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Koncert pełen wzruszeń

CZYLI JUBILEUSZ 20-LECIA GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI
Jubileuszowy Koncert „Skoczki dla Skoków” zgromadził w hali Gimnazjum ponad 300 osobową publiczność. Wśród uczestników znaleźli się głównie rodzice artystycznych dzieci, absolwenci Zespołu, mieszkańcy
– miłośnicy Grupy i skoczkowi sympatycy spoza gminy Skoki.
To było przepiękne widowisko w wykonaniu, i w przygotowaniu skockich artystów. Popołudnie 25 maja pozostanie w pamięci uczestników jako
niezwykle wzruszające przeżycie, doskonała produkcja, idealnie przygotowany scenariusz, wzorowe wykonanie utworów wokalnych i tanecznych.
Jeśli ktoś powie, że przesadzam to odpowiem: nie mili Państwo. Nie ma krzty przesady w powyższym opisie.
Mówimy przecież o nich
amatorzy. A tymczasem
dzieci – Skoczki na scenie
przypominającej plac zabaw pokazały klasę godną
zawodowców. Kilkakrotnie
każde z nich w ciągu minuty zmieniało strój. Tremę
oswoiły tak jak czworonogi,
o których śpiewały. Piosenkę „Kapelusze mają duszę”
wytańczyły z gracją godną
„chapeau bas”. Zaczarowały czarami- marami,
piękną barwą głosów pokolorowały utwór „Tęcza,
tęcza…”, spowodowały , że
wzeszło słońce i rozbawiły
charakterystycznym dla
Skoczków „bum cyk cyk
bajerek bum”. Martyna
i wyśpiewane przez nią „Co
powie tata” przywołała
cudowne wspomnienia
z naszych lat najmłodszych,
Kacper wywołał gęsią
skórkę i wzbudził mnóstwo pozytywnych emocji
w oryginalnym wykonaniu
„Przeżyj to sam”, a Julka w „Deszczowym rock
and blues” dała głosowego
czadu jak nigdy dotąd.
Daria jak zwykle przesympatycznie zaśpiewała
o kolorowych dzieciach
a Ada wzbudziła śpiewająco apetyt na coś słodkiego
w piosence „Ciastka”.
Dokończenie na str. 2
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delegacja braci
kurkowych w tulcach

Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach
w składzie: Halina Wojciechowska, Stanisław Grzegorzewski i Jan Kamiński w niedzielę, 16 maja 2013r.
uczestniczyła w X Pielgrzymce Mężczyzn do Sanktuarium
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach.

Koncelebrowanej mszy świętej stanowiącej główny punkt uroczystości przewodniczył i homilię do zgromadzonych wygłosił Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Poznański
Stanisław Gądecki. Dla Metropolity Poznańskiego tulecka uroczystość
miała wyjątkowy charakter bo wiązała się z 40- tą rocznicą Jego Święceń Kapłańskich, dlatego posłużyła mu też do dziękowania Bogu za
czterdzieści lat posługi kapłańskiej.
Stanisław Grzegorzewski

Dokończenie ze str. 1

Po spontanicznym tanecznym pokazie najmłodszych dzieci publiczność niemalże poderwały z miejsc Skoczki z najdłuższym stażem. Maria,
Małgosia i siostry Iwona i Małgosia błysnęły najpierw strojami, a chwilę
później zaśpiewaniem tak pięknym, że aż łzy radości i wzruszenia mieszały się i niewielu mogło zapanować nad ich powstrzymaniem.
Łzy tego popołudnia płynęły nie raz i nie dwa, ale co najmniej kilka
razy. Rekordy należały do prowadzącej koncert Alicji. Nie ma się co
dziwić niezwykle wrażliwej skoczkowej absolwentce wszak opowiadała
o miejscach i wydarzeniach wyjątkowych dla Skoczków. Wspominała
podróż do Włoch i audiencję u Ojca Świętego Jana Pawła II, inne liczne wyjazdy i przeżycia, radosne, i smutne chwile. Jako konferansjerka
zdobyła uznanie za otwartość i kobiecy wdzięk. Profesjonalizm z każdym
wypowiedzianym słowem dało się zauważyć u towarzyszącego Alicji
prowadzącego koncert Jacka. Niektórzy mówią, że jak Orzech albo
Kamel. A ja powiem, że Kamel jak Dukszta.
Skoczkom dziękowali i życzenia przekazali: Tadeusz Kłos Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki, Jadwiga Ranke pierwsza Dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Skokach, Antoni Wiśniewski z Emeryckim
Zespołem Śpiewaczym „Harfa”, Wiesław Sierzchuła Dyrektor Gimnazjum w Skokach, Jolanta Czepek Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Skokach i Jarosław Berendt Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
Wśród publiczności podzielone zostały dwa torty. Jeden od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki drugi dla Skoczków od Jarosława Berendta.
Sto lat zaintonował Antoni Wiśniewski a dalej już cała sala śpiewała
z instruktorem Skoczków w latach 1993-1996.
Mieczysław Jarzembowski. Twórca Zespołu w 1993 i jego instruktor
do 2010 roku. Główny Bohater Jubileuszowej soboty. To Jemu właśnie Skoczki zawdzięczają najwięcej. „Mieciu” stworzył jako pierwszy
w małych Skokach artystyczny wielki świat. Dał radość śpiewania, możliwość rozwijania pasji, zintegrował grupę i zaraził amatorskim ruchem
artystycznym wielu dorosłych. I chociaż współpraca z Mieciem nie
należy do łatwej to w momentach ważnych dla Zespołu każdy kto czuje
przysłowiowego bluesa pomaga i wspiera pana Mieczysława. Kolegium
Redakcyjne Głosu Wągrowieckiego przyznało Nagrodę Pracy Organicznej ZŁOTY LIŚĆ 2013 Mieczysławowi Jarzembowskiemu. Nagrodą tą
Głos honoruje jeden raz w roku ludzi „przeciętnych za nieprzeciętność,
zwykłych za niezwykłość”. Gratulujemy.
Gala Jubileuszowa nie udałaby się gdyby nie zaangażowanie obecnych
pań instruktorów. Małgorzata Wiśniewska uczy dzieci śpiewać. Katarzyna Kędziora-Dukszta przygotowuje układy choreograficzne. Obie
panie są sprawczyniami wielkiego dzieła, które nazwaliśmy Koncertem
Skoczki dla Skoków.
Panie, Panowie wystąpili dla Państwa:
• dzieci - Skoczki w składzie: Julia Dereżyńska, Agnieszka Pietrzak,
Daria Dereżyńska, Franciszek Dukszta, Kamila Przywarska, Paulina
Kawczyńska, Maja Kucz, Adrianna Będziecha, Kacper Kujawa, Anita
Łukaszewska, Martyna Frąckowiak, Gabriela Mistrzak, Wiktoria Markwitz, Alicja Majchrzak, Mateusz Kulus, Anita Brzezińska, Wiktoria
Siódmiak, Oliwia Fredrych, Oliwia Łączyńska, Marianna Dukszta,
Martyna Kubiak, Mateusz Kamiński – wspomagający Skoczek, Joanna
Bryszak, Aleksandra Cibail, Amelia Glapa, Zofia Herot, Łucja Janus,
Kamil Kamiński, Matylda Kłosowska, Olga Kujawa, Marianna Lachuta,
Aleksandra Markiewicz, Anna Pol, Amelia Sroczyńska, Wiktoria Stachowiak, Wiktoria Szczepaniak, Tomasz Teofilewski, Zofia Teofilewska,
Nikola Jaroć.
• dorosłe Skoczki w składzie: Małgorzata Wiśniewska, Maria Meller,
Iwona Przybylska, Małgorzata Przybylska
• konferansjerzy: Alicja Meller-Kukurenda i Jacek Dukszta
• instruktorzy: Katarzyna Kędziora-Dukszta i Małgorzata Wiśniewska
• Bartek Wiśniewski – wizualizacja zdjęć Skoczków
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu
koncertu, publiczności i mediom dziękuję w imieniu Organizatora.
Z okazji Jubileuszu Biblioteka w Skokach wydała płytę z utworami
w wykonani Grupy Artystycznej Skoczki. Istnieje możliwość zakupu
krążka w cenie 12 zł.
Elżbieta Skrzypczak
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BEZPŁATNE BADANIA

w ramach profilaktyki nowotworowej
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi:
Szymkowiak Filip 08.05.2013 r.
Daniluk Paweł Anatol 07.05.2013 r.
Tomkowiak Maja Zofia 16.05.2013 r.
Tomczak Dominik 04.05.2013 r.
Lipiński Brajan Szymon 18.05.2013 r.
Rybarczyk Blanka 02.05.2013 r.
Pinkowski Marcin 21.05.2013 r.
Omyła Sebastian 24.05.2013 r.
Patelski Józef 22.05.2013 r.
Zientek Alicja 22.05.2013 r.
Baniecki Krystian 02.05.2013 r.
Dereziński Damian Sebastian 20.05.2013 r.
Fertsch Alicja 25.05.2013 r.
Sobczak Zuzanna 04.06.2013 r.
Cieślik Gaja Michalina 27.05.2013 r.
Kiszka Zuzanna 05.06.2013 r.
Dudek Zofia 11.06.2013 r.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Białachowski Marcin i Łukowska Malwina Maria
Kędziora Grzegorz i Dąbrowska Justyna
Wysocki Adam i Charzyńska Agnieszka Anna
Pawlicki Marcin Radosław i Wojciechowska Lilianna Anna
Bąkowski Wiesław Józef i Wieszczecińska Joanna
Mantaj Paweł i Stochaj Magdalena Małgorzata
Rakowski Damian i Kucuk Agata Anna
Zaleśkiewicz Radosław Grzegorz i Koperska Natalia Maria
Miczyński Waldemar i Błachowiak Lidia Anna
Meller Grzegorz Andrzej i Frysiak Joanna
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego
lekarza rodzinnego.
Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego!!!

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Witecki Ryszard Antoni ur. 1948r. – Antoniewo zm. 15.05.2013 r.
Burzyńska Zofia ur. 1926 r. – Rejowiec zm. 09.05.2013 r.
Hekiert Marian ur. 1927 r. – Jagniewice zm. 08.05.2013 r.
Portała Aurelia Zofia ur. 1970 r.- Skoki zm. 15.05.2013 r.
Kaniewska Wanda Zofia ur. 1934 r. - Skoki zm. 22.05.2013 r.
Kasprzyk Regina ur. 1935 r.- Jabłkowo zm. 24.05.2013 r.
Szczerska Katarzyna ur. 1963 r. – Skoki zm. 26.05.2013 r.
Goździejewska Marianna ur. 1925 r. – Dzwonowo Leśne zm. 31.05.2013 r.
Wołkow Adam ur. 1990 r. – Skoki zm. 07.06.2013 r.
Dokuczał Krystyna ur. 1928 r. – Rejowiec 19.06.2013 r.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2013 roku
upłynął termin płatności II raty podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.
Termin płatności III raty w/w podatków przypada 15 września 2013 roku.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

dnia 17 lipca 2013 r. o godz. 12:30
w Bibliotece Publicznej w Skokach

przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50
lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu: 22 lipca 2013 r.

pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki
nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział
mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobierania krwi:
Biblioteka Publiczna w Skokach od godz. 9:00 do 13:00
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki
z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!!
Zapisy na badania przyjmuje:
Katarzyna Przybysz telefonicznie pod numerem 61 8925 811,
bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 7.

Godziny przyjmowania mieszkańców
objętych Projektem pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
przez Koordynatorów Gminnych w urzędach

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, iż od dnia
4 marca 2013 roku uruchomiona została w urzędach gmin objętych
Projektem kanalizacji Informacja dla mieszkańców Gminy.
W Gminie Skoki, informacji udzielać będzie Koordynator Gminny
w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:00
w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej,
pokój nr 15, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach.

Telefony kontaktowe: 61 89 25 805 albo 61 89 25 804,
e-mail: inwestycje@skoki.nowoczesnagmina.pl

POLICZ NASZE BOĆKI

Na terenie naszej gminy znajduje się kilkanaście gniazd tych
uroczych ptaków, dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia
udziału w konkursie „Policz nasze Boćki”. Tym samym pomogą nam
Państwo poznać rzeczywistą ilość gniazd i liczebność tych ptaków
na terenie naszej gminy. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy
wypełnić kartę obserwacji i odesłać e-mailem k.stefaniak@skoki.
nowoczesnagmina.pl lub pocztą zwykłą na adres Gminy Skoki: Karolina Stefaniak, Urząd Miasta i Gminy, ul. Ciastowicza 11, 62-085
Skoki do końca lipca.
Karta dostępna na stronie www.gmina-skoki.pl
W odniesieniu do każdego gniazda będą zbierane takie informacje,
jak: umiejscowienie gniazda, ilość młodych (liczenie odbywa się wtedy
kiedy widać już wyraźnie młode w gnieździe), adres najbliższej posesji,
miejscowość oraz nazwisko kontrolującego.
Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody książkowe.
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KOMUNIKAT !
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach informuje, że odbiór
odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skoki
w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013r.
Zgodnie z wygranym przetargiem prowadzić będzie
SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać
od 1 lipca 2013 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub
przelewem na konto o numerze: 81 1020 3903 0000 1502 0011 8935.
Przelewy bankowe należy tytułować w następujący sposób:
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc(e)…….”
podając dodatkowo za jakie miesiące uiszczana jest oplata oraz
imię i nazwisko oraz adres nieruchomości bądź nr geodezyjny działki.
Poniżej przypominamy wysokości oraz terminy opłat za odbiór
odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie na
nieruchomościach ZAMIESZKAŁYCH:

Rodzaj
gospodarstwa
domowego

Opłata
miesięczna:

Opłata
kwartalna:
do 25 stycznia,
25 kwietnia,
25 lipca,
25 października

do 25 każdego miesiąca

REMONDIS Sanitech Poznań
Sp. z o.o. O/ Wągrowiec

POJEMNIKI NA ODPADY

W związku z faktem, że firmy zajmujące się odbiorem odpadów
komunalnych rozpoczęły odbieranie pojemników przypominamy właścicielom nieruchomości, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012
poz. 391 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady
komunalne należy do ich obowiązków.
Co oznacza, że właściciele nieruchomości powinni zakupić pojemniki.

UWAGA

Istnieje możliwość dzierżawy pojemników od firmy
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
O/Wągrowiec.

Opłata
półroczna:
do 25 stycznia i
25 lipca

Ceny miesięcznej dzierżawy pojemników.

Jednoosobowe

19,00 zł

57,00 zł

114,00 zł

2-3 osobowe

29,00 zł

87,00 zł

174,00 zł

4-5 osobowe

39,00 zł

117,00 zł

234,00 zł

6 osobowe

49,00 zł

147,00 zł

294,00 zł

więcej niż 6 –
cio osobowe

49,00+1 zł za
każdą kolejną
osobę

147+3 zł za
każdą kolejną
osobę

294,00 zł +6
zł za każdą
kolejną osobę

60l

120l

240l

1100l

kontener 7m3

2,71 zł

3,08 zł

3,69 zł

13,16 zł

118,70 zł

Osoby chętne do skorzystania z oferty dzierżawy mogą zgłaszać
zapotrzebowanie na numer telefonu 67 26 21 321.
Podstawą dzierżawy będzie umowa zawarta pomiędzy właścicielem
nieruchomości a firmą REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. O/
Wągrowiec.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI
Rodzaj odpadu
surowca

Dzień
tygodnia

2013 rok
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zmieszane odpady
komunalne

12 i 26

9 i 23

6 i 20

4 i 18

2 (sobota)
za 1XI, 15
i 29

13 i 27

Szkło

12

9

6

4

15

13

Tworzywa sztuczne,
metal, opakowania
wielomateriałowe,
papier i tektura

26

23

20

18

29

27

10 i 24

7 i 21

4 i 18

2 i 30

27

28
(sobota)
za 26XII

piątek

Odpady
biodegradowalne

środa
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ARiMR przyjmuje wnioski
o wsparcie na posadzenie lasu

Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 20 czerwca 2013 r) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę ok. 650 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 900 - 920 zł/t.
Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż paszowych (trudno
sprzedać) w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do
850 - 900 zł/tona, pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień na paszę w cenie do
700 zł/tona. Do ceny doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie: pszenżyto, jęczmień 42 - 48 zł, pszenica do 55 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne
„stare” 0,60 - 1,0 zł, młode ok. 2,5 zł za 1 kg. Ceny warzyw: marchew,
cebula, cz. buraczki ok. 1,50 zł/kg, pietruszka do 6 zł, seler do 5 zł,
ogórki do 4,50 zł/kg, pomidory krajowe 4,00 - 5,50 zł/kg. Truskawki
3,5 – 5,0 zł/kg. Jaja kurze do 0,50 zł/szt.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 20 czerwca 2013) – średnio 5,30 zł/
kg plus VAT. Maciory ok. 3,80 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 320 – 360 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ponad
10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki
około 6,50 - 7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,50 zł/kg, krowy 3,50
do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,90 - 1,15 zł/
litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 20 czerwca 2013 r.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa do 1450 (rok temu 1430) zł/t,
Mocznik ok. 1750 (rok temu 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1795 zł/t
(rok temu 1925) , Polifoska „4” do 2000 zł/tona, Lubofoska „4” ok.
1140 zł/t. Otręby pszenne ok. 700 - 870 zł/tona. Śruta sojowa do 2450
zł/t – rok temu max. 2050 zł/t, śruta rzepakowa do 1400 zł/tona – rok
temu ok. 1250 zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,45
zł/litr. Rok temu była cena ok. 5,70 zł/litr.
Inne wiadomości
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 950 zł,
żyto średnio 920 zł za 1 tonę, pszenżyto 870 zł/t, jęczmień był w cenie
ok. 900 zł za tonę. Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 5,20
zł/kg. W Polsce nadal jest najniższy od wielu, wielu lat stan pogłowia
trzody chlewnej. Według rolników główną przyczyną tego jest niska
opłacalność chowu tuczników. Podobne jak rok temu są ceny śruty
rzepakowej, koncentratów paszowych, otrąb, nawozów. Wyższa cena
śruty sojowej, niższa niż rok temu jest cena oleju napędowego. Ogólnie
na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjają zasiewom. Dobrze, że omijały nas „huraganowe burze”. Jeżeli będą w najbliższych
dniach równomierne i spokojne deszcze to jest szansa na należyte
plony. Już teraz można zauważyć w skupie pewien spadek cen zbóż.
Są nawet problemy aby sprzedać zapasy zboża z 2012 roku. Obecnie
rolnicy winni obserwować zasiewy zbóż i w przypadku wystąpienia
chorób grzybowych (mączniaka) lub „skrzypionki” (w zbożach jarych)
stosować środki ochrony roślin. Na wielu uprawach zbóż ozimych występuje zachwaszczenie „miotłą zbożową” – głównie tam gdzie nie była
zwalczana opryskami. Będzie niższy plon zboża. W bieżącym roku jest
zasiane więcej kukurydzy na ziarno niż w dawnych latach.
Wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” kupionego jesienią
2012 r oraz wiosną 2013 rolnicy mogli składać w ARR do 25 czerwca
2013 r. Dopłata do zbóż to 100 zł/ha, łubinu, peluszki to 160 zł/ha, a do
sadzeniaków 500 złotych na 1 hektar. Szkoda, jeżeli ktoś z rolników
nie wykorzystał takiej dopłaty. Od 13 czerwca br. mamy pewne zmiany
w dopłatach do materiału siewnego – głównie dotyczą żyta ozimego,
uprawy soi na ziarno.
Uwaga – do 31 lipca br. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o dopłatę do „zalesiania” gruntów rolnych. Jest
to szansa dla rolników gospodarujących na słabych glebach. Więcej
informacji u doradcy.
Skoki, 20 czerwca 2013 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych
niż rolne”. W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31
lipca w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
i jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na
słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub
np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się
to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na
takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia
finansowego z ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy
finansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy,
jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik
zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.
Więcej informacji: Biuro Powiatowe ARiMR w Wągrowcu, ul. Grunwaldzka 30, 62-100 Wągrowiec, Tel: 67 26 89 129.

JEZIORO MACIEJAK
ZARYBIONO WĘGORZEM!!!

Po chudych latach w zarybieniu naszych wód w raz z nastaniem
nowego właściciela stawów hodowlanych w Skokach i zarazem dzierżawcy okolicznych jezior wszystko się zmieniło na lepsze z punktu
widzenia wędkarzy.
Wędkarze zaczęli łapać ryby
nie tylko wymiarowe, lecz
także okazy często o wadze
przekraczającej 15 kg. Zawdzięczamy to głównie zarybieniem, jakie zostały dokonane w ostatnich trzech latach.
I tak dnia19 czerwca po raz
kolejny pan Robert Kowalewski wspólnie z wędkarzami
nie tylko z koła PZW Skoki
dokonał zarybienia jeziora
Maciejak węgorzem w ilości
5000 sztuk. W przyszłości są
planowane kolejne zarybienia
skockich jezior.
Nowak Rafał

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku,
wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów
w poszukiwaniu grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego
wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych
dobrych przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów.
Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet
spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje,
wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko.
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych. Inaczej, za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok,
Ty sam, a może Twoi przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się
będą zalegającymi nad wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.
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absolutorium dla burmistrza

Uchwałą nr XXVII/198/2013 z dnia 06 czerwca 2013r. Rada Miejska Gminy Skoki jednogłośnie zaakceptowała działalność Burmistrza za rok 2012 i udzieliła Mu absolutorium.
Przed udzieleniem burmistrzowi absolutorium Rada podjęła
uchwałę nr XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Skoki za 2012r., a następnie przyjęła do wiadomości:
- Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi Miasta i Gminy wraz z opinią o wykonaniu budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2012r.,
- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia Opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skoki,
- Opinie stałych Komisji Rady do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2012r.,
- Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2012r.
Z w/w wniosków, uchwały i opinii oraz informacji wynikało co następuje:
1. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu
roku przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 32 949 534 zł.
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 32 085 495,41 zł ,co
stanowi 97,38% planu.
2. Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w kwocie 32 446 588 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 29 083 263,26 zł, co stanowi
89,63% planu.
3. Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych
i pozostałych wyniosły na koniec 2012 roku ogółem 2.307.417,50 zł ,
w tym 102.528,75 zł odsetek. W stosunku do roku 2011, zaległości te
nieznacznie się zmniejszyły, tj. o kwotę o kwotę 22.369,79 zł ogółem.
Nastąpił wzrost zaległości w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
które zwiększyły się o 38,91%. Wzrost ten spowodowany jest przede
wszystkim nie regulowaniem zobowiązań przez tych samych najemców
mieszkań komunalnych, a prowadzona egzekucja komorników nie daje
oczekiwanego rezultatu z powodu braku majątku dłużników możliwego
do zajęcia. Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna zaległości z tytułu
zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosły o 26,34%
co z kolei jest spowodowane wzrostem liczby dłużników oraz kwot
wymagalnych do zapłaty. Natomiast, w dziale 756 – Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w sposób
znaczący tj. o 48,13 % zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od
środków transportowych od osób fizycznych, co jest konsekwencją
odpisania części zaległości nieściągalnych 2 podatników. W dziale
801 – Oświata i wychowanie zmalały zaległości z tytułu zwrotu dotacji
udzielonej z budżetu Gminy Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”
na prowadzenie szkół o 35,16%. Po rozstrzygnięciu SKO, sprawę rozpatrzono ponownie, ograniczając okres 2009 roku objęty kontrolą, co
spowodowało zmniejszenie kwoty przedmiotowej należności.
W okresie 2012 r. wyegzekwowano łącznie 195.502,15 zł należności
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:
- podatek od nieruchomości
116.172,45 zł
- podatek rolny
73.273,99 zł
- podatek leśny
2.147.68 zł
- podatek od środków transportowych
3.798,03 zł
- podatek od posiadania psów
110,00 zł
(zal. z podatków zniesionych)
4. Uchwalone przez Radę na początku 2012r. rezerwy:
- ogólna w kwocie 60.000 zł
- celowe w wysokości 125 000 zł, z tego:
a/ na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego
80.000 zł.
b/na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
25 000 zł,

c/na współpracę z zagranicą 20.000 zł, zostały wykorzystane w części
dotyczącej współpracy z zagranicą w kwocie 9.770 zł.
5. Budżet 2012r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.002.232,15 zł.
W roku sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych i dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości
1.442,160 zł.
6. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku
wynosiły 5.645.265 zł, natomiast zobowiązania wymagalne powstałe
na koniec omawianego okresu stanowiły kwotę 888,05 zł i zostały
uregulowane na początku stycznia 2013 roku.
W stosunku do uzyskanych dochodów budżetu, zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne stanowiły 17,60%.
Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2012 roku 354.153,28 zł.
7. Upoważnienia:
7.1. Realizując budżet Burmistrz wprowadził szereg zmian na podstawie 15 zarządzeń.
Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków
z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, a także szeregu zmian
wprowadzonych w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących,
oraz pięć zmian w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach
działu na kwotę 34.500 zł.
7.2. W omawianym okresie założono 5 lokat negocjowanych w innych
bankach na kwoty od 500.000 zł do 1.000.000 zł.
7.3. W Uchwale budżetowej Rada Gminy ustaliła kwotę 2.000.000
zł, do której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania,
która została w grudniu 2012 roku zmniejszona do kwoty 700 000 zł.
W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania
w kwocie 206.920,17 zł.
7.4. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz do przekazania innym jednostkom organizacyjnym
Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza 2012 rok.
7.5. Rada Miejska Gminy Skoki, w uchwale w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2032 upoważniła
również Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
W omawianym okresie, Burmistrz zaciągnął zobowiązania związane
z realizacją przedsięwzięć na kwotę 1.900.501,47 zł oraz z tytułu drugiego ww. upoważnienia w kwocie 163.347,74 zł.
8. Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące w kwocie 3 455 050,82
zł w tym podmiotowe:
• następującym podmiotom:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 647 432,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”1.590 820,92 zł
- Niepublicznemu Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie 223 345,10 zł
- Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza” 802 207,52 zł
• oraz dotacje celowe dla:
- Gminy Murowana Goślina 53 457,28 zł
- Gminy Piła 360,00 zł
- Gminy Mieścisko 4 428,00 zł
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo- rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży 8.000,00 zł
- na wypoczynek letni dzieci i młodzieży 20.000,00 zł
- na zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej 15.000,00 zł
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- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym 90 000,00 zł
• a także dotacje inwestycyjne w kwocie 276 749,14 zł w tym celowe:
- na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku
Gimnazjum 271 749,14 zł
- na zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego 5 000,00 zł.
9. W 2012r. wydatki bieżące zrealizowano w 91,82%, a majątkowe
w 79,29 %.
10. W roku 2012 wydatkowano na inwestycje 4 485 062,01 zł na
dalszą rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację
placówek oświatowych, świetlic dróg, chodników, placów zabaw i boisk,
a w szczególności:
- wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej,
- przebudowano drogę gminną we wsi Budziszewice i Roszkówku,
- zmodernizowano budynek Przedszkola Samorządowego oraz sale
i sanitariaty,
- rozbudowano Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków,
- rozbudowano świetlicę wiejską w Kuszewie,
- zmodernizowano budynek reporterski przy stadionie sportowym
wraz z ogrodzeniem,
- wybudowano boisko Orlik 2012,
- wybudowano plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca
przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki.
- przebudowano i zmodernizowano łazienki w obiektach Ośrodka Zdrowia,
- zrekultywowano nieczynne składowisko odpadów w Rejowcu,
- wybudowano część biblioteczną w rozbudowanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków,
- zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw ,
- zakupiono wyposażenie dla świetlic wiejskich oraz dla placówek oświatowych,
- modernizowano obiekt remizy strażackiej w Łosińcu,
- budowano sieci wodociągowe do działek budowlanych w mieście
i gminie,
- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowe – Toniszewo - Kopaszyn,
- prowadzono wszelkie remonty na drogach, ulicach oraz modernizowano lokale komunalne.
11. Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w kwocie 659.415,41 zł;
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013,
oś 4 LEADER w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju – „Małe projekty” na:
1) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm.
Skoki”: Wartość zadania: 20.119,85 zł, Wysokość dofinansowania:
11.450,32 zł, Wkład własny: 8.669,53 zł
2 )„Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki” – zadanie zrealizowano w 2011 roku, a środki wpłynęły
w lipcu 2012r.:Wartość zadania: 61.242,93 zł, Wartość dofinansowania:
25.000 zł, Wkład własny: 36.242,93 zł
3) „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki” – dofinansowanie wpłynęło w styczniu 2013r.:Wartość zadania: 14.428,76 zł, Wartość dofinansowania: 10.133,48 zł
Wkład własny: 4.295,28 zł
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała dofinansowanie ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, na :
4) Budowę Placu zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki
– zadanie zostało rozliczone, środki dotychczas nie wpłynęły Wartość
zadania: 35.578,50 zł. Wysokość dofinansowania: 19.510,43zł,Wkład
własny: 16.068,07 zł
5)Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach

z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne – zadanie zrealizowano
w 2011 roku, dofinansowanie wpłynęło w lutym 2012 roku; Wartość
zadania: 300.646,91 zł, Wysokość dofinansowania: 67.902zł,Wkład
własny: 232.744,91 zł
6) Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie, gm. Skoki – zadanie zrealizowano w 2011 roku, dofinansowanie wpłynęło w lutym
2012 roku; Wartość zadania: 222,168,80 zł, Wysokość dofinansowania:
110.293zł, Wkład własny: 111.875,80 zł
7)Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie,
gm. Skoki – zadanie zrealizowano w 2012 roku, dofinansowanie wpłynęło w styczniu 2013 roku; Wartość zadania: 403.331,21 zł, Wysokość
dofinansowania: 239.606 zł, Wkład własny: 163.725,21 zł
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina
otrzymała dofinansowanie:
8) Projektu „Lepsze jutro”: Wartość zadania: 172.858,80 zł, Wysokość dofinansowania – UE: 147.491,77 zł, Wysokość dofinansowania
– budżet państwa – 7.812.67 zł, Wkład własny: 17.554,36 zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty
w Skokach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymała dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, na:
9) Święto Plonów w Gminie Skoki – środki wpłynęły w marcu 2013
roku; Wartość zadania: 54.226,35 zł, Wysokość dofinansowania:
20,215,74 zł, Partycypacja w kosztach przez Starostwo Powiatowe:
11.000,00 zł, Wkład własny: 23.010,61 zł
10. Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” Gmina otrzymała łącznie 666.000 zł
dotacji, i tak: Wartość zadania: 1.500.158,45 zł. Wysokość dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 333.000 zł
Wysokość dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki:333.000 zł, Wkład
własny: 834.158,45zł
12. Zarówno aktywa, jak i pasywa w bilansie z wykonania budżetu
Gminy na koniec 2011 r. stanowiły kwotę 1.676.100,14 zł, w stosunku
do roku poprzedniego na koniec 2012 r. ich poziom wzrósł do kwoty
3.250.557,53 zł.
Na koniec roku Gmina posiadała 3.095.472,96 zł środków pieniężnych, 154.303,57 zł należności oraz 781,00 zł innych aktywów.
Wykazane w sprawozdaniu finansowym zobowiązania stanowiły kwotę
5.646.246,77 zł, w tym zobowiązania finansowe /kredyty i pożyczki/
wynosiły 5.645.265,00 zł. Na koniec 2012r. skumulowany wynik budżetu
stanowił kwotę – 6.148.211,09 zł.
Natomiast wartość aktywów i pasywów wykazana w bilansie łącznym
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zmniejszyła się w ciągu
2012 roku z kwoty 100.708.380,56 zł do wysokości 100.122.507,92 zł,
przy czym aktywa trwałe zmalały z kwoty 96.447.521,76 zł do wysokości 95.221.032,40 zł, a obrotowe wzrosły z kwoty 4.260.858,80 zł do
wysokości 4.901.475,52 zł. Zmniejszenie wartości aktywów trwałych
spowodowane zostało przede wszystkim sprzedażą gruntów gminnych,
natomiast wzrost wartości aktywów obrotowych zwiększeniem należności. Wynik finansowy netto znacznie się zwiększył z kwoty 6.304.604,39
zł do wysokości 9.664.686,57 zł.
W rachunku zysków i strat jednostki przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej stanu na koniec roku 2011 wynosiły
29.853.866,22 zł, a na koniec roku 2012 29.752.645,66 zł, w tym przychody z tytułu dochodów budżetowych odpowiednio 28.325.380,21 zł
i 28.023.433,15 zł. Natomiast koszty działalności operacyjnej na koniec
2011 roku stanowiły kwotę 23.679.590,74 zł, a na koniec 2012 roku
24.889.178,66 zł. Przychody finansowe, na koniec 2011 roku wynosiły
926.277,67 zł, a koniec 2012 680.815,28 zł. Ponadto koszty finansowe
na koniec 2011 roku zamknęły się kwotą 414.369,16 zł, a na koniec
2012 roku kwotą 353.917,93 zł.
13. Według staniu na dzień 31.12.2012r. Gmina posiada 651,8301 ha
gruntów o wartości szacowanej na kwotę 36 491 788,43 zł.
Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość
19 102 040,74 zł. Ponadto Gmina posiada obiekty inżynierii lądowej
Dokończenie na str. 8
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i wodnej o wartości 24 239 252,49 zł urządzenia techniczne i maszyny
o wartości 593 969,12 zł, a także środki transportu wycenione na kwotę
215 040, 00 zł.
Gmina posiada również 533 udziały po 500 zł w Międzygminnym
Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. o łącznej wartości
266 500,00 zł.
W 2012r.,z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano następujące dochody:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 60 974,88 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 218 461,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 3 335 417,78 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 102 834,55 zł.
Biorąc pod uwagę w/w opinie i stwierdzenia Rada Miejska uznała, że
budżet Gminy w roku 2012 został zarówno pod względem rzeczowym
jak i finansowym zrealizowany prawidłowo, a podejmowane decyzje
przyczyniły się do rozwoju urządzeń i obiektów komunalnych oświatowo-wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych oraz
socjalnych i przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców
jednogłośnie uznała udzielenie burmistrzowi absolutorium za uzasadnione i podjęła uchwałę nr XXVII/198/2013.

