zimę i witaliśmy wesołymi okrzykami upragnioną Panią WIOSNĘ.

Anna Kądziela

Przykicał Zajączek 
do przedszkolaków - z Rejowca

4 kwietnia 2012 r. od samego rana było czuć atmosferę świąt wielka-
nocnych, Dzieci razem z paniami przygotowywały się do uroczystego 
śniadania. Był baranek z masła, chleb, jajka, szynka, kiełbasa, babka, 
przystrojone stoły, opowiadania o tradycjach i symboliczne pryskanie wodą. 
Dzieci z zapałem zajadały pyszne kanapki, które ozdabiały wyhodowaną 
w przedszkolu rzeżuchą. Jedzenie znikało w tempie błyskawicznym bo 
dzieci już nie mogły się doczekać ukrytych upominków od Zajączka.

Anna Kądziela

- z Jabłkowa 
Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy i niezwykle radosny czas spędzany 

w gronie rodzinnym. To czas zwiastujący odrodzenie i nadejście wiosny. 
Doskonale wiedzą o tym dzieci z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, 
które w środę 04 kwietnia 2012 r. zapoznały się z zwyczajami Świąt. 
Później zasiadły do wielkanocnego śniadanka, które dzisiejszego dnia 
wyglądało zupełnie inaczej. Dzięki hojności naszych Rodziców na stole 
nie zabrakło niczego. Pojawiły się tradycyjne  baranki z masła, jajka, 
wędliny, baby  i inne  smakołyki. Po świątecznym i sytym posiłku dzieci 
wyruszyły w poszukiwanie wielkanocnych upominków pozostawionych 
przez zajączka, w specjalnie przygotowanych do tego  koszyczkach.  
Tego dnia dzieci wracały do domu z wielkimi uśmiechami na twarzach. 

Magdalena Reis

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE W POTRZANOWIE
ul. Szkolna 1, 62-085 Skoki• www. npart.aq.pl

OFERTA NA ROK 2012/2013
Zapisy dzieci do przedszkola przyjmowane są także w trakcie roku 

szkolnego – w zależności od wolnych miejsc.
Ponieważ liczba dzieci, które mogą być przyjęte do przedszkola jest 

ograniczona w pierwszej kolejności przyjmowani będą chętni na:
1) przedszkole ***              2)  przedszkole **                 

Przedstawiamy do wyboru dwa pakiety:
Przedszkole ** (do 6 godz.)
Pobyt dziecka w przedszkolu maks. do godz. 14.00 – czesne 160 zł na miesiąc.   

W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową oraz uczest-
niczy w zajęciach dodatkowych takich jak:  rytmika - zajęcia umuzykalnia-
jące,  zajęcia plastyczno – techniczne, język angielski, zajęcia teatralno 
– językowe, słuchowiska bajkowo – muzyczne, gimnastyka korekcyjna 

Czesne pokrywa również zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory 
takie jak np. kredki, farby, bloki rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp. Po-
nadto w ramach czesnego dziecko uczestniczy we wszystkich imprezach 
przedszkolnych, wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi goścmi oraz 
co miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych. 

Przedszkole ***  (ponad 6 godz.)
Pobyt dziecka w przedszkolu maks. do godz. 17.00 – czesne 250 zł na 

miesiąc. W ramach czesnego dziecko realizuje podstawę programową 
oraz uczestniczy w zajęciach dodatkowych takich jak: rytmika - zajęcia 
umuzykalniające, zajęcia plastyczno – techniczne, język angielski, zaję-
cia teatralno – językowe, słuchowiska bajkowo – muzyczne, gimnastyka 
korekcyjna 

Czesne pokrywa również zaopatrzenie dziecka w potrzebne przybory 
takie jak np. kredki, farby, bloki rysunkowe i kolorowe, plastelinę itp. 

Ponadto w ramach czesnego dziecko uczestniczy we wszystkich impre-
zach przedszkolnych, wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi 
oraz co miesięcznych przedstawieniach teatralnych lub artystycznych. 
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAPISY DZIECI DO „ZERÓWKI”.  

Utworzenie oddziału uzależnione jest od ilości chętnych 
dzieci (min.12 osób).