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

6 czerwca 2013r. w sali Biblioteki Publicznej w Skokach odbyła się
XXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Obradom przewodniczył
radny Zbigniew Kujawa, a w rolę sekretarza obrad wcieliła się radna
Wiesława Surdyk-Fertsch.
W rezultacie prowadzonych obrad Rada jednogłośnie podjęła 9
uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy za 2012r.
W/w uchwałą Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2012r.
2. Uchwałę nr XXVII/198/2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skoki za 2012r.
W/w uchwałą Rada akceptowała działalność burmistrza w roku 2012
i udzieliła mu absolutorium. Omówienie w/w uchwały zamieszczamy
w artykule pt. „Absolutorium dla Burmistrza”
3. Uchwałę nr XXVII/199/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na rok 2013
W/w uchwałą w swej uchwale budżetowej nr XXIII/161/2012 z dnia 20
grudnia 2012r. zmienionej kolejnymi uchwałami Rady i zarządzeniami
Burmistrza Rada wprowadziła zmiany w rezultacie których budżet na
rok 2013 zwiększa się:
- o kwotę 40 000zł po stronie dochodów i aktualnie dochody budżetu
wynoszą 32 622 014,09zł
- o kwotę 54 478zł po stronie wydatków i obecnie wydatki budżetu
wynoszą 36 219 667,09zł
4. Uchwałę nr XXVII/200/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032
W/w uchwałą Rada zmiany wynikające z wcześniej podjętej uchwały nr
XXVII/199/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2013 wprowadziła do swej uchwały nr XXIII/160/2012 z dnia 20
grudnia 2012r.
5. Uchwałę nr XXVII/201/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwałą tą Rada zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła w postaci dotacji celowej w wysokości 400zł z przeznaczeniem
na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Pile czynności wobec przebywających w nim
osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Skoki w zakresie działań
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Uchwałę nr XXVII/202/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIV/179/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 marca 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Skoki.
Badając uchwały Rady Miejskiej Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu
wniosła o zmianę uchwały Rady z dnia 15.03.2013r. w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki”
polegającą na „Wyeliminowaniu” zapisu cyt. „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do (…) nie wyprowadzania zwierząt na
tereny boisk, placów zabaw, kąpielisk, plaż oraz placówek handlowych,
gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej, jeżeli
wynika to z wyraźnego oznakowania bądź odrębnych przepisów”.
W uzasadnieniu pisma powołano się na aktualne orzecznictwo sądów
administracyjnych zgodnie z którym organy stanowiące gmin nie mogą
określać w regulaminach czystości i porządku kwestii, które nie mieszczą
się w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym niniejszą uchwałą anulowano cytowany
fragment omawianej uchwały.
7. Uchwałę nr XXVII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach
w rejonie ul. Antoniewskiej.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach w rejonie ul. Antoniewskiej
pomiędzy Gminą Skoki- właścicielem działek nr 858/68 o pow. 213m2
i 858/69 o pow. 55m2, a właścicielami działek nr 858/78 o pow. 330m2
i 858/83 o pow. 85m2.
Dokonanie zamiany związane jest z realizacją ustaleń „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w części Miasta Skoki- rejon
ulicy Antoniewskiej i Kościuszki”. Przejęte przez Gminę grunty przeznaczone zostaną kolejno na: działka nr 858/83 o pow. 85m2 na poszerzenie ul. Antoniewskiej, a działka nr 858/78 o pow. 330m2 pod drogę
wewnętrzną zapewniającą dojazd do nowych terenów budowlanych.
8. Uchwałę nr XXVII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego działki komunalnej nr 858/71 o pow. 0,2156 ha położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej.
9. Uchwałę nr XXVII/205/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiego na zadanie p.n. „Przebudowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 2034P (Skoki ulica Rogozińska) II etap”.
W dniu 25.04.2013r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę nr
XXVI/194/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Budowa chodnika przy ul. Rogozińskiej w Skokach”. W dniu 15.05. b.r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy
w Skokach prośba Starosty Powiatowego w Wągrowcu o zmianę nazwy
zadania na „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2034P
(Skoki ulica Rogozińska) II etap”.
W związku z tym, że podjęcie niniejszej uchwały miało na celu ujednolicenia nazwy zadania dotyczącego wspólnej jego realizacji przez Powiat
Wągrowiecki i Gminę Skoki, Rada podejmując obecną uchwałę anulowała równocześnie swą uchwałę nr XXVI/194/2013 z dnia 25.04.2013r.
W trakcie sesji nawiązując do XXIV rocznicy pierwszych wyborów
w Polsce i do działalności samorządów gminnych burmistrz Tadeusz
Kłos przypomniał zmiany jakie w latach 1989-2013 nastąpiły w życiu
Miasta i Gminy Skoki. Rada przyjęła też do wiadomości sporządzoną
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach „Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2012 dla Gminy Skoki”.
Wszystkie podjęte uchwały Rada przekazała do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Z ich treścią, podobnie jak z treścią protokołu
obrad sesji, zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy
na stanowisku ds. Rady jej organów (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej
wiadomości informację o zamiarze wydzierżawienia gruntów gminnych położonych we wsiach Jabłkowo i Kuszewo,
w drodze przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie nr
71/2013 z dnia 19.06.2013r.)
Oznaczenie
nieruchomości według katastru

Wieś Jabłkowo
Działka nr 75/2
i część działki nr 75/4

Wieś Kuszewo
Działka nr 180/1
i część działki nr 216/1

Powierzch- Działka nr 75/2 – 2,14 ha, Działka nr 180/ - 2,13 ha ,
nia nieru- część 75/4 -1,30 ha
część działki nr 216/1 –
chomości
łącznie -3,44 ha
1,30 ha, łącznie – 3,43 ha
Działki rolne składające
się z gruntów o następującej bonitacji :
Opis nieru- Dz.75/2 – 2,14 ha
chomości
(R IVa-0,08 ha; R V-2,06
ha), Dz. 75/4 – 1,30 ha
(R IVa-0,01 ha; R
V-1,29 ha)

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925-801, fax 61
8925-803
ogłasza
WYKAZ
działki nr 858/9 położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Oznaczenie nieruchomości według
katastru oraz księgi
wieczystej
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości

Działki rolne składające
się z gruntów o następującej bonitacji:
Dz. 180/1 – 2,13 ha
(R IVa-0,91 ha , R IVb0,56 ha, R V-0,40 ha,
Ps.IV-0,22 ha, w-0,04 ha)
Dz.216/1- 1,30 ha (RIVa1,25 ha; RV-0,05 ha)

Przeznaczenie w planie
miejscowym
oraz studium uwa- Działki bez określonego przeznaczenia – zgodnie
r u n k o w a ń z ewidencją gruntów tereny upraw rolnych
i zagospodarowania
przestrzennego
Termin zagospodaro- Obowiązek rolniczego wykorzystania gruntu
wania
Czynsz wy- 6,50 kwintala pszenicy
6,50 kwintala pszenicy
woławczy
rocznie
Działki będą wolne po 1 września 2013 r. tj. zaObciążenia
kończeniu zbiorów przez dotychczasowych dzierdziałki
żawców
Termin
wnoszenia
czynszu
dzierżawnego

Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie
do 30 marca roku następującego po roku dzierżawy.
Opłata stanowić będzie równowartość wylicytowanego w przetargu czynszu przeliczona na złote. Do
przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy
obowiązujące w ostatnim roku uprawy, określone
przez Główny Urząd Statystyczny.

Informacja
o przeznaczeniu do
sprzedaży
, oddania
w użytkowanie wieczyste, najem
lub dzierżawę

Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze
przetargu ograniczonego – tylko dla rolników posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy i Miasta
Skoki. Ponadto nie posiadających zaległości finansowych wobec Gminy. Spełnienie warunków potwierdzić
należy zaświadczeniami odpowiedniej treści.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznaczony, a jej podpisanie nastąpi niezwłocznie
po upływie terminów przysługujących na wniesienie
ewentualnych odwołań przez uczestników przetargu.

Przeznaczenie w planie miejscowym oraz
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Termin zagospodarowania
Cena nieruchomości
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
najem lub dzierżawę
Termin do złożenia
wniosku przez osoby,
którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art.
34 ust 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.
U. nr 102 poz.651
z 2010 roku ze zmianami)

Działka nr 858/9 w Skokach przy ul. Antoniewskiej,
zapisana w Kw PO1B/00057904/1 Sądu
Rejonowego w Wągrowcu.
0,1292 ha (droga dojazdowa)
Działka do czasu uchwalenia planu miejscowego stanowiła jedyną drogę dojazdową
do nieruchomości nr 858/6 oraz przyległych
gruntów gminnych. Obecnie po uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulicy Antoniewskiej i Kościuszki zmieniła swoją pierwotną
funkcję. Jako zbędna do celów komunikacyjnych przeznaczona została na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Działka leży na terenie objętym „Miejscowym planem zagospodarowania w części
miasta Skoki-rejon ulicy Antoniewskiej
i Kościuszki” zatwierdzonym uchwałą Nr
X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27.10.2011r.
Działka zgodnie z ustaleniami planu
miejscowego przeznaczona jest w części
pod tereny komunikacji-drogi publiczne
dojazdowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Nie jest określony.
30.750,00 zł (brutto) z podatkiem VAT
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz właścicieli nieruchomości przyległej
obejmującej działki nr: 858/6,858/79,858/81

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości wymienionej
w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
nr 102 poz. 651 z 2010 roku ze zmianami),
winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc
od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach.

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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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ
działki budowlanej Nr 858/71 o pow. 0,2156 ha przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów, numer księgi
wieczystej

Opis Nieruchomości

Warunki zabudowy

1

2

3

4

5

6

7

Działka nr 858/71
o pow. 0,2156
ha
położona
w Skokach przy
ul. Antoniewskiej
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miejscowy
plan zagospodarowania
w części Miasta Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul.
Kościuszki” zatwierdzony
Uchwałą Nr X/76/2011
Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 27.10.2011r.
Wymieniony plan ustala
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla
którego został opracowany w zakresie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Działka przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Dla działki nr 858/71 ustala się:
1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z urządzeniami towarzyszącymi,
z dopuszczeniem obiektów o funkcji
usługowej: handlu, gastronomii,
hotelarstwa, administracji, kultury
oraz nieuciążliwego rzemiosła,
2. możliwość wydzielenia ulicy wewnętrznej,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. forma zabudowy: wolnostojąca
z dachami stromymi,
5. maksymalna ilość kondygnacji:
do 2 kondygnacji nadziemnych
w tym poddasze,
6. maksymalna wysokość zabudowy-9,50 m,
7. kąt nachylenia głównych połaci dachowych
od 350 do 450,
8. maksymalna wysokość garażu
wolnostojącego: 3,50 m,
9. powierzchnia zabudowy na działce: maksimum 25%, nie więcej niż
280 m2,
10. maksymalna wielkość funkcji
uzupełniającej – usługowej: 40%
powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na
działce
11. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie
czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów
wykończeniowych plastykowych
listew elewacyjnych typu „siding”.

78.000,00

95.940,00

Sprzedaż
d z i a ł k i
w drodze
przetargu
ustnego nieograniczonego

1.

Wartość Cena zbycia
nierucho- podatkiem
mości zł
VAT w zł

Uwagi:

Uwaga: 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 2010 roku, poz. 651 ze zmianami )
mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 618925-801, fax 618925-803
ogłaszaII - przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
I. Przetargi w dniu 15 lipca 2013r. (poniedziałek) od godz. 930- 1130
L.p.
1

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

Termin wpłaty
wadium i wysokość
wadium w zł

Cena wywoławcza
w zł (brutto)

Miejsce i termin przetargu

2

3

4

5

6

1

Działka nr 64/30
o pow. 0,1553 ha .K.W
nr P01B/00059197/5 SR Wągrowiec –bez obciążeń

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy – 8,50 m,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 200 do 450,
pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

67.000,00

7.000,00
do dnia
11. 07. 2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu15.07.2013r.
o godz. 930

2.

D z i a ł k a n r 6 4 / 3 4 j.w
o pow. 0,0998 ha .K.W
nr P01B/00059200/0
SR Wągrowiec – bez obciążeń.

47.970,00

5.000,00
do dnia
11.07. 2013r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
15.07. 2013r.
o godz. 1045

3.

D z i a ł k a n r 6 4 / 4 2 j.w
o pow. 0,1020 ha .K.W nr
P01B/00059204/8
SR Wągrowiec – bez obciążeń.

49.200,00

5.000,00
do dnia
11.07.2013r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
15. 07. 2013r.
o godz. 1130

II. Przetargi w dniu 16 lipca 2013r. (wtorek) od godz. 1000- 1130
55.350,00

5.700,00
do dnia
12.07. 2013r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
16. 07. 2013r.
o godz. 1000

Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 j.w.
ha K.W nr P01B/00059206/2
SR Wągrowiec – bez obciążeń.

44.280,00

4.600,00
do dnia
12. 07. 2013r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
16. 07. 2013r.
o godz. 1045

Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 j.w
ha .K.W nr P01B/00059212/7
SR Wągrowiec – bez obciążeń.

47.970,00

5.000,00
do dnia
12.07. 2013r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
16. 07. 2013r.
o godz. 1130

4.

Działka nr 64/45 o pow. 0,1221
ha .K.W nr P01B/00059205/5
SR Wągrowiec – bez obciążeń.

5.

6.

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzony Uchwałą
Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla
którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1/ wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy – 8,50 m,
3/ dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20 0
do 45 0, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

III. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – Nr konta: 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:
1. 11 lipca 2013r. (przetargi w dniu 15 lipca 2013r. – poniedziałek) 2. 12 lipca 2013r. (przetargi w dniu 16 lipca 2013r. – wtorek)
V. Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniach:
1. 15 lipca 2013r. od godz. 930 - poniedziałek (3 działki - wadium na koncie Urzędu do dnia 11.07.2013r.)
2. 16 lipca 2013r. od godz. 1000 - wtorek (3 działki - wadium na koncie Urzędu do dnia 12.07.2013r.).
VI. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
VII. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w 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) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
d) informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2, tel. 61 8925-814 lub 815
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803
ogłasza
WYKAZ
lokalu mieszkalnego nr 7 przeznaczonego do sprzedaży w budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr
337/4 o pow. 0,1490 ha.

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów, numer
księgi wieczystej
1

Opis nieruchomości z lokalem przeznaczonym do
sprzedaży

Opis lokalu przeznaczonego
do sprzedaży wraz z udziałem
w częściach wspólnych
budynku i gruntu

2

Lokal mieszkalny nr 7 wykazany do sprzedaży znajduje
się w budynku po Gminnym
Ośrodku Zdrowia przy ulicy
Ciastowicza 12 w Skokach.
Działka, na której położony jest
budynek oznaczona jest numerem geodezyjnym 337/4 a jej
powierzchnia wynosi 0,1490 ha

Nieruchomość zabudowana
budynkiem użytkowo
-mieszkalnym. Na parterze
budynku znajdują się lokale
użytkowe związane z podstawową opieką zdrowotną a na
piętrze 3 lokale mieszkalne.
2 lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Skoki,
w tym lokal nr 7 przeznaczony
Działka nr 337/4 ujawniona do sprzedaży.
w KW nr PO1B/00051049/7
SR Wągrowiec stanowi współwłasność Gminy Skoki z udziałem w wielkości 856/1000.

Wartość
Wartość nieruchomości lokalowej wg wyceny
biegłego
ogółem w zł

Cena wywoławcza
sprzedaży lokalu
(brutto) w zł
(sprzedaż zwoln.
z podatku VAT)

3

4

5

Lokal mieszkalny nr 7 o pow.
użyt. 76,28 m2 składający się z:
1/pokój nr 1 - 26,07 m2
2/pokój nr 2 -11,23 m2
3/pokój nr 3 -11,47 m2
4/kuchnia -11,11 m2
5/w-c -1,48 m2
6/łazienka -3,80 m2
7/korytarz -11,12 m2
-----------------Razem: 76,28 m2
Udział w częściach wspólnych
budynku i własności gruntu
wynosi: 8352/61125 (137/1000).

169.900,00

169.900,00

Sposób
sprzedaży

Uwagi

6

7

P r z e t a r g Lokal wyposażony jest w C.O
ustny nie- zasilane z lokalnej kotłowni.
ograniczony Ciepła woda przygotowywana jest indywidualnie przy
pomocy podgrzewacza elektrycznego.
Gmina Skoki ma zamiar zlikwidować kotłownię lokalną
opalaną węglem i wyposażyć
lokale użytkowe i mieszkalne
w budynku w indywidualne
ogrzewanie etażowe z piecami zasilanymi gazem. Koszty
zmiany systemu ogrzewania
oraz zakupu pieca gazowego jednofunkcyjnego (bez
instalacji ciepłej wody oraz
wymiany grzejników) poniesie Gmina Skoki. Ewentualna wymiana grzejników c.o
oraz wykonanie instalacji c.w
pozostają w gestii właściciela
mieszkania.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 roku ze zmianami), winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty
wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 8925-801, fax 61 8925-803
ogłasza
WYKAZ
działki budowlanej Nr 630/15 o pow. 0,0271 ha przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę budynkiem usługowym z częścią mieszkalną
położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej
Oznaczenie nieruchomości
L.p.
wg ewidencji
gruntów, numer
księgi wieczystej
1
2
1. Działka nr 630/15
o pow. 0,0271 ha położona w Skokach przy
ul. Wągrowieckiej
K . W
n r
P01B/00046872/7
SR Wągrowiec.

Opis Nieruchomości

Warunki zabudowy

3
Dla działki wydana została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 47/12
o warunkach zabudowy z dnia
11.05.2012r. znak sprawy:
RIGP.6730.21.2012 Wymieniona decyzja ustala warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegającej na budowie budynku usługowego z częścią
mieszkalna.

4
Warunki zabudowy dla działki nr 630/15
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukondygnacyjny - powierzchnia sprzedaży – max
130 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 300 do 450, pokrycie z dachówki
ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m, wysokość okapu – max. 4,0 m,
5/ linia zabudowy1,5 m od frontowej granicy
działki
6/ inwestor zobowiązany jest do prowadzenia
badań archeologicznych

Wartość
nieruchomości
w zł
5
26.000,00

Cena
zbycia
z podatkiem
VAT w zł
6
31.980,00

Uwagi:

7
1. Sprzedaż
działki w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
2. Działka obciążona zostanie służebnością przesyłu ze
względu na przebieg po terenie
działki odcinka
sieci wodociągowej przy granicy z działką nr
630/5.

Uwaga: 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 z 2013 roku, poz. 594) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu,
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Uroczystości
Pierwszokomunijne
SKOCKICH DZIECI

W majowym wydaniu „Wiadomości Skockich” pisaliśmy o uroczystościach Pierwszokomunijnych w parafii p.w.
św. Mikołaja Biskupa w Skokach. Ale, miesiąc maj to miesiąc w którym nasi drugoklasiści pierwszy raz Sakramentu
Eucharystii dostępują i w pozostałych parafiach naszej gminy: w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Lechlinie,
w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu oraz w parafiach p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie
i w parafii p.w. Michała Archanioła w Jabłkowie, a te ze skrajnych jej miejscowości także w parafiach poza Gminą
Skoki: w parafii p.w. św. Jakuba w Budziszewku, w parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie
Kościelnym, w parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie i w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
w Dąbrówce Kościelnej.

Dzisiaj zamieszczamy zdjęcia dzieci przyjmujących Pierwszą Komunię Świętą, które pozyskaliśmy dzięki uprzejmości Foto Video Mix
Skoki – Raczkowo i Rejowiec oraz dzięki uprzejmości ich rodziców – Popowo Kościelne i Budziszewko.

05.05.2013 - parafia p.w. św. Jakuba w Budziszewku – dzieci, a wśród nich jeden
ośmiolatek uczeń Szkoły Podstawowej w Skokach w otoczeniu ks. Grzegorza
Kulińskiego i katechetki Katarzyny Jankowiak.

5.05.2013r. - parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie
Kościelnym – dzieci, a wśród nich 3 ośmiolatków ze Szkoły Podstawowej w Skokach i 1 na co dzień uczęszczający do szkoły we Francji w otoczeniu księdza
Edwarda Laitlocha i katechetki Anny Czechowskiej.

12.05.2013 - parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu – dzieci
w otoczeniu księdza Henryka Badury i organisty Piotra Gronowicza

26.05.2013 - Jabłkowo – dzieci z parafii p.w. Świętego Michała Archanioła
w Jabłkowie i parafii p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie wraz z księdzem
Mirosławem Węglarzem
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„Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu Gminy Skoki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”.

mali skoccy podróżnicy
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”,
CZYLI SPOTKANIE Z REGIONALISTĄ

Według zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zakończył się cykl spotkań podróżniczych. Dzieci
w ciągu kilku ostatnich miesięcy podróżowały po różnych miejscach na ziemi, poznając tamtejsze
środowisko, przyrodę oraz ludzi i ich zwyczaje. Jednakże znajomość swojej „Małej Ojczyzny” jest
niezwykle istotna i tak też pomyśleli pomysłodawcy projektu pn. „Mali Skoccy Podróżnicy”! Dlatego
ostatnie spotkanie odbyło się z regionalistą i rękodzielnikiem.
Aby dopełnić wiedzy o tym małym
wycinku Wielkopolski nie sposób
było nie zaserwować dzieciom jedną
z najbardziej wielkopolskich potraw
regionalnych czyli Pyry z gzikiem
przygotowane oczywiście przez gospodynie z Potrzanowa.
Spotkania w Potrzanowie poprzedziło spotkanie dzieci w Bibliotece,
podczas którego podsumowano
wszystkie podróże oraz zwierzęta
i miejsca widziane na pokazach slajdów. Dzieci malowały swoją wymarzoną podróż.
Karolina Stefaniak

O walorach obszaru Stowarzyszenia
„Dolina Wełny”, w tym Gminy Skoki
o jego historii, przyrodzie i kulturze
opowiadała znająca doskonale ten
teren pani Wiesława Surdyk-Fertsch.
Odbyły się dwa takie spotkania, jak
przyjęto w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów
młodszych klas szkół podstawowych
z Gminy Skoki. Starsze dzieci poznały
także tajniki rękodzieła ludowego
tego terenu, a zdradziła je pani
Henryka Głazowska członkini Koła
Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie. Zresztą spotkania te odbyły się
w siedzibie KGW w Potrzanowie.
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na FESTYNach RODZINNych fajnie jest
... w rejowcu
... w potrzanowie
26 maja 2013 r. w Rejowcu Rada Rodziców, nauczyciele i sołtysi wsi Rejowca, Szczodrochowa, Niedźwiedzin,
Brzeźna i Stawian zorganizowali festyn rodzinny.

Jak co roku, dzięki dobrej woli wielu sponsorów dzieci i rodzice mogli
miło spędzić czas w niedzielne popołudnie. Wśród atrakcji był zamek
– zjeżdżalnia, trampolina, przejażdżka bryczką, koniem, Quadem.
O pełne żołądki zadbali rodzice na stoiskach gastronomicznych. Można
było zjeść coś ciepłego i coś słodkiego. Część atrakcji była dla wszystkich darmowa. Ponieważ był to Dzień Matki dzieci mogły wykonać dla
mam ciekawą laurkę. Czas wypełnił gościom występ Macieja Kujawy
uczestnika programu „Bitwa na głosy”. Straż pożarna z Łopuchowa
zaprezentowała swój nowy wóz strażacki. Gościnnie na festyn przybyło też Bractwo Kurkowe ze Skoków, które zorganizowało zawody
strzeleckie. Dużą popularnością cieszyła się Loteria Fantowa, w której
główną nagrodą był w tym roku notebook i wycieczka do Chorwacji.
Część artystyczną festynu wypełnił występ dzieci ze szkoły i przedszkola
w Rejowcu oraz przedstawienie grupy teatralnej Rozwesołki.
Jerzy Dembiński

Dnia 8 czerwca w Potrzanowie odbył się festyn rodzinny
pt; ,,Mamo tato co wy na to, mamo tato potrafimy”.

Festyn został zorganizowany przez świetlicę środowiskową w Potrzanowie oraz przez sołtysa Potrzanowa pana Rafała Nowaka. Na tegoroczny
festyn zostali zaproszeni harcerze z 7 Skockiej drużyny Harcerskiej, którzy
pod opieką druha Andrzeja Surdyka przeprowadzili bieg patrolowy dla
przybyłych na festyn dzieci i rodziców. Kolejną atrakcją były gry i zabawy na
wesoło zorganizowane przez dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe.
Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyło wspólne pieczenie kiełbasek
oraz przejażdżka na kucyku należącym do Olimpii Łączyńskiej, która
dzielnie pomagała dzieciom oswoić się ze zwierzęciem.

Serdeczne podziękowania należą się również panu Ireneuszowi Beltrowi za wspieranie działań świetlicy, 7 Skockiej Drużynie Harcerskiej
im gen. Stanisława Sosabowskiego i druhowi Andrzejowi Surdykowi
za przygotowanie i przeprowadzenie biegu patrolowego , Gminnemu
Koordynatorowi ds. Uzależnień Pani Małgorzacie Szpendowskiej Wylegalskiej za wspieranie działań świetlicy oraz fundacji Alia za
wsparcie i pomoc przy organizacji festynu. Festyn został zorganizowany
w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Bezpieczny kierowca” oraz
„Zachowaj trzeźwy umysł”.
Agnieszka Fertsch
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strażacy z gminy skoki KRÓL - KRÓLEM ZIELONOŚWIĄTKOWYM
W Statucie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skowiedzą jak udzielić pomocy kach
przewidziano udział braci w corocznych turniejach
strzeleckich, pielęgnujących polską tradycję patriotyczną
i niepodległościową. Jednym z najważniejszych jest turniej zielonoświątkowy, przypadający w święto Zesłania
Ducha Świętego, zwane inaczej Zielonymi Świątkami.

8 czerwca br. w Kakulinie odbył się egzamin kończący Kurs Podstawowy
Strażaków Ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych z Gminy Skoki.
Do egzaminu przystąpiło 22 druhów z 4 jednostek OSP - Skoków, Kakulina, Lechlina i Potrzanowa. Na egzaminie sprawdzono wiedzę teoretyczną
jak również umiejętności praktyczne (rozwinięcia bojowe i znajomość
obsługi sprzętu). Egzamin przeprowadzili Komendant Powiatowy PSP
w Wągrowcu mł. brygadier Jacek Michalak, aspirant sztabowy Tadeusz
Stasiak z Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu
oraz Komendant Gminny OSP w Skokach dh. Marek Gramza. Pomimo
stresu, który towarzyszył zdającym, wszyscy uzyskali wynik pozytywny.
Życzymy nowo upieczonym strażakom samych szczęśliwych powrotów
z akcji oraz żeby wiedzę i umiejętności jakie nabyli podczas szkolenia
wykorzystywali w miarę możliwości tylko na ćwiczeniach.
Dariusz Lipczyński

gminne zawody

sportowo-pożarnicze
Dnia 16 czerwca 2013 roku w Kakulinie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. W zawodach brały udział 4 drużyny z trzech
jednostek OSP – Kakulina, Potrzanowa i Skoków (dwie drużyny).
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód i ćwiczenia bojowe. Zwyciężyła drużyna gospodarzy dopingowana przez mieszkańców Kakulina, drugie miejsce z nieznaczną stratą
zajęło OSP Potrzanowo, dalej uplasowały się drużyny z OSP Skoki.
Do zawodów powiatowych, które odbędą się we wrześniu w Mieścisku
zakwalifikowała się drużyna OSP Potrzanowo, która uzyskała najlepszy
czas w ćwiczeniach bojowych.

Nad poprawnością wykonywanych konkurencji czuwała Komisja sędziowska złożona z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zawody obserwował Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu mł. bryg. Jacek Michalak, Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz radny Gminy Skoki Stanisław Janecko.
Na zakończenie zawodów po odczytaniu wyników, wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na wszystkich
czekała strażacka grochówka przygotowana przez samego Prezesa OSP
Kakulin. Zawody przebiegały w miłej i wesołej atmosferze a drużyny
rywalizowały ze sobą wg zasad fair play.
Dariusz Lipczyński

Zgodnie z tradycją tak było i w tym roku, kiedy to uroczystości
rozpoczęły się w niedzielę 19 maja br. o godzinie 6.50 zbiórką braci
kurkowych przed siedzibą i przemarszem do domu króla zielonoświątkowego Bogumiła Bratki, aby wspólnie z nim, zaproszonymi gośćmi,
delegacjami i pocztami sztandarowymi skockich instytucji i organizacji
pomodlić się przed tablicą pamiątkową poświęconą powstańcom wielkopolskim z Ziemi Skockiej oraz wziąć udział w uroczystej mszy św.
w intencji zamówionej przez Króla. Po zakończonej liturgii miał miejsce
tradycyjny przemarsz ulicami miasta do siedziby brackiej na uroczyste
śniadanie królewskie wystawione przez kończącego kadencję Zielonoświątkowego Króla A.D. 20012 Bogumiła Bratkę z małżonką Czesławą.
Przy suto zastawionych stołach zasiedli przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Wągrowiecki- Michał Piechocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Migasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki- Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew Kujawa
oraz córki Króla z rodzinami, jego rodzeństwo wraz z małżonkami oraz
przyjaciele i bracia kurkowi z rodzinami.
Były, jak zawsze, okolicznościowe przemówienia, podziękowania,
życzenia, symboliczne upominki, kwiaty.
Bardzo licznie zgromadzonych gości, cieszyła nie tylko obfitość
i uroda stołu, ale również miła rodzinna atmosfera, piękna pogoda
i zbliżający się kolejny turniej strzelecki, pozwalający wyłonić w wyniku
szlachetniej rywalizacji nowego króla i jego rycerzy a także zwycięzców
różnorodnych kategorii strzeleckich.
Tegorocznym królem zielonoświątkowym podczas zawodów odbywających się na strzelnicy w Antoniewie został brat Janusz Król (!),
piastujący już wcześniej, w roku 2011 godność króla żniwnego.
Rycerzami króla zielonoświątkowego AD 2013 są małżonkowie
Wojciechowscy, brat Aleksander – pierwszym rycerzem, a siostra
Halina – drugim.
W pozostałych konkurencjach zwyciężyli: Halina Wojciechowska
do tarczy punktowej pań, Jan Kamiński do tarczy punktowej panów;
Krzysztof Migasiewicz w turnieju do tarczy darczyńców; w turnieju
zapadkowym najlepsza okazała się Urszula Giersig a Piotr Maciejewski
w rywalizacji młodzieży; ponownie tego dnia Krzysztof Migasiewicz
nie miał sobie równych w strzelaniu z broni czarnoprochowej; kura
zaś szczęśliwie strącił Franciszek Baranowski.
Sobotni wieczór wszyscy braci kurkowi z rodzinami i pozostałymi
gośćmi spędzili w swojej siedzibie na tzw. raucie królewskim, przygotowanym przez nowego króla zielonoświątkowego Janusza Króla
wraz z rodziną.
Iwona Migasiewicz
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PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

ZAPRASZAJĄ MIESZKANKI
MIASTA I GMINY SKOKI
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ

MAMMOGRAFIA
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1944 do 1963 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2012( w ramach Programu
Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i zdjęciami mammograficznymi z ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 4 lipca 2013 r. (czwartek)
przy Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO
ul. Ciastowicza 12 w Skokach
w godzinach: 9:00 – 17:00
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:30 do 16:00 pod numerem: 61 44 81 384
Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii
wynosi – 120 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza
specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO
61-860 Poznań ul. Za Groblą 3/4

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które po
wypełnieniu z załączonymi wymaganymi dokumentami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach od miesiąca maja 2013r.
rozpoczął realizację szóstej edycji projektu „Lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W projekcie bierze udział 12 osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn z terenu
Gminy Skoki.
Projekt jest skierowany do grupy 12 osób – 10 kobiet i 2 mężczyzn
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Skoki.
Kryteriami uczestnictwa były:
- wiek 15 – 64 lat;
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Skoki;
- osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, w tym dwie osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu „Lepsze jutro” zaplanowaliśmy następujące
szkolenia, które są bezpłatne dla jego uczestników:
- maj – trening psychologiczny + indywidualne spotkania z psychologiem – skierowane do 12 osób;
- czerwiec – doradztwo zawodowe – skierowane do 12 osób;
- lipiec – kurs rękodzieła artystycznego – skierowane do 10 kobiet;
- sierpień – warsztaty autoprezentacji w trakcie wyjazdu szkoleniowego
– skierowane do 12 osób;
- wrzesień – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – skierowane do
10 kobiet;
- październik – profesjonalne sprzątanie i utrzymanie czystości –
skierowane do 12 osób;
- wrzesień – październik – instrument aktywizacji zawodowej – praktyki trwające 2 miesiące – skierowane do 3 uczestników – kwalifikacja do tej formy wsparcia nastąpi po przeprowadzeniu diagnozy
potrzeb w kierunku realizacji instrumentu w odniesieniu do grupy
osób w wieku 15 – 30 lat;
- listopad – spotkanie podsumowujące realizację projektu – skierowane do 12 osób.
Dodatkowo w ramach projektu zapewniamy dla jego uczestników:
podczas wyjazdu szkoleniowego – zakwaterowanie, transport uczestników, ubezpieczenie na czas wyjazdu; catering i serwis kawowy podczas
szkoleń; bezpłatne materiały szkoleniowe.
Marta Jaśkowiak

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W KONKURSIE:

„ZDJĘCIE O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ” W RAMACH ZTU 2013