Chcesz by twoje dziecko oprócz doskonałego przygotowa-
nia do rozpoczęcia nauki w szkole, rozwijało i budziło w so-
bie zamiłowanie do sztuki, a jednocześnie świetnie się przy 
tym bawiło, już dziś zapoznaj się z bogatą ofertą naszego 

przedszkola i zapisz swoje dziecko do „zerówki”.
WYŻYWIENIE - W zależności od długości pobytu dziecka w naszym 

przedszkolu oferujemy smaczne i zdrowe posiłki (kalorycznie ustawione 
przez dyplomowaną panią dietetyk) w następujących cenach  (koszt 
dzienny):  I i II śniadanie – 3 zł 

 obiad dwudaniowy (Karczma „Kołodziej”)  – 8 zł
 podwieczorek – 1 zł
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SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI 
„Żyję zdrowo i bezpiecznie”

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym podjęliśmy szereg 
zadań z zakresu profilaktyki zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa. 
Zadania zostały zrealizowane stosownie do potrzeb, a ich celem było 
stworzenie uczniom okazji do aktywnego gromadzenia różnych do-
świadczeń, które miały spowodować wzrost ich zdolności do radzenia 
sobie w sytuacjach życiowych.

Zrealizowanie zadania mieszczą się w obszarach:
Wdrażanie do życia w grupie w szkole.
Rozpoznawanie zagrożeń w szkole i poza nią.
Kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania się.
Motywowanie do dbałości o higienę osobistą.
Dbałość o właściwy rozwój fizyczny i poprawę postawy ciała.
Profilaktyka uzależnień. 
Podsumowaniem naszych działań był Szkolny Dzień Profilaktyki 

„Żyję zdrowo i bezpiecznie” zorganizowany we wszystkich naszych 
szkołach w dniu 4 kwietnia. Podczas imprezy uczniowie mieli okazję 
utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, 
w praktyczny sposób przedstawić zdobyte wiadomości z zakresu zdro-
wego odżywania, a także promować aktywność ruchową.

Joanna Tomczak

Niezwykły świat owadów wodnych
Owady stanowią najliczniejszą grupą zwierząt na świecie. Są różnej 

wielkości i zasiedlają wiele środowiska, od pustyń po wysokie góry. 

Podczas warsztatów entomologicznych, które odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Jabłkowie poznaliśmy owady żyjące w wodzie. W nie-
zwykły świat owadów wodnych wprowadził nas pan dr Marek Przewoź-
ny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek z życia owadów wodnych. 
Obejrzeliśmy m.in. narząd chwytny larwy ważki zwany maską, przyssaw-
kę pływaka, nogę pływną chrząszcza. Poznaliśmy „wodne modliszki” 
– płoszczycę i topielicę. Wiemy już jak odróżnić ważkę równoskrzydłą 
od różnoskrzydłej. Rozpoznajemy po stylu pływania pływaka i kałuż-
nicę. Pływak pływa „żabką”, a kałużnica „kraulem”. Czekamy już na 
kolejne spotkanie, tym razem w terenie. 

XV Poznański Festiwal Nauki 
i Sztuki

28 marca pojechaliśmy do Poznania na Wydział Biologii, gdzie od-
bywał się XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Celem festiwalu była 
popularyzacja nauki wśród ludzi, pokazanie, że wiedza jest dostępna 
dla każdego w każdym wieku. 

Wzięliśmy udział w różnych atrakcjach, m.in.: warsztaty, laboratoria, 

pokazy, wystawy, gry edukacyjne, konkursy, proponowanych przez 
pracowników naukowych i koła naukowe. Odwiedziliśmy „Domowe 
laboratorium”, w którym przeprowadzano doświadczenia z wykorzy-
staniem przedmiotów i składników znajdujących się w każdym domu. 
Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną „Witaj, Reksiu w na-
szej rodzinie! – czyli decyzja o posiadaniu psa”. Dzięki tej prezentacji 
dowiedzieliśmy się na przykład jak rozpoznać emocje psa lub w jakich 
dyscyplinach sportowych biorą udział psy. 

Najbardziej podobała nam się gra edukacyjna „Biologiczne biuro 
detektywistyczne”. Wcieliliśmy się w rolę detektywów, którzy poszukują 
włamywacza, mając do dyspozycji tylko ślady pozostawione na miejscu 
przestępstwa. Wielu wrażeń dostarczyło nam spotkanie z bezkręgow-
cami. Zobaczyliśmy największego ślimaka z rodzaju achatina, żyjącego 
w Afryce. Mogliśmy dokładnie obejrzeć takie owady,  jak: straszyki, 
patyczaki, modliszki, karaczany, a co najważniejsze, wziąć je do ręki.  

Ale to jeszcze nie koniec. Wykonaliśmy odlew tropu wybranego 
ssaka, obejrzeliśmy ciekawe wystawy oraz wzięliśmy udział w konkursie 
wiedzy przyrodniczej „Biozagadka”. Niestety, atrakcji było tak wiele, 
że zabrakło nam czasu, by skorzystać z całej przygotowanej na ten 
dzień oferty.

W poszukiwaniu wiosny
Rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar” stał się celem naszej wiosen-

nej wycieczki, która odbyła się  27 marca. Chcieliśmy zobaczyć jedno 
z nielicznych stanowisk w Wielkopolsce śnieżycy wiosennej, rośliny 
objętej w Polsce całkowitą ochroną gatunkową.  Wzrok każdej osoby 
wchodzącej do rezerwatu przykuwają piękne kobierce śnieżycy wio-
sennej o dzwonkowatych kwiatach barwy białej z żółtymi plamkami 
na szczycie. W rezerwacie oprócz śnieżycy wiosennej odnaleźliśmy 
także inne zwiastuny wiosny: przylaszczkę pospolitą, złoć żółtą oraz 
śledziennicę skrętolistną. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń, bogaci 
o nowe doświadczenia.

Kółko przyrodnicze „Młodzi Badacze Przyrody”

Żyj zdrowo i bezpiecznie
4 kwietnia w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edu-

kacyjne  TĘCZA obchodzono Szkolny Dzień Profilaktyki. Celem 
prowadzonych tego dnia zajęć było uświadomienie uczniom, w jaki 
sposób oni sami mogą zadbać o swe zdrowie i bezpieczeństwo. Odbyły 
się więc pogadanki poświęcone bezpieczeństwu na drodze, przestrze-
ganiu przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowemu wyposażeniu 
roweru lub motoroweru. W szkole w Jabłkowie spotkanie poświęcone 
temu zagadnieniu poprowadził policjant z Komendy Policji w Sko-
kach. Następnie przeprowadzono równolegle dwa konkursy. Klasy 
I-III miały za zadanie wykonać posiłek, który powinien być nie tylko 
smaczny, ale przede wszystkim pożywny i przygotowany ze składników 
bogatych w witaminy. Natomiast zadanie konkursowe dla klas IV- VI 
polegało na wykonaniu gazetki, której przyświecało hasło „Żyj zdrowo 
i bezpiecznie”. Jury, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie, 
wyłoniło zwycięskie klasy i obdarowało je prezentem w postaci smacz-
nych owoców. Zaangażowanie uczniów w wykonanie kanapek, sałatek 
owocowych i warzywnych, soków czy wreszcie gazetek profilaktycznych 
było ogromne. Pozostaje więc mieć nadzieję, że wiedza zdobyta podczas 
Szkolnego Dnia Profilaktyki znajdzie swe odzwierciedlenie w prawidło-
wych nawykach żywieniowych dzieci i trosce o bezpieczeństwo własne 
oraz innych osób.   

Lidia Błachowiak

Zaproszenie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rejowcu

Zaprasza na
„FESTYN RODZINNY”

26 maja 2012r. (sobota), godz. 15:00
przy świetlicy w Rejowcu.



23

Kamień węgielny pod jego budowę zło-
żono 17 czerwca 1855 roku, a samą budowę 
ukończono w rekordowym czasie, bo już 
14 grudnia 1856 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie świątyni i odprawiono w niej 
pierwsze nabożeństwo. 

Całkowity koszt budowy wyniósł około 
30.500 ówczesnych marek, a pieniądze na 
ten cel ofiarowali: Stowarzyszenie im. Gu-
stawa Adolfa, król Fryderyk Wilhelm IV, Na-
czelny Prezes Rejencji Poznańskiej Eugen 
von Puttkamer oraz osoby prywatne, w tym: 
von Winterfeld, von Dziembowski i Kudler.

Zbudowany, podobnie jak ówczesne 
budynki urzędowe państwa pruskiego z so-
lidnej czerwonej cegły i wyposażony w dwu-
kondygnacyjną czworokątną, zakończoną 
ostrosłupem wieżę kościół był najwyższą bu-
dowlą w mieście. Z okien jego wieży rozpo-
ścierał się widok nie tylko na całe Skoki, ale 
i na okoliczne miejscowości. Jednonawową 
bryłę kościoła pokrywał dwuspadowy, kryty 
łupkiem dach a wieżę blacha miedziana. Na 
pierwszej kondygnacji wieży znajdował się 
mechanizm zegara, którego tarcze wskazy-
wały czas na cztery strony świata. 