14 czerwca 2013 roku w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie aż wrzało od głośnych dyskusji i wymiany zdań,
a wszystko to za sprawą konieczności wyłonienia zwycięzcy konkursu
na zdjęcie o tematyce profilaktycznej. W jury zasiadły trzy osoby:
Gminny Koordynator ds. Uzależnień pani Małgorzata Szpendowska
– Wylegalska, przedstawicielka grona pedagogicznego z Gimnazjum
w Skokach pani Elżbieta Berendt oraz przedstawicielka grona pedagogicznego w Gimnazjum w Antoniewie pani Lidia Herman. Do ich
oceny wpłynęło tym razem 21 zdjęć wykonanych przez młodzież ze
szkół Gimnazjum w Skokach i Gimnazjum w Antoniewie.
Niestety z przykrością muszę napisać, że wykonane prace do końca
nie spełniły oczekiwań komisji oceniającej. Przedstawione zdjęcia przede
wszystkim w czystej formie fotograficznej nie podjęły tematu konkursu
czyli profilaktyki uzależnień. Te, które były wykonane na dobrym poziomie artystycznym, nieczytelne były pod względem profilaktycznym.
Wiele mówiło o przemocy a nie profilaktyce uzależnień. W zrozumieniu
przesłania profilaktycznego danego zdjęcia pomagały często naniesione
nań napisy. Komisja wielokrotnie musiała dokonywać nadinterpretacji
w rozumieniu zawartych w zdjęciu intencji profilaktycznych. Niektóre
z nich nie były też wykonane w wymaganych formatach.
W związku z powyższym wnioski nasuwają się takie:

- młodzież musi uważnie czytać zawarte w regulaminie wymagania,
aby nie popełniać błędów uniemożliwiających uzyskanie wysokiej
oceny jury,
- nadal należy pogłębiać wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, która
jak nazwa wskazuje jest zapobieganiem a nie promowaniem i zdjęcia
powinny być zrobione tak, aby w jasny sposób ukazywać, czemu ich
autor chce zapobiegać.
Mimo wszystko droga Młodzieży jestem z Was bardzo dumna, że podjęliście się tego wyzwania i włożyliście w nie wiele trudu i pracy. Myślę, że
wspólnie odrobimy zadanie domowe i przypomnimy sobie zagadnienia
dotyczące profilaktyki, a za rok zdjęcia będą na piątkę z plusem.
Szanowna komisja zdecydowała nie przyznawać pierwszego miejsca za
zdjęcie, jednakże poszła na kompromis i uznała, że zachowania przemocowe są zachowaniami nawykowymi świadczącymi o symptomach uzależnień
od tego typu reakcji co spowodowało, że również te zdjęcia zostały brane
pod uwagę do oceny. Wyniki ukształtowały się w sposób następujący:
2 miejsce – Jagoda Chrzanowska MOW w Antoniewie
2 miejsce – Oskar Gajda MOW w Antoniewie
3 miejsce – Marta Maryniocha Gimnazjum w Skokach
Zdjęcia na stronie www.gmina-skoki.pl
koordynator ZTU Magdziarek Paulina - MOW w Antoniewie
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

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

podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ
działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Skokach w rejonie ulicy
Antoniewskiej i ulicy Kościuszki

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji
gruntów, numer księgi
wieczystej

Opis Nieruchomości

Warunki zabudowy

Wartość
nieruchomości zł

Cena zbycia
z podatkiem
VAT w zł

Uwagi:

2

3

4

5

6

1.

Działka nr 858/25 o pow.
0,0551 ha Księga Wieczysta nr PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona
jest działka opracowany został
„Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w części Miasta
Skoki – rejon ul. Antoniewskiej i ul.
Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą Nr X/76/2011 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Warunki zabudowy:
1. lokalizacja budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na
rysunku planu : nie mniej niż 4,0 m,
2. forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. maksymalna ilość kondygnacji: do 2
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem w zależności od
warunków gruntowo-wodnych 1 kondygnacji podziemnej,
5. maksymalna wysokość budynku do
kalenicy - 9,00 m,
6. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
7. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m,
8. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej,
brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów
wykończeniowych plastykowych listew
elewacyjnych typu „siding”.

25.000,00

30.750,00

Sprzedaż
działki w drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego
Działka nie
jest uzbrojona.

2.

Działka nr 858/26 o pow.
0,0553 ha. Księga Wieczysta nr PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

25.000,00

30.750,00

j.w.

3.

Działka nr 858/27 o pow.
0,0625 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

28.500,00

35.055,00

j.w.

4.

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

j.w.

j.w.

28.500,00

35.055,00

j.w.

5.

Działka nr 858/29
o pow. 0,0632 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

28.500,00

35.055,00

j.w.

6.

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

j.w.

j.w.

28.500,00

35.055,00

j.w.

7.

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

j.w.

j.w.

28.000,00

34.440,00

j.w.
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8.

Działka nr 858/32
o pow. 0,0615 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

28.000,00

34.440,00

j.w.

9.

Działka nr 858/33
o pow. 0,0531 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.

24.000,00

29.520,00

j.w.

10.

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

j.w.

j.w.

27.200,00

33.456,00

j.w.

11.

Działka nr 858/36
o pow. 0,0793 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

36.000,00

44.280,00

j.w.

12.

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

j.w.

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

32.000,00

39.360,00

j.w.

13.

Działka nr 858/38
o pow. 0,0706 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

j.w.
Zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy
lasu obiektów budowlanych

32.000,00

39.360,00

j.w.

14.

Działka nr 858/39
o pow. 0,0704 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

32.000,00

39.360,00

j.w.

15..

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

j.w.

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

32.000,00

39.360,00

j.w.

16..

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

j.w.

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

32.000,00

39.360,00

j.w.

17..

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

j.w.

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

32.000,00

39.360,00

j.w.

18..

Działka nr 858/43
o pow. 0,0698 ha .
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

31.500,00

38.745,00

j.w.

19..

Działka nr 858/44
o pow. 0,0697 ha .
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

31.500,00

38.745,00

j.w.

20.

Działka nr 858/45
o pow. 0,0695 ha.
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

31.500,00

38.745,00

j.w.

21.

Działka nr 858/46
o pow. 0,0784 ha .
Księga Wieczysta nr
PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

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

35.500,00

43.665,00

j.w.

Uwaga: 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 2010 roku, poz. 651 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
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Dzień Mamy

27 maja dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane ,aby wspólnie
cieszyć się ich świętem. Na początku przedstawiły program artystyczny.
Mówiły wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Po skończeniu występów
,braw nie było końca, a u niejednej mamy ze wzruszenia pojawiła się
łezka w oku. Następnie dzieci wręczyły prezenty własnoręcznie wykonane i zaprosiły na słodki poczęstunek. Było słodko, miło i wesoło.

Piknik rodzinny

7 czerwca w Przedszkolu odbył się po raz
kolejny piknik rodzinny.
Pani dyrektor Jolanta
Czepek powitała wszystkich zaproszonych gości zgromadzonych na
placu przedszkolnym,
w szczególności: pana
Burmistrza Tadeusza
Kłosa, panią Sekretarz
Blankę Gaździak, panią
Kierownik Referatu Oświaty Beatę Nowak-Szmyrę. Po części oficjalnej
dzieci z grupy Pani Katarzyny Dukszty przedstawiły krótki program
artystyczny.
Specjalnie na tę okazję przygotowano liczne atrakcje: dmuchany
zamek, zjeżdżalnie, konkursy i zabawy dla dzieci i ich rodziców.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję wykazania się wiedzą, pomysłowością
i zręcznością.
W przedszkolnej gastronomi, największym powodzeniem cieszyły się
kiełbaski z grilla, przepyszne ciasta upieczone przez naszych rodziców,
wata cukrowa oraz popcorn do których ciągle ustawiała się kolejka.
Takie spotkania niewątpliwie wzmacniają więzi emocjonalne dziecka
z rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję
do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pełnią też bardzo ważną rolę
w integracji środowiska lokalnego. Sąsiedzi mają możliwość poznać się
nawzajem, dzieci mogą w bezpiecznym otoczeniu bawić się i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Piknik rodzinny jest świetną okazją
dla maluchów, które dopiero rozpoczną przedszkolną edukację, aby
pod opieką mamy i taty poznać przedszkole, nauczycielki oraz nowych
kolegów i koleżanki.
Dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce podczas organizacji Pikniku Rodzinnego: Radzie
Rodziców, rodzicom, firmom i wszystkim osobom, które przyczyniły
się do uświetnienia tej imprezy.

Straż pożarna w przedszkolu

W czerwcu w naszym przedszkolu gościliśmy przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoków.
Podczas spotkania, w którym
uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nasi
milusińscy dowiedzieli się, że
praca strażaków polega nie
tylko na gaszeniu pożarów, ale
również na udzielaniu pomocy
ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.
Największe zainteresowanie
wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali nasi goście. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie
wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do
pomocy podczas wypadków. Przedszkolacy dowiedzieli się także,

do czego służy tzw. sygnalizator bezruchu- dźwiękowe urządzenie
ostrzegawcze pozwalające szybko odnaleźć, nawet w gęstym dymie,
poszkodowanego strażaka.
Ogromną atrakcją okazał się pokaz użycia sprzętu gaśniczego. Pod
czujnym okiem strażaków dzieci mogły samodzielnie przekonać się
jak działa prądownica wodna i choć przez chwilę, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, „zostać strażakiem”.
To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Kilka dni później 12 czerwca przedszkolaki z grupy integracyjnej
wybrały się na wycieczkę do siedziby OSP w Skokach, gdzie utrwaliły
wcześniej zdobyte wiadomości, oraz wysłuchały mnóstwa ciekawostek
o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się również,
w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną oraz utrwaliły
numer alarmowy-998. Zaprezentowane zostały stroje strażackie i hełmy, które dzieci chętnie przymierzały.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za miłe i gorące
przyjęcie i wręczyły strażakom upominki.

Folklorystyczna przygoda –
„Łaniki” dla przedszkolaków

W piątek 14. czerwca wszystkie przedszkolaki raźnie pomaszerowały do Biblioteki Publicznej w Skokach – wiedząc że tam czeka ich
obiecana niespodzianka. Niespodzianka anonsowana na festynie
rodzinnym w przedszkolu. To między innymi dzięki dobrowolnym
wpłatom rodziców podczas festynu mogliśmy przygotować tę kolorową
i roztańczoną niespodziankę.
Gdy przybyliśmy na miejsce okazało się, że będziemy widzami specjalnego koncertu. Przed dziećmi zaprezentował się dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Łaniki”, działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu. „Łaniki” tańcem i śpiewem oprowadziły nas po różnych
regionach naszego kraju. Zaprezentowały tańce i przyśpiewki z regionu
Wielkopolski, Lubelszczyzny, Śląska i Kaszub. Przy okazji dzieci mogły
zapoznać się gwarą regionalną (w szczególnie interesujący sposób
zaprezentowano gwarę kaszubską). Widownia stworzyła wyjątkową
atmosferę, włączając się w koncert wspólnym śpiewem, wyklaskiwaniem
melodii i burzą oklasków po każdym tańcu.
Na koniec przedszkolaki mogły spróbować swoich sił w tańcu „grozik” oraz „wisielok” z regonu Wielkopolski.

Wspólna wycieczka do ZOO

Przedszkolaki z Jabłkowa z okazji Dnia Matki zabrały swoje mamy
lub kogoś z rodziny na wspólną wycieczkę do Nowego Zoo w Poznaniu.
Celem wyjazdu było poznanie zwierząt zamieszkujących piękny teren
zoo oraz umacnianie więzi rodzinnych podczas wycieczki.
I tak to 16 maja po godzinie 8.00 rano ruszył autobus spod Przedszkola w Jabłkowie, by zawieźć nas na spotkanie z przyrodą. Dzieci
nie mogły się doczekać, aż będziemy na miejscu. Tuż przed 10.00
wjechaliśmy na teren zoo, gdzie zaczęliśmy zwiedzanie.
Uradowane dzieci spotkały tam mnóstwo zwierząt, naszych krajowych, jak i egzotycznych. Już przy wejściu zajrzeliśmy do ogródka
dziecięcego, gdzie swoje miejsce mają papużki faliste, osiołki, kozy
karłowate, kuce szetlandzkie, króliki, świnki wietnamskie oraz piękny
paw. Następnie zobaczyliśmy foki, surykatki, piękne lwiatki złotogłowe,
sępy, emu,, zebry, żyrafy, lemury, różne ptaki egzotyczne: flamingi,
wieloszpon, bażanty, czubacze, perlice, gołębie, bociany czarnodziobe,
pelikany, żurawie, gęsi. W insektarium zobaczyć można było: modliszki,
karaczany, wije, straszyki i patyczaki oraz wiele innych nieznanych
nam dotąd gatunków.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci, jak i ich opiekunów cieszyły
się tygrysy syberyjskie zamieszkujące poznańskie zoo, które można
oglądać z bezpiecznej odległości przez ogromne okno. Następny
przystanek zrobiliśmy przy słoniarni, gdzie na wybiegu podziwialiśmy
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4 piękne słonie. Tutaj zatrzymaliśmy się na dłużej. Część z nas na
placu zabaw, cześć na odpoczynek, aby się posilić przed dalszą częścią
zwiedzania. Stąd tez można było podziwiać stado wielbłądów, którym
właśnie podano śniadanie – stos świeżo koszonej trawy. W wolierze
ptaków drapieżnych i sów podziwialiśmy piękne puchacze, orły. Największa uwagę przykuwała bieluteńka sowa śnieżna. Dotarliśmy także
do wybiegu dla nosorożców. Niestety nie udało nam się ich zobaczyć.
Po wycieczce pieszej, zapragnęliśmy przejażdżki koleją po alejkach zoo.
Czasami dopiero wtedy udało nam się zobaczyć, te zwierzęta, które
były schowane lub do nich nie dotarliśmy na pieszo.
Na koniec największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się kiosk
z pamiątkami, gdzie każdy z nas znalazł coś dla siebie lub swoich bliskich,
aby na dłużej zachować wspomnienia z tego pięknego upalnego dnia.
Paulina Nowak

Przyszli pierwszoklasiści
z wizytą w szkole w Lechlinie

Dnia 05 czerwca Przedszkolaki, które we wrześniu 2013r. rozpoczną
naukę w klasie pierwszej odwiedziły i zapoznały się ze strukturą Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie, filia w Lechlinie, która już niedługo będzie
ich szkołą. Wizyta ta miała na celu pomoc w łatwiejszej adaptacji
w nowym miejscu, w następnym roku szkolnym.
Nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Lechlinie przygotowali dla
przedszkolaków przemiłe przyjęcie. Dzieci prowadzone przez panią
pedagog Joannę Tomczak odwiedziły wszystkich uczniów w ich salach lekcyjnych. Każda klasa miał przygotowane dla przedszkolaków
upominki. Pani Asia pokazała również maluchom bibliotekę szkolną
i gabinet pedagoga. W sali klasy I czekał na dzieci ciepły i słodki
poczęstunek. Spożywanie posiłku umilała klasa I wraz z wychowawcą
panem Piotrem Wiśniewskim. Po skończonym posiłku Pierwszaki
zaprosiły Przedszkolaków na plac zabaw, gdzie w radosnej atmosferze
i z głośnym śmiechem korzystali z atrakcji placu. Na zakończenie wizyty maluchy w ramach podziękowania wręczyły pierwszakom plakat
„Szkoły Marzeń”.
W imieniu Przedszkola składam serdeczne podziękowanie nauczycielom, pracownikom i całej społeczności uczniowskiej filii w Lechlinie
za gościnę i miłe przyjęcie.
Danuta Dobrzycka-Klimczak

I Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków

Dnia 13.06.2013r.w Przedszkolu Publicznym w Jabłkowie, oddział
Łosiniec odbyła się I Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
Udział w olimpiadzie brały dzieci z trzech oddziałów z Jabłkowa,
Rejowca i Łosińca.
Celem olimpiady było: dostarczenie dzieciom radości, zaszczepienie
pozytywnych zachowań zdrowotnych, nauka wypoczynku poprzez sport
i zabawę, przekazanie informacji na temat wpływu regularnego wysiłku
fizycznego na zdrowie człowieka, popularyzacja zdrowego stylu życia
i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, wzmacnianie wiary
dziecka we własne siły- przygotowanie wychowanków do przeżywania
sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami, integracja dzieci,
nauczycieli, rodziców, promocja przedszkola.
Podczas olimpiady odbyło 16 konkurencji podzielonych na grupy
wiekowe 3-4, 5-6 tj.: tor przeszkód, hula-hop, rzut piłką lekarską, skoki
w workach, wyścig taczek, skoki przez skakankę, slalom z woreczkami,
bieg z tacą, tunel, rzut do kosza, slalom z łyżeczką z piłką, strzelanie
gola do bramki, bieg z rodzicem- dziecko na plecach, przeciąganie
liny, skoki na piłce, rzut piłką tenisową w dal, w których brały udział
wspaniale walczący zawodnicy, a kibicami byli rodzice i nauczyciele.
Idea olimpiady spotkała się z życzliwością pań z wągrowieckiego
sanepidu, zyskała wielu sympatyków i sponsorów, dzięki czemu dzieci
prócz dyplomów i medali mogły otrzymać również piękne nagrody za
zajęte miejsce, a także bawić się z klaunem, który był jedną z atrakcji
imprezy, jak również mogły korzystać z przepięknych makijaży pani
malującej twarze.

Otwarcie olimpiady rozpoczął pochód dzieci z wszystkich oddziałów,
po którym pani Dyrektor uroczyście ogłosiła otwarcie olimpiady, po
czym wraz z przedszkolakami zapaliła znicz olimpijski. Po uroczystym
otwarciu dzieci przedstawiły swoje hasła przewodnie i został odśpiewany hymn przedszkola, następnie na scenę wniesiony został tort , który
był zasponsorowany przez wągrowiecką cukiernię, gdzie pokroiła go
dyrekcja i rozdała wszystkim uczestnikom olimpiady.
Podczas części artystycznej dzieci przygotowały tańce, które bardzo
rozbawiły widownię, poczym rozpoczęła się właściwa część olimpiady
- konkurencje sportowe. Przedszkolaki walcząc o kolejne miejsca wykazały się dużą sprawnością fizyczną, poczuciem odpowiedzialności,
a przede wszystkim ogromną radością z wyników swoich i kolegów. Za
uzyskane miejsca dzieci otrzymały medale, dyplomy, cenne nagrody
indywidualne i zespołowe. Ponadto zostały wręczone upominki dla
dzieci od Pań z sanepidu.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranej, a uczestnikom włożonego wysiłku. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci wspaniale
się bawiły. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom za
skuteczną opiekę nad zawodnikami, za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu konkurencji i zabaw dla dzieci.
Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy kierujemy do panów i pań z obsługi, do rodziców, którzy upiekli pyszne
ciasta oraz do pań, które tak cierpliwie stały przy stoisku i wydawały
napoje i pieczywo oraz kiełbaski, a największe podziękowania należą
się Radzie Sołeckiej wsi Łosiniec za udostępnienie przepięknego placu
oraz panu Tomaszowi Pauszek za przygotowanie boiska.
Mamy cichą nadzieję, że olimpiada stanie się tradycją w naszym
przedszkolu, i że za rok będziemy mogli równie dobrze się bawić.
Monika Długa, Justyna Korczak-Sękowska

Zdrowo na sportowo

24 maja Szkoła Podstawowa w Jabłkowie włączyła się po raz drugi
do ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Nasze piątkowe bieganie miało
wyjątkowy charakter. Nie chodziło tylko o to, by się ruszyć, ale wyrazić
swój sprzeciw paleniu papierosów. Nasza akcja, zorganizowana z okazji
Dnia bez Papierosa, miała zwrócić uwagę na szkodliwość palenia.
Na starcie stanęli wszyscy uczniowie ze szkoły w Lechlinie, przedstawiciele szkoły w Jabłkowie i Rejowcu, uczniowie z Oddziału dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Pawłowie Skockim oraz nauczyciele. Zawodnicy
wystartowali spod szkoły i mieli do pokonania dystans ok. 3 km. Trasa
była bardzo malownicza, biegła leśną drogą, wokół jeziora. Najlepszymi
biegaczami okazali się:
Klasy I – III dziewczynki: I miejsce Roksana Kubiak, II miejsce Zofia
Koteras, III miejsce Maja Podolska
Klasy I – III chłopcy: I miejsce Szymon Wyrozumialski, II miejsce
Mirosław Hagdan, III miejsce Kacper Woźny
Klasy IV – VI dziewczęta: I miejsce Monika Pachowicz, II miejsce
Estera Zjawińska, III miejsce Natalia Wieczorek
Klasy IV – VI chłopcy: I miejsce Patryk Paczkowski, II miejsce Piotr
Nawrocki, III miejsce Kamil Kuchta.
Po biegu dla wszystkich uczestników przygotowano pieczone kiełbaski. Następnie uczniowie z kółka przyrodniczego, przygotowani przez
Panią Grażynę Kufel, zaprezentowali przedstawienie „Palenie szkodzi
zdrowiu”, podczas którego uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami
związanymi z substancjami uzależniającymi. Kolejnym punktem było
rozdanie uczniom ulotki profilaktycznej „Zdrowo na sportowo – to
mój styl”, która opowiada o sportowych wzorcach do naśladowania
i jest częścią materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wręczone zostały również nagrody
i dyplomy. Imprezę zakończono tanecznym krokiem, wszyscy razem
uczestniczyli w tańcach integracyjnych, opracowanych przez animatorów KLANZA, a przeprowadzonych przez Panią Katarzynę Rakowską.
Joanna Tomczak
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Dzień Dziecka

Nasze humanitarium

Klasa VIa zrealizowała projekt dotyczący funkcjonowania organizmu człowieka. Punktem wyjścia było zwiedzenie interaktywnej
wystawy we Wrocławiu „Ogrody doświadczeń. Humanitarium”.
Dzieci korzystały tam z profesjonalnych urządzeń obrazujących pracę
serca, mięśni, układu pokarmowego i narządów zmysłu. Po powrocie
uczniowie przygotowywali plakaty, gromadzili eksponaty i konstruowali
modele. Efekty swej pracy z dumą zaprezentowali społeczności szkolnej
jako wystawę „Nasze humanitarium”. Na szkolnej wystawie znalazły
się rysunki, książki, przyrządy optyczne, zdjęcia rentgenowskie, kości
i zęby zwierząt, modele i folia życia. Zainteresowaniem zwiedzających
cieszyło się graficzne przedstawienie liczby uczniów naszej szkoły
z podziałem na imiona i płeć. Uzupełnieniem wystawy był pokaz zdjęć
z wrocławskiej wystawy o człowieku.

Na majówkę...

Pod opieką wychowawców i przyrodnika uczniowie klas czwartych
wybrali się na majówki. Celem spędzenia czasu na łonie natury było
pogłębienie zainteresowania przyrodą, poszerzenie zakresu wiadomości o lesie i środowisku wodnym, a przede wszystkim utrwalenie
nawyków kulturalnego i bezpiecznego turysty. Kierując się przez las
czwartoklasiści dotarli nad jezioro. Tegoroczny maj charakteryzował
się wyjątkowo zmienną pogodą. Wycieczce klasy IVc towarzyszył upał,
klasie IVb - pogoda bardziej sprzyjająca aktywności fizycznej, a klasie
IVa - całkowite zachmurzenie i silny wiatr. Jednak każde z tych wiosennych wyjść poza mury szkoły było źródłem radości.

Laureaci

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce uczniowie naszej szkoły
zakończyli wielkim sukcesem. Przez cały rok zmagali się z przyswajaniem nowych zagadnień, które dotyczyły gwary, zabytków, tradycji,
obrzędów, faktów i postaci historycznych. Dzięki wytężonej pracy
i zaangażowaniu pokonali z powodzeniem wszystkie etapy konkursu:
szkolny, powiatowy i rejonowy. Ich wysiłek został doceniony i mogą być
dumni i usatysfakcjonowani ostatecznym wynikiem. Laureatami zostali
Małgorzata Surdyk (poziom klas IV), Martyna Frąckowiak (poziom
klas V), Aleksandra Szymaś, Anna Surdyk i Jacek Śrama (poziom klas
VI). Tytuł finalistów uzyskał Adrian Szwed i Kacper Kujawa.

Turniej wojenny

Podsumowanie
lekcji historii w klasach szóstych stanowił turniej, dzięki
któremu uczniowie
mieli okazję zaprezentować i skonfrontować ze swoimi rówieśnikami stopień
opanowania wiedzy
i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Organizatorki
nauczone kilkuletnim doświadczeniem w organizowaniu tej formy
projektu, kolejny raz odniosły sukces. Uczniowie utrwalili nie tylko
znajomość faktów historycznych, ale także zaprezentowali w poszczególnych etapach rozgrywek swoje umiejętności artystyczne, plastyczne,
poetyckie, sprawnościowe. Okazało się, że chętnie i efektywnie pracują
w grupach, potrafią i chcą rywalizować w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a przy okazji świetnie się bawią. Jury na podstawie punktacji
uznało, że najlepiej przygotowała się klasa VIa , której przyznano
pierwsze miejsce.

Na ten dzień czekają z radością wszystkie
dzieci. Naszym uczniom
Rada Rodziców we
współpracy ze szkołą
przygotowała festiwal
rozrywki. Boisko sportowe w mieście zamieniono
na kilka godzin w ogromny plac zabaw, a główni
bohaterowie dnia mogli
korzystać bez ograniczeń z niezliczonej ilości atrakcji. Największym zainteresowaniem
cieszyły się urządzenia rekreacyjne służące do kulania się, skakania,
turlania. Były to m.in. dmuchane zamki, zjeżdżalnie, ogromne piłki
itp. Potrzeba różnorodnej aktywności charakterystyczna dla wieku
naszych uczniów i inwencja w wykorzystaniu sprzętu nie znała granic.
Starsi rozgrywali międzyklasowe turnieje piłki nożnej. Liczne konkursy
i zabawy sportowe, sprawnościowe i zręcznościowe z użyciem dowcipnych rekwizytów przyciągały najmłodszych. Po płycie boiska biegały
roześmiane twarze pomalowane w motyle, żołnierzy, lwy i pieski.
W przerwie jakże wyczerpującej zabawy można było zregenerować siły
przy licznych stoiskach z posiłkami i napojami, a na deser uraczyć się
porcją pysznych lodów. Zachwycone dzieci z żalem opuszczały miejsce
zabawy, na którym spędziłyby zapewne jeszcze wiele godzin. Radzie
Rodziców serdecznie dziękujemy!

Wakacje tuż, tuż…

Ostatnie tygodnie roku szkolnego to dla całej społeczności szkolnej
czas wytężonego wysiłku, ale także niecierpliwego oczekiwania na
upragnione wakacje. Pogoda zachęca do pobytu na świeżym powietrzu
i korzystania z uroków przyrody. Ten okres wykorzystuje się też na organizowanie wycieczek turystycznych, rekreacyjnych, krajoznawczych.
Nasi uczniowie zwiedzają najbliższą okolicę, ale udają się też na dalsze
eskapady. We współpracy z rodzicami nauczyciele organizują wyjazdy,
biorąc pod uwagę nie tylko wypoczynek i rozrywkę, ale także walory
odwiedzanych miejsc.
Dla wielu uczniów szkolna wycieczka to jedyny wakacyjny wyjazd.
W tym roku odwiedzili m.in. w Kotlinę Jeleniogórską ,Toruń, Trójmiasto, Bożejewice. Niektóre klasy spędziły kilka dni na biwakach i piknikach, których zaletą jest wzajemne poznanie się, integracja, możliwość
rozmów, wymiana wrażeń, ale także zdobywanie nowych doświadczeń.
W trakcie całego roku szkolnego byliśmy częstymi bywalcami kin
i teatrów. Dobór repertuaru wynikał z treści zagadnień omawianych
podczas lekcji. Dzieci oprócz obcowania z różnymi formami kultury
zdobywały wiele praktycznych umiejętności społecznych, doskonale
się przy tym bawiąc.
Nauczyciele przygotowali także ciekawą ofertę wycieczek organizowanych podczas wakacji. Z atrakcji pobytu na basenie i w kinie
uczniowie będą mogli skorzystać podczas 8 wyjazdów.

Śladem średniowiecza

24 maja 2013 r. (w piątek) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w drugim już festynie historycznym pt. „Śladem średniowiecza i nie
tylko”, zorganizowanym przez Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Chwiramie. Na boisku szkolnym powstała osada średniowieczna ze
stoiskami, na których uczniowie zapoznawali się z wymierającym rzemiosłem. Chętni próbowali swych sił m.in. w garncarstwie, tkactwie,
walkach rycerskich. Brali udział w warsztatach tematycznych, oglądali
pokazy i rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

Słodka lekcja

W ramach realizacji planu wychowawczego klasa Vc wzięła udział
w spotkaniu z pszczelarzem – Moniką Fliszkiewicz, która opowiadała
uczniom o pszczołach, ich życiu i pracy. Wyświetliła także ciekawą
prezentację multimedialną, pokazującą jak ważną rolę w przyrodzie
pełnią te pożyteczne owady. Dzieci zostały zapoznane z przedmiotami
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i urządzeniami niezbędnymi w codziennej pracy pszczelarza, a także
miały okazję zobaczyć jak zbudowany jest ul oraz jak wygląda wosk
pszczeli. Oglądały również ubranie pszczelarza i przymierzały specjalne
kapelusze z siateczkami zabezpieczającymi twarz przed pszczołami.
Uczniowie dowiedzieli się też, czym jest apiterapia, czyli leczenie schorzeń różnymi produktami pszczelimi. Na koniec wszyscy degustowali
siedem rodzajów miodu.
Justyna Grzegorzewska

Macmillan primary school
tournament

W naszej szkole odbył się pierwszy Konkurs Języka Angielskiego MACMILLAN
PRIMARY SCHOOL
TOURNAMENT organizowany w ramach
współpracy z wydawnictwem Macmillan.
Oprócz szkoły ze Skoków przystąpili do niego uczniowie z Gołańczy, Mieściska i Łekna. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Kubicka, Mateusz Kamiński, Kacper Mocny, Julia
Dereżyńska, Patryk Jankowski, Krzysztof Neldner oraz Mateusz
Pawlicki. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu jednokrotnego
wyboru w swojej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa, w skład
której wchodzili nauczyciele i przedstawicielka wydawnictwa, wyłoniła
zwycięzców. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Paulina
Kubicka ze Skoków, drugie Wiktor Wieczorek z Mieściska, trzecie
Mateusz Kamiński ze Skoków. W klasach starszych miejsca na podium
należały do uczniów naszej szkoły: na pierwszym miejscu uplasował
się Mateusz Pawlicki, na drugim Julia Dereżyńska, na trzecim Patryk
Jankowski, a na czwartym Krzysztof Neldner.
Opiekę nad uczniami w trakcie zmagań konkursowych sprawowały: Krystyna Czajka, Magdalena Fertsch, Justyna Markiewicz, Anna
Macioszek oraz Marzena Warzbińska. Konkurs zorganizowała Justyna Grzegorzewska.

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej plażowej

10 maja odbyły się Mistrzostwa Szkoły
w Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców.
W rywalizacji wzięło udział 15 zespołów. Turniej rozegrany został systemem
brazylijskim. Zespoły biorące udział
w rozgrywkach: Krzesimir Kaczmarek
i Patryk Stoiński, Mikołaj Druciarek i Filip
Rakowicz, Bartosz Szymaś i Hubert Łukaszewski, Mateusz Futro i Karol Bartsch,
Tomasz Wełnic i Szymon Burzyński, Artur
Andryszczyk i Remigiusz Muller, Hubert Tyll i Edward Surdyk, Filip
Michalski i Kamil Gramza, Krystian Nowak i Marek Jahnz, Patryk
Pendziński i Łukasz Jasiński, Jakub Kwapiński i Sebastian Piechowiak,
Kamil Gronowski i Damian Przybylski, Hubert Sygnecki i Łukasz
Rakowski, Mariusz Ogórkiewicz i Krystian Walkowiak, oraz Kamiński
Jakub i Stajkowski Dawid.
Po zakończeniu rywalizacji klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce Krzesimir Kaczmarek i Patryk Stoiński, II miejsce Hubert
Sygnecki i Łukasz Rakowski, III miejsce Mikołaj Druciarek i Filip
Rakowicz, IV miejsce Bartosz Szymaś i Hubert Łukaszewski.