Główne wejście do kościoła prowadziło 
pod wieżą. Parter wieży stanowił kruchtę, 
z której na wprost wchodziło się do za-
kończonej zwężonym prezbiterium  nawy 
kościoła, a dwoma wejściami bocznymi na 
chór i na biegnące wzdłuż ścian bocznych, 
wsparte na drewnianych filarach loże. Na 
chórze istniały obecnie wchodzące na wy-

posarzenie kościoła pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa organy. 

Do roku 1945 przy kościele działał mie-
szany zespół śpiewaczy, którego członkami 
byli mieszkańcy Skoków i okolicznych wsi. 
O życie duchowe swych współwyznawców 
w latach 1938-1945 troszczył się pastor 
Paul Rakette, którego wspomagała siostra 
zakonna Emma Roman, która posługę ko-
ścielną umiejętnie łączyła z pracą siostry 
pielęgniarki i pracą tą, szczególnie ko-
rzystnie zapisała się w pamięci wszystkich 
ówczesnych mieszkańców miasta i gminy. 

W roku 1945 opuszczony w rezultacie 
działań wojennych przez społeczność 
ewangelicką kościół przeszedł we władanie 
parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem 
św. Mikołaja Biskupa i stał się jej kościołem 
pomocniczym. Od tego czasu przechodził 
różne dzieje. Z początku wykorzystywany 
intensywnie w czasie przeprowadzanych 
prac remontowych w kościele parafialnym – 
odbywały się tu msze święte i nabożeństwa 
wieczorne oraz nauka religii łącznie z przy-
gotowaniem dzieci do Pierwszej Komunii 
Świętej. Z czasem stał się obiektem mało 
użytkowanym, a jego utrzymanie było zbyt 
kosztowne dla ubogiej parafii. W rezultacie 
pod koniec lat 50-tych ówczesny proboszcz 
ks. Wiktor Joachimczak przekazał go admi-
nistracji państwowej. 

Nieużytkowany, położony na uboczu 
obiekt ulegał dewastacji, a w następnych 
latach był kolejno wydzierżawiany i użytko-
wany na magazyn przez Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Handlu Obuwiem w Poznaniu 
oraz przez Gminną Spółdzielnię Samopo-
moc Chłopska w Skokach. Nic w tym czasie 
nie wskazywało też na to, że ponownie może 
stać się miejscem kultu. Dlatego by pozbawić 
go znamion wyglądu świątyni w roku 1972 
zburzono jego wieżę. 

Sytuacja ta  zmieniła się na początku 
lat 80-tych, gdy w rezultacie porozumienia 
między ówczesnym proboszczem, księdzem 
Michałem Łabiakiem, a Naczelnikiem 
Miasta i Gminy Bogdanem Patelskim 
skocka parafia zdecydowała się ponownie 
przejąć budynek kościoła. Po sfinalizowaniu 
formalności prawnych parafianie pod prze-
wodnictwem proboszcza rozpoczęli remont 
obiektu. Wykonując nowe pokrycie dachu 

kOŚCiÓł Pw. ŚwiĘtYCH aPOstOłÓw 
PiOtra i Pawła w skOkaCH

Poznaj swoją gminę!

Wznoszący się na wzgórzu przy ulicy Parkowej w Sko-
kach kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła do 
1945 roku pozostawał świątynią chrześcijan wyznania 
ewangelickiego. 

oraz szereg prac remontowych wewnątrz 
kościoła, kładąc między innymi płyty wió-
rowe na posadzkę betonową i wyposażając 
obiekt w nowe ławki, zachowano kolorystykę 
wnętrza i skromny wystrój dawnej świątyni 
ewangelickiej. Teraz też, w miejsce usuniętej 
wcześniej wieży wykonano nową, zwieńczo-
ną krzyżem konstrukcję metalową, którą 
widzimy do dzisiaj.

Tym sposobem obiektowi ponownie 
przywrócono pierwotne przeznaczenie, a po 
poświęceniu w 1985 roku odprawiono w nim 
pierwszą po latach mszę świętą.  Jednak 
kościół nadal wykorzystywany był spora-
dycznie, a msze święte odprawiano w nim 
okazjonalnie, w uroczystość Świętych Piotra 
i Pawła oraz w miesiącach letnich. 