13 maja odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Plażowej
Dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 20 zespołów. Turniej ten od
lat cieszy się dużym zainteresowaniem a tegoroczna liczba zespołów
jest rekordowa. Podobnie jak w rozgrywkach chłopców turniej rozegrany został systemem brazylijskim. Zespoły biorące udział w turnieju:
Dominika Szczepaniak i Julia Burzyńska, Daria Kucz i Marta Kubicka,
Eliza Mieleszczuk i Kinga Loręcka, Ewelina Loręcka i Paulina Wełnic,
Sandra Tronina i Sandra Szymaś, Kasia Mendel i Ewelina Pisarek,
Magdalena Tyl i Martyna Sonnenberg, Natalia Napierała i Sandra
Jendraszak, Klaudia Załęska i Paulina Adamska, Karolina Gasińska
i Kamila Podraza, Blanka Kopydłowska i Zuzanna Rychlicka, Ilona
Borkowska i Anna Wocińska, Justyna Bartkowiak i Katarzyna Hepner,
Wiktoria Stróżyńska i Paula Królczyk, Katarzyna Szczepaniak i Marta
Dudzińska, Andrzejewska Paulina i Jasińska Dominika, Połczyńska
Karolina i Repczyńska Małgorzata, Krzymieniewska Michalina i Ćwiertniak Patrycja, Klimczak Roksana i Kamińska Magdalena oraz Izabela
Klewenhagen i Marika Sękowska
Klasyfikacja końcowa: I miejsce Dominika Szczepaniak i Julia Burzyńska, II miejsce Marta Dudzińska i Katarzyna Szczepaniak, III miejsce
Daria Kucz i Marta Kubicka, IV miejsce Kamila Podraza i Karolina
Gasińska. Organizatorzy: Hanna Węglewska, Wiesław Sierzchuła

Mistrzostwa powiatu w piłce
siatkowej plażowej

W Skokach 16 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego
w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt. Turniej rozegrany został systemem brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15 pkt., trzeci set do
11 pkt. Na dwóch boiskach rywalizowało 9 zespołów reprezentujących
5 szkół: Gimnazjum Damasławek 2 zespoły, Gimnazjum Wapno 2 zespoły, Gimnazjum Rąbczyn 2 zespoły, Gimnazjum Mieścisko 1 zespół,
Gimnazjum Skoki 2 zespoły
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum Skoki I zespół w składzie: Dominika Szczepaniak
i Julia Burzyńska
II miejsce Gimnazjum Skoki II zespół w składzie: Daria Kucz i Marta
Dudzińska
III miejsce Gimnazjum Rąbczyn
IV miejsce Gimnazjum Mieścisko
Dominika Szczepaniak i Julia Burzyńska zapewniły sobie awans do
rozgrywek rejonowych.
17 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce
Siatkowej Plażowej Chłopców. Turniej rozegrany został systemem
brazylijskim do dwóch wygranych setów do 15 pkt., trzeci set do 11
pkt. Na dwóch boiskach rywalizowało 10 zespołów reprezentujących
5 szkół: Gimnazjum Damasławek 2 zespoły, Gimnazjum Wapno 2
zespoły, Gimnazjum Rąbczyn 2 zespoły, Gimnazjum Żelice 2 zespół,
Gimnazjum Skoki 2 zespoły
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum Skoki I zespół w składzie: Krzesimir Kaczmarek
i Hubert Sygnecki
II miejsce Gimnazjum Skoki II zespół w składzie: Patryk Stoiński
i Łukasz Rakowski
III miejsce Gimnazjum Żelice II zespół
IV miejsce Gimnazjum Wapno I zespół
Krzesimir Kaczmarek i Hubert Sygnecki zapewnili sobie awans do
rozgrywek rejonowych.
Organizatorzy: Hanna Węglewska, Elżbieta Chojnacka, Wiesław
Sierzchuła

Coca Cola Cup 2013

Tegoroczna edycja CCC była jubileuszowym XV turniejem ogólnopolskim. Kolejny raz uczestniczyły w nim reprezentacje dziewcząt
i chłopców naszego gimnazjum. Aby zakwalifikować się do finału
wojewódzkiego należało przejść przez trzy rundy eliminacyjne. Do
najwyższego szczebla rozgrywek zakwalifikowała się drużyna chłopców,
natomiast dziewczęta przegrały wejście o finał z drużyną z Kaczor.
Dokończenie na str. 24
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Dokończenie ze str. 23
Pierwsza runda eliminacyjna odbyła się 11 kwietnia w Skokach. Dziewczęta w grupie pokonały Żelice 2:0, oraz Gimnazjum nr1 z Wągrowca
2:0 i awansowały do drugiej rundy. Tego samego dnia drużyna chłopców
pokonała Damasławek 3:0, Smogulec 6:0 i Wapno 13:0, także awansując
do drugiej rundy.
6 maja także w Skokach na nowym „orliku” odbył się drugi etap rejonowy, w którym dziewczęta awansowały z drugiego miejsca w grupie.
Chłopcy pokonali kolejno Wągrowiec 4:1, Damasławek 4:0 oraz Kłecko
4:0, wygrywając w ten sposób grupę.
W ostatnim etapie dziewczęta w spotkaniu z gimnazjum z Kaczor
przegrały nieznacznie z drużyną, która na co dzień występuję w rozgrywkach PZPN. Drużyna chłopców awansowała do finału wojewódzkiego
pokonując gimnazjum z Gniezna 4:0. W finale, który odbył się 26 maja
w Poznaniu reprezentacja Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach w swej grupie zajęła I miejsce wygrywając z Pniewami 6:0,
Kołem 3:0 i Środą Wlkp. 3:2. W ćwierćfinale niestety została pokonana, jak się okazało przez późniejszych mistrzów województwa - SMS
Poznań i została sklasyfikowana na miejscach 5-8. Składy drużyn wraz
z opiekunami; dziewczęta: Anna Kostecka, Julia Kaczyńska, Natalia
Napierała, Magdalena Tyl, Klaudia Załęska, Ewelina Loręcka, Kinga
Loręcka, Katarzyna Mendel, Sandra Szymaś, Paulina Wełnic, opiekun
- Ilona Węglewska; chłopcy: Tomasz Markiewicz, Krystian Nowak,
Denis Grabiszewski, Hubert Łukaszewski, Patryk Pendziński, Szymon
Druciarek, Mateusz Futro, Krzesimir Kaczmarek, Łukasz Rakowski,
Hubert Sygnecki, Mariusz Ogórkiewicz, Patryk Stoiński, opiekun Grzegorz Samol.

OGROMY SUKCES SKOCKICH
GIMNAZJALISTÓW.

V Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2013
25 maja 2013 roku skoccy gimnazjaliści po raz czwarty wzięli udział
w pikniku edukacyjnym, którego celem jest promowanie wiedzy i właściwych zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży . Organizatorami tej pięknej imprezy jest Gmina Pobiedziska przy współudziale
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Czerniejewo, Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jak dotychczas nigdy nie udało się zająć miejsca wśród najlepszych szkół,
które uczestniczyły w zlocie, a były nimi m.in. drużyny z: Buku, Czerniejewa, Dopiewa, Działdowa, Gniezna, Gubina, Kiszkowa, Kołaczkowa,
Kostrzyna, Krosna Odrzańskiego, Lublińca, Łazisk Górnych, Łubowa,
Mieściska, Nekli, Płocka, Poznania, Skarżyska-Kamiennej, Stęszewa,
Swarzędza, Środy Wlkp., Świdnicy, Świebodzic, Tychów, Czarnkowa,
Ostrowa Wlkp., Jarocina, Leszna, Kępic, Poznania, Kutna, Drawska
Pomorskiego, Pelplina, Strzegomia oraz drużyny z Francji. Piknik jest
otwartą imprezą, w której uczestniczą uczniowie z całego kraju. Jednym
z punktów imprezy jest marsz na orientację, na trasie którego, uczestnicy
muszą wykazać się szeroką wiedzą przyrodniczą. W tym roku, po raz
pierwszy, uczniowie wraz z opiekunami pokonywali trasę i rozwiązywali
zadania w strugach deszczu. Rozpoznawali rośliny, gatunki drzew po
korze i liściach oraz zwierzęta po tropach i odgłosach. Na jednym ze
stanowisk prezentowali swoje wiadomości i umiejętności z zakresu
hydrologii. Oprócz zadań na trasie rajdu na uczniów czekały jeszcze
stanowiska z zadaniami na terenie szkoły. Były to zadania sprawnościowe
jak również w tegorocznej edycji uczniowie musieli przygotować i zaprezentować strój ekologiczny wykonany z materiałów, które przeznaczone
są do recyklingu. W końcowej klasyfikacji drużyna ze Skoków w składzie: Patrycja Dudzińska, Marta Kubicka, Mikołaj Druciarek, Kacper
Konieczny oraz opiekun Magdalena Samol, zajęła 2 miejsce (105 pkt.),
ustępując tylko drużynie z Czerniejewa (106 pkt.). Skoccy gimnazjaliści
w nagrodę otrzymali dla szkoły projektor z ekranem multimedialnym.
W tegorocznym pikniku udział wzięło 20 szkół a klasyfikacja najlepszych przedstawia się następująco: Czerniejewo – 106 pkt., Skoki- 105
pkt., Łaziska Górne – 102 pkt., Strykowo – 96 pkt., Poznań – 95 pkt.,
Strzegom – 94 pkt.

Rozgrywki i finał wojewódzki
Piłki Siatkowej Plażowej

W środę 5 czerwca w Pile odbyły się Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę reprezentował zespoły w składzie: Dominika Szczepaniak i Julia Burzyńska,
Hubert Sygnecki i Krzesimir Kaczmarek.
W rozgrywkach dziewcząt i chłopców wzięło udział po 7 zespołów.
Dziewczęta rozegrały w swojej grupie 3 mecze z reprezentacjami
z Trzcianki, Chodzieży i Czarnkowa. Wszystkie spotkania zakończyły
się zwycięstwem Julii i Dominiki 2:0.
W półfinale pokonały zespół z Zespołu Szkół nr 2 Piła 2:0 i w finale
przegrały z reprezentacją Gimnazjum nr 5 w Pile 1:2, zdobywając
ostatecznie II miejsce i awans do Finału Wojewódzkiego. Chłopcom
natomiast nie udało się zająć miejsca na podium, wywalczyli IV miejsce. Wygrali mecz z Chodzieżą 2:0 i z Czarnkowem 2:1, lecz przegrali
z Jastrowiem 1:2. W półfinale rozgrywek przegrali z Trzcianką 2:0, a w
walce o III miejsce przegrali z reprezentacją Jastrowia 2:1.
Dziewczęta w Finale Wojewódzkim który odbył się 13 czerwca w Pile,
uplasowały się na miejscach 7-8, wygrywając z reprezentacją Bolewic
i Szamotuł 2:0 i przegrywając z drużyną ze Słupcy i Jankowa Przygodzkiego 1:2. Rozgrywki były prowadzone systemem brazylijskim, co oznacza,
że dwie porażki eliminowały zespół z turnieju.

Podwójne zwycięstwo

Dnia 08.06.2013 r. o godz. 9.00 trzydziestodwuosobowa grupa młodzieży
z Antoniewa z opiekunami P.Piotrowskim, J. Szczepańskim, i G. Lubawą wzięła udział w XV Międzywojewódzkim Rajdzie Kolarsko-Pieszym
„Witamy wakacje” w Boszkowie. Na miejscu, przed wyruszeniem na trasę
uczestniczyliśmy w konkurencjach rekreacyjno-sportowych: przenoszeniu
fasolki, niespodziance - slalomie z przeszkodami. Na ręce organizatorów
imprezy przekazaliśmy cztery konkursowe prace plastyczne promujące
ochronę przyrody i zachowania proekologiczne. Jury wysoko oceniło
plakaty naszych podopiecznych ,wywalczyliśmy V i VI miejsce w konkursie plastycznym oraz cenne punkty we współzawodnictwie powiatów
województwa wielkopolskiego.
Weronika Kordelewicz, Mirosława Kiełbowska, Ewa Kaczmarek,
Jagoda Chrzanowska uczestniczyły w konkursie krajoznawczym „Przyroda i ekologia”. Weronika Kordelewicz uzyskała bardzo dobry wynik,
uplasowała się na czwartej pozycji.
Po udanym zaliczeniu pierwszych konkurencji wyruszyliśmy na dwunastokilometrową trasę, znajdującą się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a wiodącą wokół jeziora Dominickiego.. Wędrując leśnymi
ścieżkami, podziwialiśmy przepiękne widoki. Urzekający krajobraz okolic
Przemętu i Boszkowa ściąga tu wielu turystów i wczasowiczów. Przed
nami co chwilę, niczym grzyby po deszczu, „wyrastały” domki wczasowe.
Na trasie czekały na nas jeszcze dwie konkurencje: rzut – podkową oraz
rzut lotką. Po długiej wędrówce dotarliśmy do mety rajdu. Tam czekała
na wszystkich piechurów przepyszna grochówka. Oczywiście nie obeszło
się bez dokładki.
W rywalizacji uczestniczyło 11 powiatów. Powiat wągrowiecki, który
mieliśmy zaszczyt reprezentować zajął I miejsce w III Etapie Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyprzedzając
powiaty z Szamotuł, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna. O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny
z powiatu /w rajdzie ogółem wzięło udział 24 zespoły, my wystawiliśmy 4
zespoły/. W podsumowaniu punktacji drużynowej jeden z naszych zespołów otrzymał piękny puchar - wywalczył I miejsce, również puchar za III
miejsce powędrował w nasze ręce. Serdecznie dziękuję naszej młodzieży
za aktywny udział w rajdzie, godne reprezentowanie placówki i powiatu
wągrowieckiego.
G. Lubawa
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Muzyka łączy kultury
– wizyta w Niemczech

Wiosną tego roku wzięliśmy udział w międzynarodowym konkursie
organizowanym w Hesji (Niemcy) i heskich regionach partnerskich
a odbywającym się pod hasłem "Muzyka łączy kultury". Wraz z kolegami
i koleżankami z Niemiec, Włoch i Polski walczyliśmy o Nagrodę Młodzieżową 2013. Udało nam się zająć drugie miejsce, z którego jesteśmy
bardzo dumni.
W dniach 22.05 - 26.05. 2013 siedmioro z nas, wraz z opiekunami panią
Małgorzatą Szpendowską - Wylegalską i panią Agnieszką Sławińską, udało
się w delegację do Frankfurtu po odbiór cennego trofeum – przyznanej
nam nagrody pieniężnej.
Na konkurs przygotowaliśmy pracę pt. „ Muzyka oknem na świat”,
w skład której wchodziły: prezentacja multimedialna - „Muzyka łączy
kultury” kalendarz – „Miejsca muzyki w otaczającym świecie” oraz film
reportażowy o ludziach, którzy wiążą swoje życie z muzyką pt. „Muzyczne
ścieżki życia”. Osobami które udzieliły nam do niego wywiadów byli: pani
Mirosława Ważniewicz, pani Elżbieta Drygas, pani Małgorzata Szpendowska - Wylegalska, pan Jerzy Hamerski oraz Maciej Kujawa, Natalia
Szulc, Weronika Kordelewicz i Katarzyna Makarewicz, za co serdecznie
w tym miejscu dziękujemy.
Pierwszy dzień naszego pobytu we Frankfurcie poświęcony był sprawom organizacyjnym. Następnego dnia odbyły się: prezentacje osobowe
wszystkich grup, przygotowania do rozdania nagród, wybieranie kolejności
i sposobu dokonywania pokazu prac konkursowych, zajęcia integracyjne.
Mieliśmy tez okazję zwiedzić Muzeum Kina i Wyższą Szkołę Muzyczną.
W piątek (24.05) w Ministerstwie Sprawiedliwości w Wiesbaden odbyła
się uroczystość rozdania nagród, po której mogliśmy posilić się, posiedzieć z nowopoznanymi koleżankami i kolegami z innych krajów, razem
pomuzykować. Po południu wzięliśmy udział w grze miejskiej oraz zwiedziliśmy Ratusz i Muzeum Miejskie. Kolejnego dnia odbyły się: wycieczka
statkiem po rzece Main oraz zwiedzanie drapaczy chmur we Frankfurcie
podczas festiwalu "Frankfurten Wolkenkratzer Festival". Ostatniego
dnia wszyscy spotkaliśmy się w sali konferencyjnej w schronisku, w którym mieszkaliśmy i dyskutowaliśmy na temat muzyki, wkładu pracy jaki
włożyliśmy podczas tworzenia prac konkursowych, wymienialiśmy się
naszymi doświadczeniami.
Wszyscy doskonale się bawiliśmy. Nawiązaliśmy międzynarodowe znajomości, poszerzyliśmy swoje umiejętności językowe i zwiedziliśmy wiele
ciekawych miejsc. Teraz jesteśmy pewni, że warto uczestniczyć w tego
typu przedsięwzięciach.
Klaudia Chandrykowska

Europejski Dzień Dziecka
z udziałem Grupy Artystycznej
„SKOCZKI”

Wielką atrakcją był występ Grupy Artystycznej „Skoczki” na
obchodach Europejskiego Dnia Dziecka 31 maja 2013 w Wągrowcu .
Skoczki zaprezentowały się w układach wokalnych i tanecznych.
Wystąpiły w pełnym składzie, od najmłodszych do tych „dwudziestoletnich”. W rolę konferansjera koncertu wcielił się nie kto inny
jak Pan Jacek Dukszta, od niedawna „wyłączny konferansjer” Grupy
Artystycznej Skoczki.
Wesołe piosenki, kolorowe stroje i piękne układy taneczne sprawiły, że na scenie zrobiło się równie kolorowo jak w sąsiadujących
namiotach, w których mali miłośnicy farb i kredek malowali barwny
świat.
Gabriela Bałażyk