Zmiana nastąpiła w roku 2005, gdy 
w związku z rozpoczętym remontem kościoła 
pw. Św. Mikołaja Biskupa, kościół pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła przejął funk-
cję kościoła parafialnego i w nim głównie, do 
Świąt Wielkanocnych 2012 roku, tj. do czasu 
zakończenia remontu kościoła parafialnego, 
toczyło sią życie duchowe skockiej parafii. 

Obecnie kościół pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła powrócił do roli kościoła 
pomocniczego. 

Edmund Lubawy
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wesOłe Misie
Stowarzyszenie działa na terenie gminy 

Skoki realizując cele i zadania wynikające ze 
statutu m.in.:
- niesienie pomocy moralnej, materialnej 

i prawnej,
- organizowanie wycieczek, wypoczynku let-

niego,
- organizowanie imprez kulturalno-oświato-

wych i rekreacyjnych.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności 

gospodarczej, nie posiada majątku w związku 
z tym środki materialne na realizację celów 
pozyskuje z dotacji przyznanych od Fundacji, 
z urzędu Gminy, PFRON oraz darowizn. Sto-
warzyszenie posiada konto bankowe w Banku 
Spółdzielczym w Gnieźnie oddz. Skoki  74 9065 
0006 0040 0400 0996 0001

Prezesem Stowarzyszenia jest p. Alicja 
Nowak, wiceprezesem p. Barbara Frąckowiak 
– w zastępstwie funkcję tą pełni p. Danuta 
Urbanowicz, sekretarzem p. Zofia Auguściń-
ska, skarbnikiem p. Renata Kopydłowska. 
W naszych przedsięwzięciach wspiera nas 
duchowo wikariusz skockiej parafii ks. Ra-
fał Chmielewicz.

W roku 2011 realizując działalność statutową 
wykonano następujące zadania:

Dnia 4 marca 2011 roku w Sali OSP w Sko-
kach odbył się bal karnawałowy dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie i OPS Skoki. Odbyła się 
loteria, a wśród nagród kusiły zabawki, słody-
cze, albumy, przybory szkolne, gry oraz artykuły 
sportowe ofiarowane przez: państwa Arletę 
i Andrzeja Pilaczyńskich, panią Beatę Pytlińską, 
ciasto ufundowane przez Piekarnie „Emka” 
pana  Krzysztofa Migasiewicza oraz cukiernię 
państwa Janki i Jana Dziurki, a także artykuły 
spożywcze pana Piotra Dziekana. Do funda-
torów nagród loterii należeli także: Burmistrz 
Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Małgorzata Szpendowska - Wy-
legalska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Robert Rogaliński.

Dnia 19 maja wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej zorganizowaliśmy „Piknik Majowy” 
dla osób niepełnosprawnych w parku przy ul. 
Wągrowieckiej. Na pikniku oprócz koszyków ze 
słodkościami, uczestnikom zaserwowano pysz-
ną grochówkę harcerską, którą przygotował p. 
Marek Urbanowicz. Za pomoc w organizacji 
dziękujemy: p. P. Dziekanowi, p. A. Pilaczyń-
skiemu, p. M. Jarzembowskiemu,  p. G. Mar-
ciniakowi, p. M. Urbanowiczowi, p. G. Bałażyk 
oraz PWSSP za udostępnienie terenu parku.

28.05.2011 wzięliśmy udział w Pikniku dla 
Oli zorganizowanym przez Komitet „Sławica 
dla Oli 2011”, gdzie zbierano pieniądze na 

leczenie i rehabilitację oraz niezbędny sprzęt. 
Nasz udział możliwy był dzięki Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki Tadeuszowi Kłosowi, 
który udostępnił autobus.

01.06.2011 z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy 
zaproszeni do Bliżyc na piknik zorganizowany 
przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”.

09.06.2011 – Turniej Bocci - Organizatorami 
byli : Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Skokach oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych ,,Wesołe Misie" w 
Skokach. Spotkanie uatrakcyjnili nagrodami, 
upominkami i poczęstunkiem: 

Prezes Sportowego Stowarzyszenia In-
walidów ,,START",  Dyrektor Gimnazjum 
w Skokach, Burmistrz Miasta i Gminy w Sko-
kach, państwo  Iwona i Krzysztof Migasiewicz,  
p. Andrzej i Arleta Pilaczyńscy, p. Justyna 
i Radosław Kujawa, p. Ewa Rybicka, p. K. 
A. Lisieccy, p. Milena i Bartłomiej Lahuta, p. 
Katarzyna i Piotr Janka. Organizacyjnie wsparli 

nas: Dyrektor Gimnazjum Wiesław Sierzchuła, 
p. Hanna Węglewska, p. Ilona Węglewska, p.  
Elżbieta Chojnacka, p. Anna Dorawa, p. Pau-
lina Kmieć, p. Danuta Urbanowicz, p. Monika 
Bajserowicz, rodzice i członkowie Stowarzysze-
nia ,,Wesołe Misie".  

W dniach 23-25.06.2011 odbyła się wycieczka 
Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych do Ustronia Morskiego. Wyjazd 
dofinansował Urząd Miasta i Gminy Skoki. Po-
zostałą część pieniędzy potrzebnych na zapłace-
nie autokaru i atrakcji dla dzieci otrzymano ze 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz 
prywatnych sponsorów: p. Hanny Gąsowskiej 
- Fundacja Wspierania Rozwoju Ruchowego 
„Pomóż nam chodzić”, państwa M. L. Sapieja, 
państwa K.W Wojciechowskich, państwa A. 
M. Deminiak, państwa E.M. Rosik, p. M. A. 
Skarupa,  YORK sp. z o.o Bolechowo.

W dniu 05.07.2011 część młodzieży niepełno-

sprawnej naszego Stowarzyszenia miała okazję 
uczestniczyć w wyprawie po skarb do Parku 
Rekreacyjnego „Nenufar Club” w Kościanie.  
W wyprawie mogliśmy uczestniczyć dzięki 
Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Skokach.

26 sierpnia 2011 spotkaliśmy się na Turnieju 
Bocci w hali Gimnazjum w Skokach. Turniej 
ten finansowany był z dotacji PFRON.

W dniu 12.09.2011 odbyła się wycieczka piel-
grzymkowa do Rokitna. Została zorganizowana 
i zasponsorowana przez p. Danutę Bień.

02.10.2011 uczestniczyliśmy w „Święcie 
Latawca”, które odbyło się w Wągrowcu na 
terenie Parku 600-lecia. Po konkursie nasza 
młodzież wzięła udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród ufundowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Wągrowcu. Wyróżnieniem za 
coroczny udział w „Święcie Latawca” była 
dla nas nagroda specjalna ufundowana przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Wągrowcu.  

Grudniowe spotkanie Stowarzyszenia odbyło 
się w sobotę 3 grudnia. Tradycyjnie rozpoczęło 
się Mszą Świętą, potem udaliśmy się na spotka-
nie z Mikołajem, który obdarował naszą mło-
dzież paczkami, ufundowanymi przez p. Hannę 
Gąsowską - Fundacja Wspierania Rozwoju 
Ruchowego „Pomóż nam chodzić”. Dodat-
kową niespodzianką były paczki ufundowane 
przez Państwa Elżbietę i Rafała Chojnackich.

21.12.2011 uczestniczyliśmy w przygotowanej 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 
Wigilii dla dzieci, młodzieży i osób niepeł-
nosprawnych z terenu miasta i gminy Skoki. 
Wszyscy zaproszeni otrzymali od Gwiazdora 
upominki ufundowane przez Pana Burmistrza 
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Tradycją są comiesięczne spotkania na 
Mszy św. Organizowane przez p. Danutę Bień. 
Po Mszy spotykamy się przy kawie i ciastku 
przygotowanym przez p. Elżbietę Kamińską, 
p. Honoratę Kiszka, p.  Dorotę Kucner i p. 
Henrykę Szymkowiak.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy 
przekazać p. Halinie Modrak oraz obsłudze 
sklepu „Bystry” za niezawodne wspieranie 
naszych zadań.

W imprezach takich jak: Boccia, Bal karna-
wałowy wspomagały nas swoim czasem i przy-
gotowaniem słodkiego poczęstunku panie: 
Maria Piotr-Malinowska, Elżbieta Berendt, 
Małgorzata Zrobczyńska, Halina Modrak, 
Anna Urbanowicz, Renata Kopydłowska, Emi-
lia Michalak, Jolanta Sawińska, Danuta Mich, 
Lilla Trąbka, Barbara Frąckowiak.

Przed nami kolejne zadania. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek 
sposób wspomóc młodzież niepełnosprawną 
naszego Stowarzyszenia.

Alicja Nowak

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” jest organizacją zrzeszającą osoby 
niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów i przyjaciół. 

Fot. archiwum