PODSUMOWANO PROGRAM EDUKACYJNY
„Super Wiewiórka” - Przyjaciółka Oli i Kuby
Podsumowano program edukacyjny „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowany przez Polski Czerwony Krzyż, w którym
wzięło udział ponad 500 młodzieży wczesnoszkolnej.
Wśród realizatorów programu byli nauczyciele poszczególnych
szkół: SP w Skokach – Stanisława Orchowicz, Danuta Kubicka, Jolanta
Sawińska; SP w Gołańczy – Maria Majdak, Magdalena Piwowarska,
Mirosława Buksakowska; ZS w Smogulcu – Maria Gaszyńska; SP
nr 2 w Wągrowcu – Teresa Gąsiorek, Lucyna Maciejewska – Naumczyk, Małgorzata Moch; SP nr 3 – Danuta Hinc, Danuta Milewska,
Małgorzata Rączkowska; SP nr 4 – Marzena Przybylska, Wiesława
Grzechowiak, Krystyna Muszyńska, Bożena Szymkowiak; SP w Mieścisku: Grażyna Walczak, Maria Wicher, Stefania Kamińska; OSW
w Wągrowcu - Mirosława Wegner, pielęgniarka
W minionym roku szkolnym dzięki programowi młodzież zapoznała się z ideałami głoszonymi przez międzynarodową organizację
czerwonego krzyża, podstawowymi zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze, przestrzegania nawyków higienicznych i zasad
pro zdrowotnych – zwiększenie udziału w diecie owoców i warzyw.
Poznała umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wzywania pomocy
i korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa,
współpracy z rówieśnikami i wartości humanitarnych. Ponadto przejawiania wrażliwości, tolerancji wobec ludzi innych ras, narodowości,
przekonań i wyznań, poczucia współistnienia z innymi narodami.
Głównymi hałasami programu jest: zdrowie, bezpieczeństwo, higiena, ekologia, humanitaryzm i tolerancja. Wszyscy uczestnicy otrzymali
na początku roku szkolnego materiały edukacyjne i legitymację członka
Klubu PCK, a nauczyciele poradnik do realizowania programu, które
ufundowało Starostwo Wągrowieckie – Biuro Spraw Obywatelskich
i Zdrowia. Młodzież ubogaciła swoją wiedze i umiejętności, które
bezinteresownie przekazali specjaliści: Ina Łapacz i Ewa Czarnecka
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Agnieszka Wójtych i Magdalena Kamińska z Komendy Powiatowej Policji, Marek
Piekutowski z Państwowej Straży Pożarnej, Arun Goel - lekarz
stomatolog, Barbara Thomas – Trybus z Nadleśnictwa Durowo oraz
Jan Maćkowiak z PCK. Podczas podsumowania wszyscy nauczyciele
i współrealizatorzy programu otrzymali podziękowania od Zarządu
PCK w Wągrowcu i Starostwa Powiatowego. Nagrodzono również
uczniów – przedstawicieli poszczególnych klas biorących udział
w programie. Natomiast na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń
otrzyma od PCK dyplom uczestnictwa. Podsumowanie programu
dokonał Jan Maćkowiak – prezes Koła PCK w Wągrowcu, który podziękował wszystkim za czynny udział w jego realizacji. - „Zdrowie,
humanitarnym, higiena, bezpieczeństwo i tolerancja to bardzo ważne
wartości w życiu człowieka, których znaczenie warto poznawać już od
najmłodszych lat” – powiedziała Barbara Linetty – kierownik Biura
Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Wągrowieckim. W podsumowaniu wzięła również udział Halina Lubawa – przewodnicząca
Oddziału ZNP w Wągrowcu, która odebrała wyróżnienie za udział
nauczycieli w honorowym krwiodawstwie. W czasie podsumowania
Elżbieta Smykowska – wicedyrektor SP nr 4 w Wągrowcu złożyła słowa
podziękowania organizatorom programu za rzetelność i fachowość
przekazywanej wiedzy.
Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Od 07 lipca 2013 roku odbywają się mecze piłkarskie w ramach
Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Do udziału zgłosiły się 8 drużyn, tj.:
Potrzanowo, Roszkowo, Rościnno, Kakulin, Łosiniec, Grzybowo,
Lechlin i Niedźwiedziny. Mecze rozgrywane są na trzech boiskach
trawiastych o wymiarach 40x60m w miejscowościach Potrzanowo, Rościnno i Łosiniec, drużyny składają się z 6 zawodników, a czas trwania
meczu wynosi 2 x po 15 minut. Dla wszystkich drużyn biorących udział
w Turnieju przewidziane są nagrody. Poniżej przedstawiamy aktualną
tabelę rozgrywek:
TABELA ROZGRYWEK GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013
Data, Drużyna
07.07.2013
1. 8-1 Niedźwiedziny- Potrzanowo
2. 7-2 Lechlin-Rościnno
3. 6-3 Kakulin- Łosiniec
4. 5-4 Roszkowo- Grzybowo

Boisko
Boisko Rościnno

14.07.2013
5-8 Roszkowo- Niedźwiedziny
4-6 Grzybowo- Kakulin
3-7 Łosiniec- Lechlin
2-1 Rościnno- Potrzanowo

Boisko Potrzanowo

21.07.2013
8-2 Niedźwiedziny -Rościnno
1-3 Potrzanowo- Łosiniec
7-4 Lechlin- Grzybowo
6-5 Kakulin- Roszkowo

Boisko Łosiniec

28.07.2013
6-8 Kakulin -Niedźwiedziny
5-7 Roszkowo- Lechlin
4-1 Grzybowo- Potrzanowo
3-2 Łosiniec- Rościnno

Boisko Łosiniec

04.08.2013
8-3 Niedźwiedziny- Łosiniec
2-4 Rościnno- Grzybowo
1-5 Potrzanowo- Roszkowo
7-6 Lechlin- Kakulin

Boisko Potrzanowo

11.08.2013
7-8 Lechlin- Niedźwiedziny
6-1 Kakulin- Potrzanowo
5-2 Roszkowo- Rościnno
4-3 Grzybowo- Łosiniec

Boisko Rościnno

18.08.2013
1. 8-4 Niedźwiedziny- Grzybowo
2. 3-5 Losiniec- Roszkowo
3. 2-6 Rościnno- Kakulin
4. 1-7 Potrzanowo- Lechlin

Boisko Potrzanowo

Piłkarski sukces

Godzina
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00
10.00
10.40
11.20
12.00

W dniach 6, 13 i 20 kwietnia 2013 r. w Kiszkowie reprezentacja
służby liturgicznej parafii pw. Św. Mikołaja Bpa w Skokach wraz
z opiekunem ks. Rafałem Chmielewiczem – wikariuszem skockiej
parafii, uczestniczyła w IV Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza
Archidiecezji Gnieźnieńskiej w piłce halowej.
Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: ministrantów – uczniów szkół podstawowych (6 kwietnia), lektorów młodszych
– gimnazjalistów (13 kwietnia) i lektorów starszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (20 kwietnia).
Nasi reprezentanci w kategorii lektorów młodszych po zawziętej

sportowej walce zajęli I miejsce w rozgrywkach i wrócili z pucharem,
który teraz dumnie prezentowany jest w zakrystii skockiego kościoła.
Zwycięska drużyna zyskała również prawo reprezentowania Archidiecezji Gnieźnieńskiej na VII Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej w Piłce Halowej o puchar magazynu „Króluj nam Chryste”.
Boje o mistrzostwo
Polski rozegrane zostały
w dniach 1-2 maja w Radomiu.
Nasza reprezentacja
po sportowej rywalizacji
musiała jednak uznać
klasę rywali i ostatecznie
powróciła z dalekiego
Radomia z dyplomem
uczestnictwa w Mistrzostwach Polski.
Reprezentantom skockiej parafii gratulujemy
sukcesów i życzymy aby
w kolejnych latach podtrzymać dobrą passę
w Mistrzostwach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a w Mistrzostwach Polski powalczyć o miejsce
na podium.
Łukasz Ogórkiewicz

Mistrzowie Koła PZW
w Skokach

Hubert Jaroszek w kategorii juniorów i Roman Tadeusz w kategorii
seniorów zdobyli Tytuł Mistrza Koła nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach.
Zdobycie w/w tytułów poprzedziło złowienie przez „ Naszych Mistrzów” odpowiednio 6,14kg i 11,56kg ryb w trakcie organizowanych
26.05.2013r. przez Zarząd Koła Zawodów Spławikowych na Jeziorze
Rościńskim. Mistrzowie musieli być lepsi od innych zawodników, 4
w kategorii juniorów i 14 w kategorii seniorów.
Kolejne miejsca w zawodach zajęli:
- w kategorii juniorów: Adrian Dudek- 5,96kg i Piotr Maciejewski2,76kg oraz Tomasz Wełnic i Roland Krzyżaniak,
- w kategorii seniorów: Mariusz Kielma- 8,24kg i Jacek Dudek7,94kg oraz Romuald Dudek, Andrzej Szymkowiak, Leszek Stoiński,
Marian Konrad, Dariusz Bałażyk, Karol Neumann, Zbigniew Pietrzak,
Piotr Babrakowski, Piotr Konrad, Marek Kubicki, Paweł Ślósarczyk
i Andrzej Szymaś.
W trakcie zawodów, na haczyki wędkarzy trafiło łącznie 92,28kg
ryb, w tym 17,62kg do siatek juniorów i 74,64kg do siatek seniorów.
Wszystkie złowione ryby zgodnie z Regulaminem Sportowego
Połowu Ryb, w myśl którego odbywały się zawody trafiły ponownie
do wody jeziora.
Edmund Lubawy

Pan Andrzej ciągle biega

Znany nam już mieszkaniec Gminy Murowana Goślina pan Andrzej
Ludzkowski, sympatyk Skoków wziął udział w XVII Mistrzostwach
Polski Weteranów w Półmaratonie, które odbyły się w Murowanej
Goślinie 02.06.2013 roku
W kategorii niepełnosprawnych zajął 1 miejsce z czasem 01.42.20.
W klasyfikacji biegaczy z gminy Murowana Goślina uplasował się na
wysokim 8 miejscu na 30 biegaczy(rekord biegaczy z gminy). Natomiast w klasyfikacji open zajął miejsce 167 a w kat.M-40 miejsce 24
Ponownie poprawił swój rekord życiowy o 1 sekundę patrząc według
czasu netto natomiast wg czasu brutto udało mu się o 1 minutę!!! Dla
jednych to mało a dla innych dużo.
Na trasie nie należącej do łatwych zdołał przebiec cały dystans prawie
zgodnie z założeniami i osiągnąć przyzwoity wynik.
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obchody dnia dziecka
i dnia matki w Wysoce
26 maja Dzień Matki i 1 czerwca Dzień Dziecka. Niby codzienne,
a jakże inne, bliskie, ważne i niezwykłe dni, bo przecież poświęcone
dwóm najbardziej związanym ze sobą i połączonym niezwykłą miłością
osobom- matce i dziecku.
I właśnie, 1 czerwca 2013r. w Gospodarstwie Agroturystycznym
Katarzyny Dudziak w Wysoce odbył się Piknik, który zgromadził matki
i dzieci z Sołectwa Bliżyce - Wysoka. Organizatorem Pikniku była Rada
Sołecka i właścicielka Gospodarstwa, która włączając się do inicjatywy
Rady zaproponowała zoorganizowanie uroczystości u siebie- pani Kasia chociaż mieszkanką Sołectwa jest od niedawna czuje się związana
ze wsią i pragnie uczestniczyć w życiu codziennym jej mieszkańców.

W trakcie Pikniku wszyscy mogli uraczyć się gorącą kiełbaską
z ogromnego grilla oraz napojami chłodzącymi, a w czasie gdy ich
pociechy hasały na bogato wyposażonym placu zabaw ich „Mamy
i Mamuśki” zasiadły przy słodkich wypiekach i gorącej kawusi. Nie
zabrakło też części artystycznej- dzieci do swych matek kierowały
z rozrzewnieniem przyjmowane przez adresatki wiersze i piosenki
i każdą z nich obdarowały piękną różą.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić też całe „królestwo”
pani Katarzyny, którego prowadzenie wyraźnie sprawia jej radość
i dumę. Tak więc, spotkanie w Wysoce stało się piękną uroczystością
integrującą mieszkańców Sołectwa, o której mówi się do dzisiaj,
a wyraz temu dała Rada Sołecka dziękując Pani Kasi już w trakcie
trwania imprezy
Edmund Lubawy

Główną atrakcją jaką wymyślili w tym roku organizatorzy był profesjonalny przenośny park linowy. Jego autorami byli państwo Anna
i Przemysław Janiak założyciele Fundacji na Rzecz Integracji Osób
Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”. Odwaga najmłodszych
była ogromna, co widać na zdjęciach. Kilka godzin trwało zanim ok
70 dzieci i kilku odważnych dorosłych pokonały rozwieszone na antoniewskich drzewach linowe przeszkody. Dla oczekujących na swoją
kolej do podniebnych akrobacji uczestników imprezy Towarzystwo

Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” pod okiem państwa Ireny i Antoniego Kasiców wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym
w Antoniewie pod kierownictwem dyrektora szkoły pana Andrzeja
Bochyńskiego przygotowało szereg rodzinnych konkurencji sprawnościowych. Członkowie Koła Łowieckiego „Borsuk” udostępnili swoją
broń i na terenie strzelnicy słychać było wystrzały chętnych do sprawdzenia swoich strzeleckich umiejętności. Cuda z balonów tworzyli też
państwo Natalia i Artur Glapa ze Skoków.
Jak przystało na rajd z okazji Dnia Dziecka wyłoniono najmłodszych uczestników, którzy przejechali samodzielnie cały dystans. I tak
najmłodszą rowerzystką okazała się 5 letnia Julia Frąckowiek i jej
rówieśnik Nikolas Urbaniak. Obydwoje dostali sprzęt sportowy.
Od samego początku rajdy z okazji Dnia Dziecka organizowane
były w ramach Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
organizowanej w Gminie Skoki przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na czele z jej szefową panią Małgorzatą
Szpendowską-Wylegalską. W Antoniewie znalazło się wiec stoisko
z materiałami promującymi Kampanię oraz zachęcającymi do odpowiedzialnych zachowań wszystkich grup społecznych. Tym razem
do rajdu włączyły się także świetlice środowiskowe: ze Skoków pod
kierownictwem pani Małgorzaty Wojciechowskiej oraz z Potrzanowa
pod kierownictwem Agnieszki Fertsch.

VI rajd z okazji
dnia dziecka
VI już raz Burmistrz Tadeusz Kłos zorganizował z okazji Dnia
Dziecka rajd rowerowy, w tym roku poszerzony o trasę pieszą nordic
walking. Impreza miała swój finał w Antoniewie na terenie stadionu
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
Blisko 120 rowerzystów, głownie dzieci i ich opiekunów wyruszyło 2
czerwca o godz. 10 ze skockiego Rynku. Trasa nie była długa, zaledwie
12 km, tempo było wolne. Wszystko to po to, aby wszyscy milusińscy,
nawet Ci najmłodsi dojechali o własnych siłach na metę. W tym czasie grupa ok 20 piechurów wyruszyła w 6 km spacer z kijami nordic
walking, marsz poprzedził krótki instruktaż zasad chodzenia z kijami
przeprowadziny przez instruktora Łukasza Ogórkiewicza.
Wszyscy zjechali się i zeszli na metę ok godz. 12. Jak zwykle czekał
na uczestników posiłek regeneracyjny, tym razem kiełbasa z grilla oraz
kawa i zimne napoje.

Organizatorzy dziękują bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy, wszystkim wyżej wymienionym
oraz policjantom z Komisariatu Policji w Skokach za zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom rajdu.
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na
szlaki rowerowe, a kolejny rajd 30 czerwca, zapraszamy.
Karolina Stefaniak
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deszczowe słonecznego początki
czyli Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka

Nawet pogoda nie ośmieliła się popsuć tego wyjątkowego dnia, Dnia Dziecka i zorganizowanego z tej
okazji 1 czerwca na „Łowisku u Leszka” tradycyjnego już wędkarskiego pikniku dla dzieci. Słońce wyszło
zza chmur, choć nic na to nie wskazywało! W dobrym stylu zachowały się też ryby, a szczególnie karpie, w
rekordowej jak dotąd ilości grzecznie pozwoliły się złapać na haczyk.
Dzieci brały udział w prawdziwych zawodach wędkarskich pod okiem swoich
opiekunów, a więc było losowanie stanowisk
połowowych, wystrzał z pistoletu na początek
i koniec zawodów oraz ważenie złowionych
ryb, które wróciły z powrotem do wody.
W czasie podsumowywania wyników przez
sędziów w rodzinnej atmosferze zjedzono
zupę i kiełbaski z grilla, dla dzieci znalazło
się także słodkie co nieco.
Nie lada atrakcję dla dzieci sprawili
wędkarze z partnerskiej gminy Bardowick
w Niemczech, przywożąc ze sobą własnoręcznie skonstruowaną maszynę (katapultę)
do wystrzeliwania gumowych rybek, które
następnie należało złapać w podbierak. Było
śmiechu co nie miara.
Kiedy podsumowano wyniki okazało się,
iż zdobywcami pierwszych V miejsc zostali:
I Mikołaj Lisiecki ( 3,94 kg), II Oliwer Stożek
(3,68 kg), III Damian Mendlewski (3,5 kg),
IV Patryk Wawrzyniak (2,54 kg), V Krystian
Dudek (2,52 kg).
Na sześćdziesięciu łowiących, aż 16 udało
się wyciągnąć jakąś rybę. Gratulacje.
Wszystkie łowiące dzieciaki w wieku od
6-14 lat oraz ich młodsze rodzeństwo dostało
nagrody oraz słodki upominek od Burmistrza.
Łącznie w Pikniku wzięła udział 100 dzieci
oraz ok 200 dorosłych opiekunów.
Impreza nie miałaby miejsca gdyby nie
sponsorzy, którzy hojnie otworzyli swe kieszenie i nie tylko.
I tak podziękowania należą się:
- Leszkowi Jankowskiemu z rodziną (udostępnienie terenu),
- Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki0
- Tadeuszowi Kłosowi (nagrody oraz słodkie upominki),
- Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy
Skoki
- Zbigniewowi Kujawie (puchary),
- Bartoszowi Wołkowi (ufundowanie i przygotowanie zupy),
- Firmie ENEA Operator Spółka z o.o.
- Członkowi Zarządu Jakubowi Kamykowi,
Firmie Energomiar Sp. z o.o.
– Prezesowi panu Marianowi Kamrowskiemu
oraz Mirosławowi Michalczykowi (upominki
i gadżety),
- Aleksandrze Kulawiak „Sklep Ola”,
- Mirosławowi Kamińskiemu,
- Wojciechowi Kłosowskiemu,
- Alojzemu Pacholskiemu,

- Andrzejowi Pilaczyńskiemu,
- Piłkarzom „Wełny” Skoki,
- Janinie Szymaś (opieka medyczna),
- członkom Koła PZW nr 120 w Skokach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i do
zobaczenia za rok.
Karolina Stefaniak

